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1

INLEIDING

Er is weer een jaar voorbij: 2019. Daarom hierbij weer een verslag van de Stichting “Heemtuin
Goudse Hout” over dit jaar.
In het verslagjaar vierde de heemtuin op de open dag haar 35-jarig bestaan.
Een van onze vrijwilligers ontving op deze open dag de vrijwilligerspenning van de Gemeente Gouda.
Ook 2019 kenmerkte zich door extreme hitte en grote droogte.
Verder waren er natuurlijk weer de gebruikelijke evenementen op de heemtuin, zoals de Open Dag,
hooidag en natuurwerkdag, die alle succesvol zijn verlopen. Daarover in dit verslag meer.
Het bestuur wil alle mensen, die een bijdrage aan dit verslag hebben geleverd met tekst en
prachtige foto’s, bedanken. Zonder hen was dit verslag niet geworden tot wat het nu is. De foto’s
zijn genomen door het bestuur, tenzij anders vermeld.

De heemtuin op 15 juli 2019.
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2

ORGANISATIE

2.1 Bestuur
Het bestuur van de Stichting “Heemtuin Goudse Hout” bestond gedurende het verslagjaar uit vier
personen:
Jaap Flipse, lid
Jos v.d. Vondervoort, secretaris
Hans Schaap, penningmeester
Sjaak Witteveen, voorzitter.
Het bestuur is in 2019 twee maal in vergadering bijeen geweest. De organisatie van de “vaste”
activiteiten waren de onderwerpen op deze vergadering.
In het verslagjaar is ook weer tweemaal overleg geweest met boswachter beheer van
Staatsbosbeheer, verantwoordelijk voor het beheer van de Goudse Hout in opdracht van Natuuren Recreatieschap De Groenalliantie Midden-Holland.
De Stichting Heemtuin Goudse Hout is een van de partijen, die de petitie Veilig(e) oversteken
Goudse Hout heeft ondertekend en van daar uit heeft een van de bestuursleden deelgenomen aan
overleggen en activiteiten rondom dit thema.
Tenslotte is de heemtuin in diverse overleggen vertegenwoordigd door (een afvaardiging uit) het
bestuur. Te denken valt hierbij aan het ambtelijk en bestuurlijk overleg “Goudse Hout”. Daarnaast
zijn we ook betrokken bij de Werkgroep “Biodiversiteit Goudse Hout”. De heemtuin heeft ook
zaden geleverd voor een aan te leggen vlinderidylle in de Goudse Hout.
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2.2 Vrijwilligers
Van groot belang voor het functioneren van een vrijwilligersgroep is dat ze het gezellig met elkaar
hebben en dat er plezier gemaakt kan worden. Het liefst spontaan. Dat gebeurt ook op de
heemtuin af en toe.

Even weer kind zijn. Springen op een stapel gesnoeide takken.
Foto: Nelly v. Straten
Daarnaast organiseert het bestuur ook bewust activiteiten om de vrijwilligers te bedanken voor
hun inzet. Zonder vrijwilligers is de heemtuin niets.
Traditiegetrouw werd het jaar geopend met een nieuwjaarsborrel op 5 januari in de werkschuur
voor de vrijwilligers en andere genodigden.
Op 16 maart vond de gebruikelijke vrijwilligersavond weer plaats. Deze kon helaas niet meer
worden gehouden in de huiskamer van Miranda, maar het Infocentrum Heempad was een goed
alternatief. Koos Dijksterhuis gaf een boeiende presentatie over de spreeuw. Na afloop was het
zoals gebruikelijk tijd voor een gezellig hapje en drankje.
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René Witteveen en Koos Dijksterhuis lossen gezamenlijk enkele technische problemen op voor de
presentatie.
Op de open dag op 16 juni kreeg Tineke Kelderman de vrijwilligerspenning van de Gemeente Gouda
uitgereikt door Hilde Niezen, wethouder met oa. Klimaat (water, groen en bodemdaling), natuur,
milieu en dierenwelzijn in portefeuille. Tineke werd geëerd voor haar inzet voor natuureducatie in
de Gemeente Gouda in het algemeen (IVN en Scharrelkids) en (de educatieactiviteiten op) de
heemtuin in het bijzonder.

Een mooi moment was de uitreiking van de vrijwilligerspenning van de Gemeente Gouda
aan Tineke Kelderman, een van onze trouwe en toegewijde vrijwilligers.
(bron: https://goudsehout.nl)
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Ook was er voor elke vrijwilliger een prachtig speldje van een voor iedereen specifieke vogel.

