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Heemtuinjournaal 
 

 
Jaargang 25   Voorjaar 2019 
 
 
 

Dit is “Jaargang 25” van onze periodiek. De Heemtuin zelf bestaat inmiddels 35 jaar. We 
hebben dit jaar een lange agenda. Zie daarvoor de volgende pagina.  
 
Het is nu lente, getuige de mooie lentefoto hieronder. Fijn om de nieuwe frisse 
voorjaarskleuren weer te zien. 
 
 

 
  
 

Onstuimige lente 
     

Foto Joke van den Broek op 10 maart 2019 

 
 
De foto heeft als titel ‘Onstuimige lente’ en is een verwijzing naar de aanhoudende lage 
drukgebieden met steeds harde wind. Die periode is nu voorbij.  
Omdat de zomertijd is begonnen wordt er vanaf 3 april ook weer op woensdagavond op de 
Heemtuin gewerkt. Altijd een prettig begin van het voorjaarsseizoen. 
 
Veel leesplezier. 
 
 
Zie voor het laatste nieuws onze website  www.heemtuingoudsehout.nl. 
We proberen de website actueel te houden. Als er ideeën zijn voor de website horen 
we dat graag.
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Agenda 2019 
 
 

 Elke zaterdag wordt er vanaf 13.00 uur op de Heemtuin gewerkt. Gedurende de 

zomertijd ook op woensdagavond van 3 april t/m 4 september vanaf 19.00 uur.  

 Op de Heemtuin zijn er op maandag 22 april (2e Paasdag) enkele activiteiten:  

o Van 12.00 – 13.45 uur is een inloop kinderactiviteit “Spelen met natuurlijke 

materialen” (vlechten, boetseren, knutselen e.d.).  

o Aansluitend daarop start de voorjaarsexcursie om 14.00 uur. Verzamelpunt is 

de werkschuur van de Heemtuin aan het Kale Jonkerpad. 

 Op zondag 2 juni houden we de libellenexcursie. De start is om 13.00 uur bij de 

wielerbaan in de Goudse Hout. We lopen dan naar de Heemtuin toe op zoek naar 

libellen en juffers. 

 De Open dag is op zondag 16 juni vanaf 12.00 uur, met informatiestands, 

muziekoptredens en excursies. Vlakbij de Heemtuin vinden de slootjesdagen plaats, 

ook in de Goudse Hout. Al met al een vol programma met veel gezelligheid. 

 Eén keer per jaar is de Nachtvlinderavond op de Heemtuin. Dit jaar op vrijdagavond 

30 augustus vanaf 20.30 uur. 

 Op de eerste zaterdag van september is de hooidag, dit jaar op 7 september. Vanaf 

10.00 uur wordt het hooi afgevoerd. We werken zonder machines. Het werken op de 

hooidag is zowel inspannend als ontspannend. En ook geschikt voor kinderen  

 De najaar excursie is op zondag 6 oktober om 14.00 uur. Dan zijn er paddenstoelen 

te zien. 

 Op zaterdag 2 november is de landelijke Natuurwerkdag. Ook de Heemtuin doet weer 

mee, vanaf 10.00 uur wordt er gesnoeid en worden de takken afgevoerd. Ook 

kinderen kunnen met allerlei klussen meehelpen.          

 

 

 

 
 
                                  
                                Een zonnige “werkdag” in februari 
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Het Jaarverslag van de Heemtuin 

 

Het Jaarverslag 2018 is verschenen. Het is een zeer uitgebreid verslag geworden (68 
pagina’s). Al zeggen we het zelf, erg lezenswaardig. Daarmee ben je weer goed op de 
hoogte wat er zoal speelt op de heemtuin (of gespeeld heeft). 
 
Het staat op onze website. Zie www.heemtuingoudsehout.nl. 
 
 

Hoe maken we de Goudse Hout natuurlijker? 

