Heemtuinjournaal
Jaargang 25

Najaar 2019

Inmiddels is de Natuurwerkdag achter de rug. Ook is de wintertijd weer ingevoerd, dus het is
’s avonds eerder donker. Kortom: het winterseizoen van onze Heemtuin is begonnen.

Doorkijkje met Grote Kaardebol - foto van Joke van den Broek op 31 oktober

Zoals deze foto van Joke aantoont, is onze Heemtuin een unieke oase. Een mooi gebied,
vlakbij de bebouwing van Gouda, geschikt voor een wandeling of het maken van mooie foto’s.
En dat dankzij al onze vrijwilligers !

Zie voor het laatste nieuws onze website www.heemtuingoudsehout.nl.
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De Natuurwerkdag 2019
De heemtuin deed natuurlijk mee aan de natuurwerkdag op zaterdag 2 november. Er is zowel
in het snijgriend als in het hakgriend gewerkt. Alles is afgeruimd, getuige de berg takken naast
het Kale Jonkerpad. Ook het rietland is “opgeschoond”. Er hebben zo’n 30 volwassenen en 10
kinderen geholpen. De kinderen konden samen met Lian met dunne wilgentenen aan de slag.
Het resulteerde in mooie vlechtwerken.
De heemtuin is, buiten Gouda, ook gevonden door mensen uit Reeuwijk, Waddinxveen,
Woerden en zelfs Houten. Fijn allemaal.
Er is hard gewerkt, het was gezellig, met tussendoor uiteraard koffie, thee, koek en SOEP.
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Voor JULLIE AGENDA:
De Nieuwjaarsborrel is op zaterdag 4 januari 2020. Vanaf 16.00 uur in onze werkschuur.

Van de bestuurstafel
Beheerszaken










Met Staatsbosbeheer is overleg geweest over een baggerplan in 2020. Het bestuur
stelt een zogenaamde vlekkenkaart op van watergangen waar baggeren noodzakelijk
is. Deze kaart gaat op haalbaarheid met Staatsbosbeheer verder besproken worden.
Komende winter zullen weer op grote schaal dode essen op de zogenaamde
essenkade verwijderd moeten worden. De enkele jaren geleden aangebrachte nieuwe
beplanting, in een mix van geëigende soorten, ontwikkelt zich voorspoedig, ook dankzij
veel nazorg in het groeiseizoen (water geven, vrijzetten van opgaande ruigte tegen
verstikking en snoeiwerk). De nieuwe beplanting is o.a.: eik, els, populier, vuilboom,
wilg, beuk en veldesdoorn.
Doorlopend aandacht voor de waterkwaliteit in en rondom de heemtuin. Het bestuur
trekt samen op met Staatsbosbeheer vanwege gezamenlijk belang. Het idee om een
verbinding te maken tussen de heemtuin en de zuidelijk gelegen Goudse Houtsingel,
ten behoeve van waterinlaat tijdens droge zomers, is verlaten vanwege onzekerheid
van de waterkwaliteit van de genoemde singel op langere termijn. Inlaat van
gebiedsvreemd en meestal voedselrijk (met kans op blauwalg) water blijft dus
voorlopig een punt van grote zorg.
Aanpassing van maaibeheer van het hooiland i.v.m. de massale opkomst van landriet.
Dit betekent dat dit riet regelmatiger gemaaid gaat worden om de ontwikkeling en
uitbreiding te beperken en af te remmen.
In Zuid-Holland worden een groot aantal Idylles ingericht als plekjes waar het goed
toeven is voor vlinders, bijen en mensen. De goudse Idylle heeft de samenwerking
gezocht met de Heemtuin voor de inrichting van insecten- en vlinder-vriendelijke
bloemrijke graslanden en oever beplanting. Deze zijn gesitueerd nabij de smultuin en
de recent geopende natuurspeeltuin. De heemtuin heeft zaad van verschillende
waardevolle inheemse plantensoorten gewonnen in de hooilandpercelen. Dit materiaal
is in september gezamenlijk ingezaaid.

Over onze website
De website van de Heemtuin functioneert in de huidige vorm sinds 2012. Om de website te
verbeteren en meer geschikt te maken voor de smartphone en tablet wordt een modernisering
voorbereid.

