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Dit jaar kon er gelukkig veel doorgaan op de heemtuin. In de eerste plaats het 

vrijwilligerswerk op woensdagavond en op de zaterdagmiddag. De schoolactiviteiten voor de 

Brede School Gouda zijn vanaf mei weer opgestart met verschillende groepen kinderen en 

ook de Nachtvlinderavond, de Hooidag en de Natuurwerkdag zijn met succes uitgevoerd. In 

juni bezocht het college van B&W de Goudse Hout en de Heemtuin in het bijzonder. 

In dit nieuwe Heemtuinjournaal wordt in ‘Hoe organiseer je een nachtvlinderavond’ uit de 

doeken gedaan wat daar zoal bij komt kijken. Het artikel ‘Een dozijn eieren van de ringslang’ 

bevat wat achtergronden van een broeihoop voor ringslangen. En we hebben antwoord van 

de imker op de vraag hoe het met de bijen gaat. Zie ‘Bijenrelaas van onze imker’. Met 

daarnaast de gebruikelijke rubrieken is het heemtuinjournaal weer mooi gevuld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Een groep aan het werk in het hakgriend op 6 november 2021 

  



Van de bestuurstafel 

 
Kascommissie 
Het bestuur heeft onlangs een Kascommissie ingesteld. Deze commissie controleert de 
boekhouding en de jaarrekening van onze Stichting. Het is een speciale, onafhankelijke 
commissie en bestaat uit een of meer NIET-bestuursleden. We zijn blij dat Fred de Pater 
bereid is gevonden om zitting te nemen in de Kascommissie. Hiermee wordt o.a. ook 
voldaan aan de nieuwe wet: Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.  
 
Bodemonderzoek naar Lood  
In de regio Midden-Holland is op 38 locaties (vooral volkstuincomplexen, maar ook op de 
heemtuin) bodemonderzoek uitgevoerd, naar verontreiniging op Lood. Dit gebeurde door de 
Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH), namens de provincie Zuid-Holland.  
Het belangrijkste doel van het bodemonderzoek is het bepalen van het loodgehalte in de 
bodem. Lood kan een risico zijn voor de gezondheid van met name jonge kinderen tot 6 jaar. 
Het negatieve effect van lood vindt vooral plaats bij contact via de mond. Voorbeelden 
hiervan zijn het eten van groenten en fruit uit verontreinigde grond of het binnenkrijgen van 
aardedeeltjes. Op de heemtuin is dit vooral belangrijk in de moestuin en de tuintjes van de 
basisschool de Ridderslag. Maar ook voor de overige delen waar gewerkt wordt in of met 
aarde (wieden, spitten, composteren), is dit van belang. 
De opgeboorde grondmonsters van de heemtuin zijn onderzocht en uit de metingen is 
gebleken dat de bodemkwaliteit voldoende is. 
 
Nieuwe hooikar 
Het bestuur en vrijwilligers zijn erg enthousiast over de door Harrie van Zuylen ontwikkelde 
en gebouwde tweewielige hooikar. Deze voldeed prima tijdens de recente hooidag Daarom 
is besloten een 2e exemplaar door Harrie te laten bouwen.  
 
Baggerwerk 
De in het vorig Heemtuinjournaal gemelde planning van het baggerwerk van enkele 
watergangen is inmiddels succesvol uitgevoerd. 
 
Beheerovereenkomst 
De Stichting Heemtuin Goudse Hout heeft een beheerovereenkomst met Staatsbosbeheer. 

Zo’n beheerovereenkomst is een contractvorm waarin afspraken tussen Staatsbosbeheer en 

onze Stichting zijn geregeld. Omdat de lopende overeenkomst al jaren oud was, heeft het 

bestuur een nieuw conceptvoorstel ingediend. In dit voorstel is de onderlinge verdeling van 

de verantwoordelijkheid m.b.t. het onderhoud beter beschreven, denk hierbij aan het 

onderhoud aan de werkschuur en voorzieningen als hekwerken, bruggen, paden, 

watergangen en groot onderhoud van de beplanting. Daarnaast is in het voorstel vastgelegd 

op welke wijze we het beheer van de heemtuin en de bestede financiën verantwoorden naar 

Staatsbosbeheer. 