 
De Goudse Hout is een natuur- en recreatiegebied, dat eind jaren tachtig, begin jaren 
negentig is aangelegd. Bij de aanleg is rekening gehouden met de structuur van het 
toenmalige veenweidelandschap. Dat betekent dus lange en smalle percelen. Een aantal 
van die percelen zijn ingeplant met min of meer inheemse boomsoorten, zoals els, es, berk, 
wilg en eik. In de beleving van veel huidige gebruikers is de Goudse hout echter nogal 
eenvormig. Bij de inrichting van het gebied is uitgegaan van efficiënt, grootschalig, 
gemechaniseerd beheer. Hierdoor zijn de ecologische waarden beperkt en wordt ook de 
natuurlijke beleving door gebruikers belemmerd. 
De Vereniging ‘Vrienden van de Goudse Hout’ heeft daarom samen met IVN IJssel en 
Gouwe en de KNNV Gouda een werkgroep gevormd om ideeën voor het vergroten van de 
ecologische waarden te ontwikkelen. De Heemtuin Goudse Hout is daar op een later 
moment ook bij betrokken geraakt. Bij het vormen van ideeën wordt dikwijls de heemtuin als 
voorbeeld gebruikt. Daar zijn wij natuurlijk best trots op. Wel hebben wij aangegeven dat 
onze betrokkenheid zich zal beperken tot het reageren op de ideeën. Wij hebben onze 
handen al vol aan het beheer van onze eigen heemtuin. 
Al in 2007 is er door het ecologisch adviesbureau ‘Watersnip advies’ in opdracht van het 
toenmalige natuur- en recreatieschap ‘Reeuwijkse plassen en omgeving’ een ‘verkenning 
van de ecologie en beplanting van de Goudse Hout’ opgesteld, waarin voor verschillende 
(kenmerkende) onderdelen van de Goudse Hout is aangegeven hoe deze ecologisch 
attractiever kunnen worden gemaakt en waarmee dus ook de beleving voor de bezoeker kan 
worden bevorderd. Dit plan is vanwege budgettaire redenen in een bureaulade verdwenen. 
Want dat is een belangrijke consequentie: Ecologische optimalisering brengt hogere  
beheerskosten met zich mee. 
 
 

 Foto: Emmy van Vliet, 2e prijs Lentefair 2018   
Kenmerkend beeld van de huidige Goudse Hout 
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Inmiddels heeft de tijd niet stil gestaan. Momenteel wordt gewerkt aan een kwaliteitsimpuls 
van de Goudse Hout, die het gebied voor de huidige bezoekers aantrekkelijk moet maken. 
Daarnaast is de nieuwe beheerder van de Goudse Hout, Staatsbosbeheer (SBB), 
geconfronteerd met een grootschalige uitbraak van de zogeheten essentaksterfte. Hierdoor 
is het noodzakelijk geworden om de percelen met vnl. essen te rooien. Staatsbosbeheer wil 
van deze gelegenheid gebruik maken door een meer gevarieerde begroeiing terug te 
planten, waarbij ook de opbouw van de percelen (laag aan de buitenrand, hoger in het 
midden) zorgt voor een grotere ecologische waarde.  
Al met al ontwikkelingen in de Goudse Hout, die de moeite waard zijn om te volgen. Onze 
contacten met de Vrienden, IVN en KNNV enerzijds en de boswachter beheer van SBB 
anderzijds zorgen er voor dat wij een vinger aan de pols kunnen houden. 
 
Sjaak Witteveen 
 
 

 
 

 
Lente in het land 

 
 
Fluitende merels, 
Roffelende spechten 
De laatste wilg nog te slechten. 
 
Wachten op de kwakende kikker 
De uitgevroren pad 
Pad bijster? 
 
De eerste vlinder 
Jaap in extase 
Op naar de volgende fase. 
 
Van al dat moois dagelijks genieten 
Luisterend naar kieviten en grieten. 
 
Heemtuindichter  
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Zeldzame Grote Vos op de Heemtuin! 
 