Alle aandacht voor het treffende gedicht voor een van onze vrijwilligers.
In het verslagjaar waren er 31 vrijwilligers opgenomen in de administratie. Met elkaar hebben zij
zich weer ingezet voor een mooie en toegankelijke heemtuin.
Zoals gebruikelijk werd er in het verslagjaar gewerkt op de zaterdagmiddagen en in de maanden
april t/m augustus ook op de woensdagavonden. Daarnaast werd er in toenemende mate ook buiten
deze tijdstippen inzet gepleegd door onder andere de PR+Educatie Cie.
In het onderstaande overzicht wordt de inzet van de vrijwilligers gekwantificeerd:
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Aantal deelnemende
vrijwilligers

Woensdagavond

Gemiddelde

PR- en educatieve
activiteiten

Zaterdagmiddag
9,5

Maximum

15

10,3
21

Minimum

2

4

3,8
1

15

Aantal deelnemende vrijwilligers Open Dag 16-06-2019

15

Aantal deelnemende in- en externe vrijwilligers Hooidag 07-09-2019
Aantal deelnemende in- en externe vrijwilligers Natuurwerkdag 02-112019

34
32

Aantal werkdagen
Aantal
woensdagavonden
Aantal
zaterdagmiddagen
(excl. Open, Hooi- en
Natuurwerkdag)
Aantal PR- en
educatieve activiteiten
*1)

23

50

18

*1) Dit is excl. Open -, Hooi- en Natuurwerkdag.
In het overzicht van de PR- en educatieve activiteiten is niet de inspanning meegenomen voor
voorbereiding van deze activiteiten.
Het gemiddeld aantal vrijwilligers op de woensdagavond is in 2019 is gestegen van 8,0 van 9,5.
Het gemiddeld aantal vrijwilligers op de zaterdagmiddag is in 2019 is iets gedaald 10,4 naar 10,3.
Het minimum aantal vrijwilligers op de zaterdagmiddag is t.o.v. 2018 nagenoeg gelijk gebleven.
Het aantal dagen met PR-activiteiten is gedaald van 23 in 2018 naar 18 in 2019.
In 2019 hebben drie middelbare scholieren hun maatschappelijke stage doorlopen op de heemtuin.
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Bij het werken houden we de arbeidsomstandigheden scherp in de gaten
(foto: Joke v.d. Broek)

2.3 Werkgroepen
Functioneel zijn een aantal taken verdeeld onder verschillende werkgroepen. Zo is er een
Werkgroep “PR en Educatie”, een Werkgroep “Moestuin”, een Werkgroep “Kruidentuin”, een
Werkgroep “Vlindertuin” en een Werkgroep “Huisvesting & Techniek”.

Werkgroep “PR en Educatie”
De werkgroep “PR en Educatie” heeft in het verslagjaar 1 maal vergaderd.
In het verslagjaar is tweemaal een Heemtuinjournaal uitgebracht, met daarin oa. de rubriek ‘Van
de bestuurstafel’. Veel vrijwilligers hebben weer een bijdrage aan het heemtuinjournaal geleverd.
Het heemtuinjournaal wordt verspreid onder de vrijwilligers, donateurs en andere relaties van de
heemtuin.
In het verslagjaar is met behulp van “externe” inzet hard gewerkt aan een nieuwe meer
eigentijdse opzet van de website. Daarbij zijn ook beveiligingsaspecten (omzetting naar https) en
de toegankelijkheid via de mobiele telefoon meegenomen. De nieuwe website zal begin 2020 “life”
gaan.
De huidige website www.heemtuingoudsehout.nl werd in het verslagjaar actueel gehouden.
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In dit verslagjaar zijn weer excursies in het voor- en najaar georganiseerd. Daarnaast zijn er een
aantal ochtenden en middagen voor de Brede School georganiseerd. Bodem- en wateronderzoek
door de deelnemende kinderen maken deel uit van deze activiteiten. In de betreffende onderdelen
van dit jaarverslag en in het afzonderlijke hoofdstuk over PR en Educatie wordt hierover en over
de andere activiteiten van de werkgroep “PR en Educatie” uitgebreid verslag gedaan.

Een van de activiteiten die weer veel belangstelling trok was de jaarlijkse en landelijke
nachtvlindernacht op 30 augustus 2019.
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Werkgroep “Moestuin”
De werkgroep “Moestuin” heeft zich in het verslagjaar weer ingezet voor een florerende – en dus
toonbare – moestuin. Alhoewel niet zo extreem als in 2018 waren ook .in 2019 de gieters een
onmisbaar hulpmiddel voor de moestuin.

De kardoen had het in het warme jaar 2019 uitstekend naar zijn zin
Foto: Joke v.d. Broek

Werkgroep “Kruidentuin”
De kruidentuin zag er dit verslagjaar weer zeer toonbaar uit door de intensieve verzorging van de
kruidentuinders. De in 2018 nieuw geplante haagjes van de Japanse Dwerghulst zijn prima
aangeslagen.

De basilicum deed het in 2019 prima!
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Werkgroep “Vlindertuin”
De vlindertuin is dit jaar weer intensief beheerd. De waarnemingen van libellen, dag- en
nachtvlinders worden in dit jaarverslag weer benoemd.