Informatiepaneel 
Het bestuur is in overleg met Staatsbosbeheer over de vernieuwing/update van het 

informatie- en verbodsbord bij de ingang van de heemtuin.  

 
Jos van de Vondervoort 

 
  



Hoe organiseer je een nachtvlinderavond? 

(de nachtvlinderavond was op vrijdag 3 september) 

Nachtvlinders kijken is een leuke bezigheid en heel nuttig. Je kunt bijvoorbeeld kijken welke 
soorten er in een bepaald gebied voorkomen. ’s Nachts zie je in principe geen hand voor 
ogen, dus heb je hulpmiddelen nodig om de beestjes te zien te krijgen. Dit kan door middel 
van speciale lampen en je kunt op bomen stroopmengsels smeren die je met een zaklamp 
kunt bekijken. Wat komt er verder allemaal bij kijken om een nachtvlinderavond te houden? 
En welke voorbereidingen moet je treffen? 
 
 
Twee dagen voor de desbetreffende avond beginnen de voorbereidingen al: het 
stroopsmeersel wordt klaargemaakt. Stroop met suiker en wat alcohol (bier of rum 
bijvoorbeeld). Dit gebruik ik standaard. Je kunt er overigens veel meer aan toevoegen, zoals 
overrijpe geprakte bananen bijvoorbeeld. Over het gebruik van de stroop straks meer. 
 
 
Op de bewuste avond van de nachtvlinderavond (dit 
jaar dus op de avond van 3 september) wordt vanaf 
ca. 19.00 uur het scherm opgezet. De tentpalen 
worden in elkaar gezet en het laken wordt daartussen 
gespannen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om het geheel goed en stevig te laten staan, 
worden scheerlijnen gespannen met haringen. 
Zo weet je zeker dat alles bij een eventuele 
windvlaag goed blijft staan. Overigens moet er 
niet al te veel wind staan, want daar houden 

nachtvlinders ook weer niet van. Als het scherm met het laken staat, wordt de lamp 
opgehangen. Dit is in mijn geval een speciale ML-lamp (met UV-licht) dat vlinders van verre 
aantrekt. De lampen worden op het lichtnet aangesloten via haspels. De vlinders raken van 
zoveel licht gedesoriënteerd en gaan uiteindelijk op het laken zitten en denken dat het dag is, 
waardoor ze uiteindelijk goed te bekijken zijn. De foto’s zijn gemaakt na elf uur ’s avonds. 
Geïnteresseerden zoeken de vlinders op het gespannen laken. 
 
 
Maar er is nog een leuke manier om ze goed te bekijken: er zijn 
speciale lichtvallen in de handel. Dit is een bak met schuine 
plexiglas platen en een ML-lamp. De vlinders raken door de 
lamp in de war en vallen via de platen in de bak, waardoor ze 
uiteindelijk goed te bekijken zijn. Je kunt een paar lege 
eierdozen in de bak leggen, waartussen de vlinders gaan zitten. 
Hiernaast de lichtval. Die stond in het midden tussen de 4 
kruidenvakken.  
 
  



Maar hoe werkt nu eigenlijk het smeren? Dit gaat vrij eenvoudig. Op verschillende 
boomstammen smeer je met kwasten het smeersel. Dit doe je vanaf ongeveer een uur voor 
zonsondergang. Doordat er door het stroop/suikermengsel wat alcohol zit, wordt de zoete 
lucht wat beter verspreid. Bovendien raken de vlinders er een beetje versuft van, waardoor 
ze goed te bekijken zijn. Met zaklampen kun je voorzichtig de bomen bekijken. Let op want 
vlinders kunnen op dat licht snel reageren. Het “Rood weeskind” (een mooie 
nachtvlindersoort) bijvoorbeeld kiest dan vaak al weer het hazenpad bij het zien van zoveel 
licht. 
 