Diversen




Het bestuur oriënteert zich op de (on)mogelijkheden voor de inzet van statushouders
(= mensen die asiel hebben gekregen) op de heemtuin. Dit vergt de nodige
begeleiding en zorgvuldigheid. Wanner er meer duidelijkheid is, zal het bestuur zich
beraden over het eventueel verlenen van medewerking aan dit gemeentelijk initiatief.
Alle vrijwilligers worden bedankt voor de medewerking aan de update van adres- en
arbo-lijsten. (arbo =arbeidsomstandigheden)

Jos van de Vondervoort
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Basilicum
De lievelingsplant van Mieke
Over de naam
De naam komt uit het Oudgrieks, daar betekent ‘Basileus’ koning. Synoniem voor basilicum:
basielkruid, koningskruid.
In het Latijn: Ocimum basilicum, Engels: Basil, sweet basil, Duits: Basilikum, Frans: Basilic,
Italiaans: Basilico.
Zijn oorsprong ligt in Afrika en Zuidoost-Azië. 2000 jaar geleden waren de Egyptenaren al
liefhebbers van basilicum.
Hoe ziet de plant eruit?
Basilicum hoort tot de familie van de lipbloemigen, bloeit met witte, lila of paarse bloemetjes.
De stengel staat rechtop en is naar boven fijn behaard. De hoogte is 30-60 cm. Het blad is
eirond of bijna ruitvormig. De bloeitijd is van juni tot de herfst. De subtropische plant is
eenjarig. Een enkele keer weet hij de winter bijna te overleven, maar op de heemtuin is dat
nog niet gelukt.

Foto van Basilicum door Sjaak Witteveen
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De verzorging
Staat je plant binnen in een pot? Geef hem zo af en toe vloeibare mest. Of poot hem buiten op
een zonnige plaats, in goed doorlatende grond. Toppen bevordert de groei van zijstengels.
Om zaadvorming te voorkomen kun je uitgebloeide bloemhoofden weghalen. Zelf zaaien? Als
de bloemen verdrogen, kun je de zaden zien zitten. Oogst ze voorzichtig, want ze vallen
gemakkelijk. De zaden een paar dagen goed drogen.
Uit ervaring
Mieke zet elk jaar roodbladige basilicums in het keukenkruidenvak. Na de IJsheiligen, half
mei, is de plant pas te koop. Een klein plantje, maar eenmaal in de grond is er een snelle
ontwikkeling. Mieke zet er meestal drie, het zijn echte blikvangers. Ze hebben een dieprode
paarse kleur en een zacht aanvoelend blad. Als je hem aanraakt, komt de pittige geur van de
basilicum vrij. Vrijwel altijd zoemen er bijen omheen.
Het afgelopen seizoen heeft er ook een groenbladige basilicum in het vak gestaan,
opgekweekt uit zaad, maar die kwam niet tot volle wasdom.
Op een tuinderij in Boskoop was een rode basilicum op stam te koop. Die stond gewoon
tussen de andere sierplanten in. De kweker vertelde dat hij zelf ieder jaar zo’n plant op zijn
terras zet, zo heerlijk geurend en ook om de vele leuke insecten die de plant aantrekt.
De grote verscheidenheid van basilicum met de erbij behorende geur en/of smaak
De kleur van de plant kan variëren van geelgroen tot donkergroen tot purper. De bloemen zijn
eetbaar, mooi in een salade.
De zoete of gewone basilicum (ocimum basilicum), citroenbasilicum (basilicum citrodorum),
paarsbladige basilicum (dark opal), basilicum ararat met donkergroen blad, extra kruidigheid,
geschikt voor thee en Aziatische gerechten, mrs burns lemon frisse citroengeur in thee,
toetjes, cinamonette kaneelsmaak in fruitsalades bijvoorbeeld.
Een medicinale toepassing is er ook: thee te gebruiken tegen reisziekte en een fijngewreven
blaadje op de huid houdt de mug op afstand
Tot slot een eenvoudig pesto recept
Nodig:
3 eetlepels pijnboompitten
30 basilicumblaadjes
2 knoflookteentjes
60 gram geraspte Parmezaanse kaas
olijfolie
peper en zout
Bereiding:
Verhit de pijnboompitten in een koekenpan tot ze kleuren en laat ze dan een beetje afkoelen.
Hak de basilicumblaadjes, de knoflooktenen en de pijnboompitten in een hakmolen. Of met de
hand natuurlijk. Voeg de kaas toe en een flinke scheut olijfolie. Voor gebruik als dressing kun
je de pesto verdunnen met nog wat olijfolie.
Trees Rood-Wouda met hulp van Mieke Groenendijk
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Tikken roodborstjes tegen ramen?
(Noot van de eindredacteur: in 2013 is in het Heemtuinjournaal al eens over de roodborst
gepubliceerd. Gelukkig was Hans Schaap bereid om daar een vernieuwde versie van te
maken)
Een kinderliedje luidt: “Roodborstje tikt tegen het raam: tik, tik, tik. Laat mij erin, laat mij erin,
enz”. Nu is het weinig waarschijnlijk dat een roodborst tegen het raam tikt, laat staan dat ie
zegt dat hij erin wil. Het enige dat zou kunnen is dat hij zichzelf in de ruit weerspiegeld ziet.
Dan zou de roodborst, zo fanatiek als hij kan zijn, zijn denkbeeldige opponent willen
wegpikken. Een feit is wel dat roodborsten dicht bij mensen komen. Zeker in het
winterhalfjaar, wanneer veel borstjes uit het Hoge Noorden hier overwinteren. Die zijn vaak
minder schuw dan de Nederlandse exemplaren, want in het Noorden wonen nu eenmaal
minder mensen. Dat ze dichtbij komen heeft enerzijds te maken met hun natuurlijke
nieuwsgierigheid en anderzijds om te kijken of er iets te snaaien is. Zo maken we regelmatig
mee, wanneer we op de tuin bezig zijn, dat een roodborst even poolshoogte komt nemen.
Vaak vooraf gegaan door zijn twinkelende liedje. Een melodietje dat je
niet snel zal vergeten. Uiteraard wordt er gezongen om een territorium af te bakenen. Zo
worden soortgenoten echt heel intensief weggejaagd.
In Nederland broeden volgens de laatste vogelatlas tussen de 250.000-350.000 paren. Heel
wat dus. Een aantal van die paartjes blijven het hele jaar in ons land, maar vele trekken in het
najaar weg naar warmere oorden. Die worden dan “vervangen” door de al genoemde borstjes
uit het Noorden. Ze maken nestjes in struikgewas en houtwallen, vaak zijn de nesten bekleed
met mos en goed voor maximaal 7 eieren. Soms wel 3 broedsels per jaar. De roodborst, die in
Engeland de vogel van het jaar is geworden, is met zijn kraaloogjes en zijn leuke bescheiden
liedje een niet weg te denken vogeltje in het hele land. Laten we er zuinig op zijn.
Hans Schaap