De distelvlinder werd in 2019 ook op de heemtuin regelmatig waargenomen.
Foto: Jaap van Dam.

Werkgroep “Huisvesting en Techniek”
Bij diverse gelegenheden, zoals de open dag, de hooi- en natuurwerkdag is weer voor adequate
catering gezorgd.

Ook op de natuurwerkdag was er voor iedereen weer koffie, thee en heerlijke versnaperingen
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de aanschaf in 2017. Helaas bleek het euvel niet meer te verhelpen en is tot kosteloze vervanging
overgegaan bij onze nieuwe huisleverancier Arthur Verwoerd in Reeuwijk
(https://www.verwoerdreeuwijk.nl/).
Een aantal gereedschappen zijn door een van onze vrijwilligers geslepen.
Bovendien zijn een aantal nieuwe snoeizagen Silky Subat aangeschaft.

2.4 Arbeidsomstandigheden
Gelukkig waren er het verslagjaar geen ernstige incidenten te melden betreffende de
arbeidsomstandigheden.
In 2019 is er gewerkt aan de actualisering van het ARBO-plan. Dat zal in 2020 verder worden
afgerond..
De vrijwilligers zijn aanvullend tegen ongevallen en aansprakelijkheid verzekerd via de VNG
Vrijwilligerspolis, aangeboden door de Gemeente Gouda.

2.5 Externe relaties
Het afgelopen jaar heeft de heemtuin weer gebruik gemaakt van een groot extern netwerk. De
contacten zijn als zeer vruchtbaar en boeiend ervaren.

Natuur- en Recreatieschap Groenalliantie MiddenHolland en Staatsbosbeheer
Opdrachtgever voor de Stichting “Heemtuin Goudse Hout” is het Natuur- en Recreatieschap
“Groenalliantie Midden-Holland” (https://groenalliantiemiddenholland.nl/default.aspx) De
contacten met het Natuur- en Recreatieschap vinden plaats via Staatsbosbeheer
(https://staatsbosbeheer.nl/), die optreedt als gedelegeerd opdrachtgever.
Het bestuur heeft in april en oktober de actuele ontwikkelingen in de Goudse Hout besproken met
de boswachter beheer. Daar is ook de (herziening van) de beheerovereenkomst aan de orde
gesteld. Op verzoek van de boswachter hebben wij een door ons al in 2010 voorgestelde aanpassing
van de beheerovereenkomst ter beoordeling aan hem toegezonden. Dit zal ongetwijfeld een
vervolg krijgen. Ook is gesproken over de bebording met gedragsregels op de heemtuin. I.v.m. de
kwaliteitsimpuls van de Goudse Hout en de daarmee samenhangende wijzigingen in opmaak van
bebording in het algemeen. Aangezien voltooiing daarvan nog op zich laat wachten is nu gekozen
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boswachter toezicht (BOA). Realisatie van de tijdelijke bebording wordt begin 2020 verwacht.
Op 4 september was een delegatie van het bestuur aanwezig bij de officiële opening van de
waterspeeltuin in de Goudse Hout.
Begin 2019 is de nieuwe boswachter toezicht in dienst getreden en daarmee zijn inmiddels nuttige
contacten gelegd.
Ook in 2019 is er weer een berg snippers geleverd.

De Groene Motor
De Groene Motor (https://www.zuidhollandslandschap.nl/de-groene-motor) , een programma ter
ondersteuning van vrijwilligers in het landschapsbeheer, dat is ondergebracht bij het ZuidHollands Landschap, heeft ons in het verslagjaar weer ondersteund bij het vrijwilligerswerk op de
heemtuin. Zo hebben wij voor de Natuurwerkdag in november gereedschap bij hen geleend,

Een deel van de geleende gereedschappen

Stichting “Vrienden van de Goudse Hout”
De Stichting “Vrienden van de Goudse Hout” (https://goudsehout.nl/) is de belangenorganisatie
van gebruikers van het recreatiegebied “Goudse Hout”. De heemtuin is vertegenwoordigd in de
Werkgroep Natuurwaarden Goudse Hout van de “Vrienden”. Deze werkgroep beijvert zich er voor
om de natuurwaarden (en daarmee de natuurbeleving) in de Goudse Hout te vergroten. Op hun
initiatief zijn er in opdracht van de beheerder van de Goudse Hout en met medewerking van de
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geleverd.

Leden van de werkgroep Natuurwaarden Goudse Hout
oogsten samen met vrijwilligers van de heemtuin zaad van de grote kruidenvariatie
t.b.v. een vlinderidylle.
Ook werd gelijktijdig met de open dag van de heemtuin op 16 juni door de “Vrienden” de Goudse
Houtdag georganiseerd..