En hoe verliep de Nachtvlinderavond van 2021? Vanaf 20.30 uur kwamen er mensen.  
Het was een geweldig mooie editie in het begin van september. Droog weer met eerst even 
wat meer wind. Deze ging al snel liggen. Er zijn ongeveer tegen de 30 soorten gezien, 
waarbij een vrij zeldzame: de bruine sikkeluil in de lichtval. Sommige soorten vlogen met 
meerdere exemplaren. Verder kwamen er tussen de 40-50 mensen op de avond af.  
 
Jaap van Dam 

 

 

Hartige Zoete Aardappeltaart met Tofu (veganistisch) 
 

Hierbij het recept van de taart die we gegeten hebben op de vrijwilligersmiddag (6 juni) 

Ingrediënten: 
-2 grote zoete aardappels in dunne plakjes gesneden 
-1 rode ui in halve ringen gesneden 
-2 teentjes knoflook fijngesneden 
-2 trostomaten in partjes of blokjes gesneden 
-1 paprika in blokjes gesneden 
-2 ons verse spinazie 
-400 gram silken tofu (zachte variant van tofu) 
-olijfolie 
-zout en peper 
-kruiden bijvoorbeeld peterselie of oregano 
-sesamzaadjes en/ of paprikapoeder 
 

Werkwijze: 
1. Verwarm de oven voor op 200 graden en vet de taartvorm in. 
2. Bedek de bodem van de vorm met plakjes zoete aardappel. Snijd ook een aantal 

plakjes doormidden en gebruik deze voor de randen. Zorg dat de plakjes elkaar 
goed overlappen (ze krimpen in de oven). Bestrijk ze met olie en bestrooi met 
peper en zout. Bak de bodem 20 minuten in een voorverwarmde oven. 

3. Verhit wat olijfolie in een pan en fruit hier de uien en paprika in. Voeg dan de 
knoflook en tomaten toe en bak deze even mee. Voeg de Spinazie toe en laat 
deze slinken. 

4. Doe de tofu met 2 eetlepels olijfolie, peper zout en kruiden in een hoge kom en mix 
met de staafmixer tot er een zachte massa ontstaat. Voeg deze bij het 
groentemengsel. 

5. Roer goed door en giet deze vulling dan voorzichtig op de gare zoete 
aardappelbodem en bestrooi met sesamzaad en paprikapoeder 

6. Bak de hartige taart in 30 minuten goudbruin en laat 5 minuten rusten voor je deze 
aansnijdt. ( NB: de taart kun je ook afgekoeld eten) 

 

Eet Smakelijk !! 
Tineke Kelderman 
 



Een dozijn eieren van de ringslang 

Alweer meer dan 20 jaar wordt er in de heemtuin een broeihoop opgebouwd voor 

ringslangen. We wisten dat ze in de omgeving voorkwamen en hoe leuk zou het zijn als ze 

zich ook bij ons zouden voortplanten. In Zuid-Holland worden er immers al 80 jaar 

ringslangen waargenomen.  

 
Waarom doen we al die moeite? Een broeihoop moet minimaal 2 meter breed, 2 meter lang 
en 1meter 50 hoog zijn en daar is heel veel materiaal voor nodig. Het verzamelen op 
wachthopen en het opzetten gebeurt in fasen. Menselijk ingrijpen in natuurlijke processen 
blijft discutabel, maar de ringslang profiteert al eeuwen van mensenhanden. Ze leggen van 
oudsher hun eieren in mestvaalten bij boerderijen (en vochtige hopen houtafval bij 
houtzagerijen). De ringslang kan alleen daar leven omdat de mens is gekomen met veeteelt. 
De mest uit de stallen werd op een hoop gegooid en in de warmte en vochtigheid binnenin 
de hoop kunnen de eieren uitkomen. 
De ringslang is de enige slang in Nederland die haar eieren uit laat broeden door moeder 
natuur. Ze zijn zogenaamd ovipaar, dat wil zeggen dat de eieren buiten het lichaam van de 
moeder tot ontwikkeling komen. Onafhankelijk van zonnewarmte kunnen de eieren door de 
broei die ontstaat uitkomen. Mede door de komst van de ligboxstallen in de jaren 70 van de 
vorige eeuw verdwenen ook de mesthopen op het bedrijf, en dus de eier-afzetplekken. 
 