Vaak als je het over vossen hebt, denkt iedereen gelijk aan het bekende zoogdier. Maar in 
de wereld van de dagvlinders heb je ook ‘vossen’. De bekendste is uiteraard de zeer 
algemene Kleine Vos, die overal in Nederland gezien kan worden. Dan heb je nog de 
Oostelijke Vos, die vrij nieuw is in Nederland. 
 
Maar in dit artikel wil ik het nu hebben over de Grote Vos, een vlinder die zeldzaam is in ons 
land. Echter, de laatste tijd lijkt de vlinder op een aantal plekken weer meer op te duiken met 
zelfs in juni 2018 en februari 2019 een waarneming op de Heemtuin! Heel bijzonder! Maar 
allereerst, wat is het verschil tussen een Grote en een Kleine Vos?  
Grote Vossen zijn (wat) groter, maar er zijn meer verschillen. Op de voorvleugel zitten bij de 
Grote Vos 4 stippen en bij de Kleine 3. Verder is de Grote (licht) oranjebruin en de Kleine 
meer oranje. Ook heeft de Kleine bij de zwarte vlekken op de voorvleugel (licht)gele vlekken, 
die bij de Grote vrijwel ontbreken. De blauwe maanvlekken zijn bij de Kleine Vos vaak ook op 
de voorvleugelrand aanwezig. Bij de Grote Vos zijn de donkerblauwe maanvlekken alleen 
aan de rand van de achtervleugels aanwezig. Ook heeft de Grote Vos op de bovenkant van 
de achtervleugel een wigvormige vlek, terwijl bij de Kleine het donkere gedeelte meer 
doorloopt naar het achterlijf. En de Grote heeft geen wit in de vleugelpunt, dat de Kleine Vos 
wel heeft. Verder heeft de Grote Vos donkere poten en de Kleine Vos licht tot lichtbruin. 
Zoek de verschillen op de foto’s. 

 
 
 Grote Vos Kleine Vos 
 
 

Grote Vossen kunnen in het hele land worden gemeld, maar als hij op een plek wordt 
waargenomen is dat er meestal één of hooguit enkele. Mogelijk zijn er ook enkele plekken 
waar ze zich zouden kunnen voortplanten. De waardplant van de Grote Vos is voornamelijk 
iep, maar ook wilg, pruim, zoete kers (en andere fruitbomen/loofbomen) kunnen worden 
gebruikt. De eitjes worden in groepen afgezet en de jonge rupsen leven gezamenlijk in een 
spinsel. Als ze volgroeid zijn, leven ze solitair. In deze periode zijn ze vatbaar voor 
sluipwespen. Om zich te verpoppen kruipen ze uit de boom of laten zich op de grond vallen. 
Ze verpoppen niet ver van de stam, vaak bij de grond hangend aan een takje of stengel of in 
een haag, maar soms aan bijvoorbeeld de waardplant, een schuurtje of een hek op 
ooghoogte of nog hoger. De eerste vlinders verschijnen in juni en kunnen worden 
waargenomen tot in augustus, maar vaak gaan ze al gauw in winterrust. Het is niet bekend 
of vlinders die in nazomer worden gezien, laat uit de pop zijn gekropen of een andere plaats 
zoeken om te overwinteren. Na de overwintering vliegt de Grote Vos bij goed weer al begin 
maart. Dit jaar was het wel erg extreem. In januari werd hier en daar al een overwinterende 
Grote Vos gezien. De eerste actieve vlinder werd al gemeld op 14 februari, bijzonder vroeg. 
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En de dagen daarna werden ze ook op verschillende plekken gemeld. Ook dus vanaf het 
zonnige weekend van 23/24 februari doken ze op verschillende plekken op.  
 