Vrije School Gouda “De Ridderslag”
Ook in 2019 zijn weer twee teeltvakken verzorgd door kinderen van de Vrije School Gouda “De
Ridderslag” (http://www.ridderslag.nl/ ).

Brede School Gouda
De Stichting “Federatie de Brede School Gouda” (https://www.bsgouda.nl/) biedt kinderen van de
basisschool binnen- en buitenschoolse activiteiten aan, die aansluiten op de activiteiten in de
school. Deze worden genoemd in hoofdstuk 5 van dit verslag.

IVN
IVN – Vereniging voor Natuur en Milieu-educatie, afd. IJssel en Gouwe
(https://www.ivn.nl/afdeling/ijssel-en-gouwe). Evenals voorgaande jaren werd ook dit jaar op 16
juni (gelijktijdig met de Open Dag) weer de slootjesdag georganiseerd door het IVN. De Heemtuin
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onze vrijwilligers heeft bijgedragen aan de leiding van de excursie.

Hoveniersbedrijf Hans van der Bas
Van der Bas Kwaliteitshoveniers (https://vanderbashoveniers.nl/) uit Haastrecht heeft ook in
2019 weer een aantal werkzaamheden voor de heemtuin uitgevoerd. Dit omvat bijv. het jaarlijkse
onderhoud van de haagbeuken- en beukenhagen in het centrumdeel, het maaien van de hooilanden
en het riet op de landtong bij het vlonderpad en het versnipperen van het snoeihout.

Een medewerker van Van der Bas Kwaliteitshoveniers
neemt de beukenhaag onderhanden
De in november 2018 geleverde dwerghulst (Ilex crenata) is prima aangeslagen en is door ons zelf
medio verslagjaar voor het eerst licht gesnoeid om vertakking en dus verdichting van de struikjes
te bevorderen.

De Ark Gouda
Op 13 februari 2019 heeft De Ark Gouda (http://www.arkgouda.nl/), een instelling, die zorg
aanbiedt aan mensen met een verstandelijke beperking, gewerkt op de heemtuin. Zo hebben de
“makkers” gesnoeid in het griend en snippers gekruid.

De makkers van de Ark gingen weer enthousiast
aan het werk met de houtsnippers
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Overige
Naast bovengenoemde organisaties is er incidenteel ook nog contact geweest met andere
organisaties. Te denken valt hierbij aan:

Cyclus (http://cyclusnv.nl). Het activiteitenprogramma van de heemtuin is afgestemd met
Cyclus. In samenwerking met de stedelijk ecoloog van Cyclus verzorgde de heemtuin op 28
augustus een vlinderexcursie in het Steinse Groen, het park ten oosten van de wijk Goverwelle. Er
werd daar oa. een groep rupsen van de dagpauwoog op brandnetel waargenomen. Er waren 15
deelnemers voor deze excursie.

VDH Kringroep Gouda e.o. (https://www.facebook.com/KGGouda). Deze vereniging voor de
training van herdershond heeft in de Goudse Hout een trainingsveld in gebruik, samen met de
Manege “De Goudse Hout”. Vóór de training wordt het veld vrijgemaakt van paardenmest, die ook
dit jaar weer is aangeboden aan de heemtuin.
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3

BEHEER

Het beheer van de verschillende onderdelen van de heemtuin is gecontinueerd op basis van de
langjarige beheervisie. Het bestuur stelt de hoofdlijnen van het beheer vast op basis van dit
beheerplan en de actuele ontwikkelingen. De in paragraaf 2.3 genoemde werkgroepen zijn
verantwoordelijk voor de verdere uitwerking van deze hoofdlijnen voor het onderdeel van de
heemtuin, waarvoor zij verantwoordelijk zijn, en voeren dat beheer met behulp van andere
vrijwilligers uit. Op deze wijze wordt gezorgd voor continuïteit in het beheer. Hierna worden in
het kort de verschillende onderdelen van de heemtuin benoemd met hun bijzonderheden. Daarbij
wordt verwezen naar de nummers in de hieronder weergegeven plattegrond.
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3.1 Centrumdeel
We kunnen terugkijken op een mooi groeiseizoen, alhoewel het inde zomer een aantal keren
extreem warm was. Het was echter niet zo droog als in 2018, maar ook in 2019 konden we niet
zonder de gieters.

De pompoen floreerde door het prachtige zomerse weer.
In navolging van 2018 was ook 2019 een goed vlinderjaar. Dat was goed te zien in de vlindertuin..

Het oranjetipje werd regelmatig gezien op de damastbloem.
Foto: Joke v.d. Broek
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Sterhyacint (Scilla siberica) in het voorjaar in het stinsenbos.
Foto: Joke v.d. Broek
De plantvakken aan weerszijden van het centrale pad gaven in 2019 ook weer een goed resultaat.
In het vak aan de westzijde van het centrale pad en de dwarsvakken aan weerszijden van dit pad
werd een mengsel van Oost-Indisch kers, Boekweit, Vlas, Gele Mostert, Bijenvoer en
Komkommerkruid ingezaaid. Bladrammenas is daarna nog als groenbemester ingezaaid. De nadruk
ligt daarbij op de gewassen, die van belang zijn voor allerlei bestuivende insecten.