 

 
En dan komen wij als vrijwilligers met een alternatieve hoop waar dan eindelijk na 

20 jaren hopen de eerste dozijn eieren werden gevonden! 
 

 
 
 
Tot 2019 zijn er een handvol 
waarnemingen geweest van 
ringslangen op de heemtuin 
maar niet door ons, vrijwilligers. 
Maar op de hooidag van 2019, 
traditioneel de eerste zaterdag 
in september was het dan zover. 
Een ringslang had zich in een 
composthoop verstopt, volgens 
Richard Struyk (de ringslang-
deskundige in Gouda) kwam dit 
waarschijnlijk door de drukte 
van al die “hooiers”.  
Vanaf toen was het vaak raak, 
werden er soms vier bij elkaar 
gezien en er is zelfs een paring 
tot stand gekomen. 

Foto van Jaap van Dam (17-04-2021) 

 
 
Waar moet een broeihoop aan voldoen? 
 
Liefst gebiedseigen materiaal gebruiken. In de heemtuin is dit bagger, lisdodde, riet, gras, 
bladeren, compost, snoeiafval en paardenmest. Die paardenmest voeren wij in. 
Een mooie verhouding is ⅟3 boomblad, (geen plataan, buxus, eik of haagbeuk), ⅟3  

paardenmest met stro en ⅟3 gekneusde takken. 



Zoals gezegd zijn de minimale afmetingen; breedte en lengte 2 meter, hoogte anderhalve 
meter. Het materiaal moet wat lichtjes gestapeld worden en zeker niet aangestampt worden. 
Zo kan het vrouwtje er gemakkelijk in glijden, zij kan niet graven. 
Onze hoop ligt gedeeltelijk in de schaduw zodat deze niet zo snel uitdroogt. Vochtigheid is 
een belangrijke factor voor het slagen. We hebben er een tentzeil naast gelegd waar de 
ringslangen zich onder zouden kunnen opwarmen maar tot nog toe vonden we slechts 
padden, salamanders en andere kleine diertjes. 
 

 

 
 

 
Wanneer kan je het beste een broeihoop opzetten? 
 
Een nieuwe hoop moet opgebouwd worden tussen half april en half mei. Dan wordt het al 
wat warmer en ligt de hoop klaar want vanaf half mei kunnen er al eieren gelegd worden.(en 
dit kan ze dan tot augustus doen). Het mag ook in oktober, dan komt de broei het jaar 
daarop op gang. De temperatuur in de hoop moet 25 tot 30 graden Celsius zijn en voldoende 
vochtig. De eieren worden klevend aan elkaar gelegd om warmte en vocht vast te houden. 
Een ringslang kan wel 30 eieren per keer leggen en een grote hoop, gevonden bij de 
Oostvaardersplassen, kan wel 1200 eieren 
bevatten. Die zijn dan wel door verschillende 
vrouwtjes gelegd. Het grote aantal is nodig omdat 
alle eieren tegelijk uitkomen. De slangetjes blijven 
nog een paar dagen in de hoop maar zodra ze 
buiten komen staan de reigers en fazanten al op 
ze te wachten. Ze staan verder op het menu van 
egels, roofvogels, katten, kippen, bunzing, 
muskusrat, kraai.  
 

De slangetjes bevrijden zich door een    Foto van Jaap Flipse (13-03-2021) 

sneetje te maken in de eierschaal.  Wat  
overblijft is een perkamentachtig leeg zakje.  
 



Behalve voor de eier-leg wordt een broeihoop ook als schuil en rustplek gebruikt en wordt er 
ook binnen de hoop wel eens een pad verorberd. Het is niet zo dat de broeihoop gebruikt 
wordt als overwinteringsplek, simpel omdat deze te vochtig is en zou kunnen bevriezen. Dat 
zou de dood betekenen voor de ringslang. Hiervoor zijn bergen puin, dijken en stenentaluds, 
kelders wel geschikt. Dat overwinteren kan wel 2 km van de broeihoop zijn.  
 
 
In het voorjaar van 2022 gaan we de oude ringslangen hoop (2021 opgebouwd) weer 
doorzoeken naar eieren.  
 
 

 
Vind jij het ook spannend om hierbij te zijn? 