En dan nu de waarneming op de Heemtuin! Met het zonnige en recordzachte februariweer 
werden rondom Gouda al vlindersoorten gezien. Echter op de Heemtuin had ik eerst nog 
niets gezien. Mijn eerste dagvlinder van dit jaar op de Heemtuin was, jawel, een Grote Vos! 
Een prachtig vrij gaaf exemplaar ontdekte ik daar op zondag 24 februari 2019. De vlinder 
was vrij actief, maar liet zich toch enige tijd prachtig fotograferen. Fladderde rond maar had 
ook mooie glijvluchten. Na een kwartiertje vond de vlinder het genoeg en vloog weg over een 
haag. Wat was dit een mooie ervaring! Het grappige was, dat ik op 24 juni 2018 ook al een 
Grote Vos op de Heemtuin gezien en gefotografeerd heb. Deze hield zich eerst hoog op bij 
een boom, maar ging vervolgens lager in een struik zitten, waardoor ik toen ook al een paar 
foto’s kon maken. Het is een prachtvlinder en hopelijk gaat het de goede kant op met deze 
soort, zodat hij zich in Nederland weer op diverse plaatsen kan laten bewonderen. 
 
Jaap van Dam 
 
PS van de redactie: Na het schrijven van dit artikel zag Jaap op 30 en 31 maart op de Heemtuin de 
nog zeldzamere Oostelijke Vos. 
 

 
Mijn “weg” naar de Heemtuin 
 
Als ik naar de Heemtuin ga, dan neem ik vaak het pad over de sluis “Reeuwijks Verlaat” en 
doorkruis ik de wijk Achterwillens om vervolgens langs de wielerbaan de Goudse Hout in te 
gaan. Bij toeval ontving ik van Gerard Voskuilen van de Vrienden van de Goudse Hout 
bijgaande link, waar “mijn weg” grotendeels beschreven staat. Een link met interessante 
informatie en een wandelroute van Marina Perdijk. Zij is Goudoloog en gespecialiseerd in het 
gebied “buiten de Singels”. Ze behandelt ook de waterhuishouding en afwatering in de polder 
Willens, waar de Heemtuin in ligt. 
 
Een korte samenvatting van een wandeling van Marina Perdijk is te lezen op: 

https://netwerkachterwillens.wordpress.com/2019/03/04/wandeling-polder-willens-

slagenbuurt/ 
Met dank aan Gerard Voskuilen en vooral Marina Perdijk voor de beschrijvingen. 

 
Jaap Flipse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
       Sluis Reeuwijks Verlaat               Sluisje van de Heemtuin 
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Wist u dat … 
 

- Het Jaarverslag 2018 van de Heemtuin vanaf de website te downloaden is (zie 

daarvoor de “tab” Jaarverslag). 
- Koos Dijksterhuis het ook een mooi verslag vond. 
- De website van de Heemtuin met externe hulp up-to-date is gemaakt door een 

nieuwere versie van “Wordpress” en dat u daar weinig van merkt (ha ha). 
- Op de heemtuin de waterstand nu op peil is ( - 1,90 m NAP).  
- We dit jaar weer leerlingen van diverse Goudse basisscholen gaan rondleiden. 
- We met een aantal groepen kleuters het zogenaamde kabouterpad gaan lopen.  
- Zij op deze manier met de heemtuin kunnen kennismaken en over de natuur leren. 
- Er al kinderen zijn geweest om vogelnestkastjes te maken. Hans, Kor, Fred en Ina 

waren daar natuurlijk als vanouds weer bij. 
- Lian vlechtwerk met wilgentakken heeft gemaakt, samen met 6 enthousiaste meiden 

van verschillende scholen. 
- Dit een buitenschoolse activiteit via de Brede School Gouda was. 
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       “ In het stinsenbosje” een foto van Joke van den Broek 10 maart 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Het Heemtuinjournaal is een uitgave van de Stichting Heemtuin Goudse Hout voor 
medewerkers, donateurs en elke overige geïnteresseerde.  
(website) www.heemtuingoudsehout.nl (e-mail) heemtuingoudsehout@hotmail.com 
 