Eind augustus nog inzaaien van bladramanas als groenbemester.
Het gaas dient als bescherming tegen de hazen, die ook wel een blaadje lusten.
Foto: Joke v.d. Broek
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Close up van de herfstasters in de boerentuin..
De hommel genoot er ook van.
Foto: Joke v.d. Broek
Het vak aan de andere kant van het pad is voor de helft ingericht als zogeheten “levend
herbarium” met allerlei interessante en kenmerkende planten van de heemtuin en voor de andere
helft met specifieke akkerflora. Dit deel is na het groeiseizoen zo goed mogelijk ontdaan van
onkruid en vervolgens afgedekt met zwart plastic om de wortelonkruiden “in de kiem te smoren”.
De kruidentuin lag er ook dit jaar weer mooi bij, dank zij de intensieve verzorging.

Doorkijk vanuit teeltvakken naar de kruidentuin in de zomer.
Foto: Joke v.d. Broek..
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gebruik gemaakt van paardenmest, die ons werd aangeboden door de VDH Kringroep Gouda e.o..
Zie ook paragraaf 2.5.8. De compost wordt onder andere aangewend in de boomgaard en de moesen kruidentuin.

Het zeven van de compost levert een prima product.
De boomgaard heeft zich dit jaar verder ontwikkeld. De boomgaard is dit jaar ook weer gesnoeid
en bemest met compost en paardenmest. De boomspiegels zijn vrij van onkruid gemaakt. De bomen
leverden ook een mooie oogst van mispel, stoofpeer, goudreinet en kroosjespruim.

De boomgaard oogt in het voorjaar vitaal.
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In april begon het lange bijenseizoen

3.2 Buitengebied
In het buitengebied zijn in 2019 diverse beheerwerkzaamheden uitgevoerd. Deze zijn voor het
belangrijkste deel gebaseerd op de cycli, die hiervoor in het verleden al zijn ontwikkeld. In het
kort worden hier de belangrijkste zaken genoemd: De getallen tussen haakjes in de
paragraaftitels verwijzen naar de onderdelen op de plattegrond van de heemtuin aan het begin van
hoofdstuk 3.

De hooilanden (5)
Het verschralingbeleid van de hooilanden is in 2019 consequent doorgevoerd. De hooilanden zijn
het afgelopen jaar minimaal eenmaal gemaaid. Er is meer in mozaïek gemaaid, waarbij de ruigere
stukken met opslag van riet, meerdere keren zijn meegenomen. De zogeheten gentianenlandjes (de
laagst gelegen delen, die ook het schraalst zijn en waar inderdaad klokjesgentianen voorkomen)
zijn eenmaal in oktober gemaaid.
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Een deel van het hooiland met veel rietopslag is al in juni een keer gemaaid.
Onze nieuwe maaier bewees goede diensten
Het maaisel (hooi) is afgevoerd. Zoals gebruikelijk is de grote hooidag weer gehouden op de
eerste zaterdag van september. De botanische ontwikkeling van het hooiland is nog steeds
positief. Het aantal klokjesgentianen is verder toegenomen, evenals het aantal rietorchissen. De
diversiteit in het hooiland neemt nog steeds toe.
Op 7 september hebben ong. 35 personen hard gewerkt om het hooi af te voeren. Het was daarbij
prima weer. Ook dit jaar ontbraken de overheerlijke pannenkoeken niet.
Zoals gebruikelijk zijn wederom de oevers aan één zijde van de hooilanden gemaaid. Ditmaal waren
dat de oevers aan de oostzijde van de hooilanden. De oevers aan de westzijde zijn dit keer dus
blijven staan. De afgestorven vegetatie biedt goede schuilmogelijkheden voor kleine dieren
waaronder insecten. Wel is in alle oevers rondom de hooilanden en in de hooilanden zelf alle elzenberken- en wilgenopslag na het maaien verwijderd.

Ook kinderen hielpen enthousiast mee op de hooidag.
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De grienden (6)
Voor het gestructureerde beheer van de grienden wordt een snoeischema toegepast, die er voor
zorgt dat de werkzaamheden zo goed mogelijk worden verdeeld over de verschillende jaren.
Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende snoeicycli in de percelen. Dat resulteert in
een perceelindeling, die wordt weergegeven in onderstaande afbeelding. In deze paragraaf wordt
voor de perceelaanduidingen verwezen naar deze afbeelding.