Laat het ons weten, mogelijk maken we er een speciaal moment van. 
 

 
 
Lian van Oers 

 

    

 

 



Bijenrelaas van onze imker 

“De strenge winterdagen in de maand februari waren voor mijn bijen op de heemtuin funest. 
Wel kasten maar geen bijen meer. Voor mij als imker, maar ook voor de medewerkers van 
de heemtuin was dat een vervelende ervaring. Er zat niet anders op dan de lege kasten na 
te kijken en indien nodig op te knappen. Ik heb vervolgens 2 kasten zodanig ingericht, dat 
een nieuw volk er zo in kon vertoeven. 
 
Een zoektocht naar een paar nieuwe volkjes leverde onvoldoende resultaat op. Maar het 
geluk is in verloop van het voorjaar toch komen aanvliegen. Een bijenvolkje heeft zich 
spontaan in een kast genesteld. Later zijn er nóg 2 kasten met geschepte bijenzwermen 
bevolkt. 
 
Honing heb ik dit jaar niet geslingerd. De volken hadden alle energie nodig om te kunnen 
uitgroeien tot volwaardige volken. 
 
Momenteel heb ik 3 volken kunnen 
inwinteren. Het inwinteren houdt in dat 
ieder volk via een voerbakje werd 
gevoerd met 10-12 kg opgeloste suiker. 
Bij controles bleek dat dit goed werd 
opgenomen. Verder zag ik op de 
vliegplank dat door de bijen ook stuifmeel 
werd binnengebracht. Je kunt dit 
waarnemen aan de stuifmeelklompjes. 
De bijen hebben aan de achterpoten 
korfjes waar het stuifmeel wordt 
verzameld. De kleur van de klompjes is 
afhankelijk van de bloemen die door de 
bijen worden bezocht.  
 
Hopelijk zullen, de koninginnen met de winterbijen, de aanstaande winter overleven. 
Iedereen kan dan weer genieten van het gezoem en het heen en weer vliegen van de bijen. 
En als het meezit wordt er ook nog honing verzameld voor de nu nog lege potjes”.  
 
Gerard Stams 
 
 
 

Wist u dat   

 onze cineast Evert bij één van z’n films over het hooiland ook gebruik heeft gemaakt 

van drones? Zie daarvoor de website, bij films. Films – Heemtuin Goudse Hout 

 er ontzettend veel slakken op bezoek zijn geweest? Met alle gevolgen van dien. 

 we een aantal konijnen op de heemtuin hebben weggevangen? Blijkbaar waren het 

“overtollige huisdieren” uit de corona-tijd. De dierenopvang heeft ze opgehaald. 

 konijnen niet onze streek thuis horen, dit i.t.t. hazen? Konijnen kunnen zich in onze 

natte grond niet redden in de winter. Ze maken normaal holen in het zand.  

 er op zaterdag 23 oktober door de dierenambulance een sterk verzwakte jonge 

zwaan is meegenomen? Hij of zij lag naast de beukenhaagjes bij het 

knotwilgenlaantje en was wellicht verstoten door andere zwanen. 

 we in oktober voor 2 groepen kinderen een onderdeel waren van de programma-

aanpak van de Koningin Wilhelminaschool? Onderwerp van die week was: natuur. 

 onze sceptic-tank weer geleegd is? We mogen weer een jaar plassen.!  



Maar wist u dat …….. 

de tankwagen die de inhoud van de sceptic-tank heeft opgezogen in de Goudse 

Hout gekanteld is en in een sloot terecht is gekomen?  

Gelukkig zonder veel impact op mens en omgeving … we hopen dat de jonge 

bestuurder er zonder trauma vanaf is gekomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------
Het Heemtuinjournaal is een uitgave van de Stichting Heemtuin Goudse Hout 

voor medewerkers, donateurs en overige geïnteresseerden. 

Adressen: 

(website) https://www.heemtuingoudsehout.nl 

(e-mail) heemtuingoudsehout@hotmail.com  

(facebook) https://www.facebook.com/htgoudsehout 

(twitter) https://www.twitter.com/htgoudsehout 

(instagram) https://www.instagram.com/htgoudsehout 