Bron: Sovon
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Herfst
IJle berkenstammen
Verloren lucht
Zilverreiger
Eind’loze wolken
Wind, zonder zucht
Striemende regen
Opgelucht: regen
Blinkende droppels
Stormen: geducht
Vallend blad,
Oplichtende kleur
Schimmels
’t Is herfst in al z’n grandeur

De Heemtuindichter

Wist u dat?
-

Jaap van Dam onlangs “zijn” eerste luzernevlinder op de Heemtuin heeft gezien;
De nieuwjaarsborrel op zaterdag 4 januari is;
De herfstexcursie niet doorgegaan is door te weinig belangstelling;
dat dat kwam door de regen en …
dat we die regen natuurlijk goed kunnen gebruiken omdat
de waterstand in de sloten nog steeds te laag is;
Ina bij het kabouterpad de volgende leuke opmerkingen van kinderen heeft gehoord:
De kleuters zitten op de vlonder met hun ogen dicht. Ze mogen om de beurt zeggen
wat ze horen. Zegt een jongetje: ik hoorde de wolven. Dat kan niet, zegt een meisje
wolven zijn altijd in een bos. En hier is het een tuin, de heemtuin. Echt wel, zegt het
jongetje, ik zag de wolf lopen.
We komen bij het zwanennest , waar een nep ei in ligt. De kleuters mogen raden van
wie dat ei is. Antwoorden: koolmeesje, ooievaar, enz. Ik ga wel kijken zegt een meisje.
Heel voorzichtig loopt ze naar het ei. Ze kijkt en zegt: het is een fop ei, dus het is van
niemand.
We hebben allemaal een velletje, voel maar eens aan je armen en handen. De bomen
hebben ook een velletje, dat heet bast. Ja, zegt een jongetje: mijn buurman zegt vaak:
ik sla je op je bast.
De kleuters zien een vogeltje vliegen. Die mag je nooit eten hoor, alleen in de
landen waar de mensen heel arm zijn.
We komen bij de composthoop. De kleuters mogen diertjes opzoeken. Kijk , ik heb een
nagellakslak gevonden (naaktslak ).
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De kleuters moeten de route van de kabouters volgen. Onderweg zien we
paddenstoelen. Vraagt een kleuter: waar zijn nu de echte kabouters? Dat weet ik wel
zegt een jongetje: ze zitten onder de paddenstoelen, want echte kabouters willen
mensen niet zien.

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