Perceelindeling grienden
t.b.v. snoeischema

SNIJGRIEND
Perceel
1
Jaargang A
B C
2018/2019
2019/2020

X
X

O
X

X
O

HAKGRIEND HAKGRIEND
2
3
A B C D A B C D
O
X

O
O

O
O

X
O

O
O

O
O

X
O

O
O

De werkzaamheden van jaargang 2018/2019 zijn in het voorjaar afgerond.
De Landelijke Natuurwerkdag werd in 2019 op 2 november gehouden. Deze dag is traditioneel het
begin van het snoeiwerk in de grienden in de winter. Op die dag is dan ook begonnen met het
afzetten van het eenjarig snijgriend perceel 1A en het tweejarig snijgriend perceel 1B in de
bovenstaande perceelindeling. Dit zal in de eerste maanden van 2020 afgerond worden. Dikke
takken op de stronken zijn in eerste instantie met rust gelaten omdat zij begin 2020 zullen
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de aanplant weer wat homogener zal worden.

Op de natuurwerkdag werd ook door kinderen hard gewerkt in het snijgriend.
Verder is een aanvang gemaakt met het vierjarig perceel 2A. Dit perceel zal in 2020 verder
worden afgerond.
In het griend blijft de opslag van braam, els, sporkehout en kornoelje aandacht vragen.

Het werk in vak 2A, vierjarig griend vorderde in 2019 gestaag.
Ook in 2019 is weer een deel van de gagel afgezet om verjonging te bevorderen.
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De essenkade (9)
De essenkade wordt steeds minder een “essenkade” omdat er ook in 2019 weer afstervende
essenstammen zijn afgezet. Hierdoor krijgt de meer gemengde streekeigen beplanting in vorm van
heesters (bv. sporkehout), boomvormers (zoals es, els, berk, eik en populier) en schietwilg (als
knotboom beheerd) meer ruimte. Deze vervangende beplanting is in 2019 ook nog verder aangevuld
met oa. lijsterbes en veldesdoorn. Ook in deze zomer is veel aandacht besteed aan de bestrijding
van de ruigte (haagwinde, harig wilgenroosje, brandnetel etc.) Ten behoeve van het onderhoud van
de beplanting is een nieuw snoeischema voor de essenkade vastgesteld. Dit is m.n. van belang om
het knotten van de wilgen gestructureerd en gefaseerd te laten verlopen.

Perceelindeling essenkade
t.b.v. het snoeischema

Perceel
Jaargang
2018/2019
2019/2020

A

ESSENKADE
B
C

D

X
O

O
X

O
X

X
O

In 2019 zijn de knotwilgjes in e vakken B en D voor het eerst geknot.
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Bij zijn pensionering kreeg onze secretaris een fladderiep cadeau,
die van hem een mooie plek kreeg aan het begin van de essenkade

Het rietland (7)
Het rietland is weer in oktober gemaaid. Het riet is in november afgevoerd en op grote hopen
gezet links en rechts aan het begin van het vlonderpad.

Het rietland in het voorjaar.
De eerste groene sprieten komen al weer boven het water uit.
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De watergangen (8)
In het verslagjaar zijn een aantal watergangen ook weer handmatig opgeschoond en uitgebaggerd.

De sloot tussen hooiland en essenkade.
Foto: Joke v.d. Broek

Toegankelijkheid
Om de toegankelijkheid van de heemtuin te borgen, zijn de paden in de grienden en op de
essenkade weer voorzien van verse houtsnippers.

Ook op de essenkade werd het pad weer aangevuld met houtsnippers
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3.3 Waterbeheer
Ook dit jaar was het waterpeil op de heemtuin weer een dikwijls terugkomend onderwerp van
gesprek. Want ook 2019 was een uitzonderlijk jaar. Alhoewel minder droog dan 2018, wel een jaar
met een aantal (extreme) hittegolven.

Weerbeeld op de heemtuin en in Gouda
Het waterpeil in de heemtuin wordt naast de neerslag natuurlijk ook beïnvloed door andere
weersomstandigheden, zoals temperatuur en hoeveelheid wind. We zijn dan ook verheugd dat we
ook dit jaar weer een algemeen weerbeeld kunnen opnemen in het jaarverslag. Dit weerbeeld is
geleverd door Jan Willem de Wit van Meteo Gouda (https://www.meteo-gouda.nl/).
maand

Weerbeeld in Nederland

Gouda temp
in Celcius

Langjarig
gem. temp *

Jan

Vrij zacht, aan de droge kant
en normale hoeveelheid zon
Zeer zonnig, zeer zacht en vrij
droog
Zeer zacht, nat en normale
hoeveelheid zon
Zeer zacht, zeer zonnig en vrij
droog
Koel, droog en vrij zonnig
Extreem warm, nat en zeer
zonnig
Warm, vrij droog en vrij
zonnig
Warm, zeer zonnig en vrij
droog
Normale temperatuur, zonnig
en vrij nat
Zacht, nat en vrijwel normale
hoeveelheid zon
Vrij koud, zonnig en vrijwel
normale hoeveelheid neerslag
Zeer zacht, zeer zonnig en aan
de droge kant

4,2

Feb
Mrt
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Gouda
zonuren

3,6

Gouda
neerslag in
mm
69,0

7,1

3,7

69,1

114,1

8,8

6,4

109,5

153,3

11,9

9,1

28,4

248,0

12,6
18,7

12,9
15,5

33,7
164,8

183,9
156,8

19,5

17,8

35,1

181,6

19,7

17,6

75,0

257,2

15,6

14,8

111,7

174,9

11,9

11,2

127,9

117,3

6,8

7,3

107,9

58,3

6,2

4,2

74,7

33,4

33,9
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Jan Willem de Wit (Meteo Gouda: temperatuur en zonuren)
Jaap van Dam (neerslag)
*Langjarig gemiddelde temperatuur (1981-2010)
Weerstation Rotterdam (Bron: KNMI)
De cijfers in de kolom ‘Gouda Neerslag in mm’ worden in perspectief gezet in onderstaande
staafgrafiek.

Neerslag in Gouda in 2019
200
150
100

Neerslag in mm.

50
0
Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Bron: Jaap van Dam.
Juni, september en oktober springen er uit als natte maanden. In 8 van de 12 maanden is in 2019
meer neerslag gevallen dan in 2018. De hoeveelheid neerslag, getotaliseerd voor een heel jaar was
in 2018 691,4 mm en in 2019 1006,8 mm. Daarmee was 2019 aanzienlijk natter.

We zullen ons 2019 herinneren als een warme zomer, maar in januari hadden we sneeuw
Foto: Joke v.d. Broek
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jaarverslag Heemtuin 2019 versie 1.0.docx

Stichting Heemtuin Goudse Hout
Datum:11 maart 2020
Onderwerp: Jaarverslag 2019
Pagina 33 van 74
Redacteur: Bestuur

Website: www.heemtuingoudsehout.nl
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Watersysteem op de heemtuin
De heemtuin heeft een gesloten watersysteem, met slechts één in- en uitlaatpunt, dat naar
believen open of dicht gezet kan worden. Geprobeerd is om het waterbeheer uit te voeren op basis
van de in 2008 geformuleerde uitgangspunten. Dat houdt in dat geen gebiedsvreemd water binnen
gelaten wordt en dat we als minimum waterpeil -2.30 mtr NAP en als maximum peil -1.90 mtr NAP
aanhouden. Wanneer dus het waterpeil verder zakt dan -2.30 mtr NAP zouden we water in moeten
laten. Echter, groot probleem bij het inlaten van gebiedsvreemd water is de kwaliteit van dit
ingelaten water. Het water is relatief voedselrijk en juist in de periode dat er water moet worden
ingelaten, is dat zeer verontreinigd door blauwalgenbloei. In de praktijk laten we het water dan
ook zakken tot maximaal -2,50 mtr NAP.
Ook in 2019 hebben wij hier mee te maken gehad. De beheerder van de Goudse Hout,
Staatsbosbeheer, is in overleg met het Hoogheemraadschap Rijnland om de (on)mogelijkheden vast
te stellen voor verbetering van de waterkwaliteit in de centrale plas. Voor Staatsbosbeheer is dit
van belang, omdat aan de centrale plas een waterspeeltuin is gerealiseerd, die met zich meebrengt
dat spelende kinderen in contact komen met het (met blauwalgen) verontreinigde water.

Op 16 februari was de waterstand nog op het hoogste peil.
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Op 16 maart is de sluis open gezet worden om water uit te laten stromen, omdat het boven het
afgesproken hoogste peil van -1,90 mtr NAP uitkwam. Dit bevordert ook de afvoer van voor het
milieu schadelijke stoffen, die vrij komen bij de afbraak van veen. Daarna zette een daling in tot 2,15 mtr NAP op 8 juni. In de week die volgde viel zo veel regen dat het waterpeil 10 cm steeg.
Daarna zette de daling weer in tot 28 september, toen het peil op -2,50 mtr NAP uitkwam en de
peilmeter droog stond. Daarna begon het peil te stijgen, die duurde tot het eind van het jaar.
In november is de sluis verschillende malen, maximaal 8 uur lang, maar meestal korter, open gezet
om water in te laten, waarmee de stijging van het peil werd ondersteund.
Op 28 december kwam de waterstand uit op -1,98 mtr NAP.
31-12-2019

17-12-2019

3-12-2019

5-11-2019

19-11-2019

22-10-2019

8-10-2019

24-9-2019

10-9-2019

27-8-2019

13-8-2019

30-7-2019

16-7-2019

2-7-2019

4-6-2019

18-6-2019

21-5-2019

7-5-2019

9-4-2019

23-4-2019

26-3-2019

12-3-2019

26-2-2019

12-2-2019

29-1-2019

1-1-2019

15-1-2019

-1,85

-1,95

-2,05

-2,15

-2,25

-2,35

-2,45

-2,55

Waterstand in mtrs NAP 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jaarverslag Heemtuin 2019 versie 1.0.docx

Stichting Heemtuin Goudse Hout
Datum:11 maart 2020
Onderwerp: Jaarverslag 2019
Pagina 35 van 74
Redacteur: Bestuur

Website: www.heemtuingoudsehout.nl
-------------------------------------------------------------------------------------------------In 2020 willen we onderzoeken of het mogelijk is om het waterpeil in de zomer minder snel te
laten zakken door het sluisje langer open te houden wanneer het peil in de heemtuin gelijk is aan
het peil in de centrale plas (-2,07 mtr NAP). Pas als in de plas daadwerkelijk blauwalg wordt
geconstateerd zou dan de sluis dicht gezet moeten worden. Het bestuur zal daarover in het
voorjaar een besluit nemen.
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4

ONTWIKKELING NATUURWAARDEN

Het beheer van de heemtuin is er opgericht om de natuurwaarden verder te ontwikkelen. Maar ook
de weersomstandigheden in het verslagjaar hadden hier nadrukkelijk invloed op. Hier na wordt
hiervan verslag gedaan.

4.1 Libellen
In 2019 zijn de libellen door Hans van Gasteren en Jaap van Dam op en in de buurt van de
heemtuin gemonitord. Hieronder volgen de verslagen van Jaap van Dam en Hans van Gasteren.

Verslag libellenmonitoring Jaap van Dam
Qua libellensoorten was 2019 op de Heemtuin Goudse Hout geen heel bijzonder jaar. Er werd wel 1
nieuwe soort ontdekt. In het voorjaar werden namelijk enkele Bruine Winterjuffers aangetroffen.
Dat waren mooie waarnemingen. Deze soort is in ons land wel vrij algemeen, maar op de Heemtuin
was hij nog niet eerder gezien. De eerste libellensoort van het jaar werd op 19 april gespot. Het
was een vrouwtje Glassnijder. Deze soort had in 2019 een vrij goed jaar, er werden er wel
beduidend minder gezien als het jaar daarvoor, maar dat was ook een uitzonderlijk jaar.

Glassnijder, 19-04-2019
Foto: Jaap v. Dam
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Vroege Glazenmakers waren redelijk vertegenwoordigd. Ten opzichte van 2018 waren er wel veel
minder Viervlekken, maar dat was voor deze soort toen ook een buitengewoon goed jaar. Ook
juffers werden gezien. Variabele Waterjuffers waren talrijk aanwezig, Lantaarntjes deden het
het hele jaar vrij goed en in de loop van het voorjaar kon ook de Grote Roodoogjuffer in principe
(als je goed keek) niet over het hoofd worden gezien. En dat gold ook voor de Kleine
Roodoogjuffer die met een generatie in de zomer vliegt. In de loop van het voorjaar werden deze
soorten aangevuld met Vuurlibellen. Deze soort werd veel gespot, echter ze vlogen niet lang door.
In 2018 werden ze nog tot ver in augustus aangetroffen; in 2019 werd de laatste gezien op 9 juli.
Ook de Gewone Oeverlibel vloog natuurlijk in de loop van het voorjaar en de zomer. Er werden er
aardig wat gezien, zij het veel minder als in 2018, maar ook dat was voor deze soort toen een
geweldig jaar. De in de zomer vliegende Grote Keizerlibel kon vooral in het hooiland worden
aangetroffen. Soorten die niet goed vlogen waren er natuurlijk ook. De Bruine Glazenmaker was
marginaal aanwezig. Er werden er maar 3 gezien. Steenrode Heidelibellen werden ook niet veel
gezien. Er werden er maar 6 gezien. Daarentegen kwam de Bruinrode Heidelibel dit jaar goed uit
de verf. Dit is de soort die altijd het langst blijft vliegen in een jaar. Tot ver in november en soms
zelfs december bij zacht weer. Op de Heemtuin werd de soort op 22 november nog gespot. Ook de
Bloedrode Heidelibel had een relatief goed jaar met 9 exemplaren. Verder vloog in de loop van de
zomer en in de herfst de Houtpantserjuffer nog met een redelijk aantal rond. Soorten die in het
verleden incidenteel op de Heemtuin zijn gezien, zoals de Gevlekte Witsnuitlibel, Noordse
Witsnuitlibel, Groene Glazenmaker, Platbuik, Smaragdlibel, Zwarte Heidelibel en Watersnuffel
zijn in 2019 niet aangetroffen.

Houtpantserjuffer, 25-10-2019, een fragile soort.
Foto: Jaap v. Dam
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7.1.

Verslag libellenmonitoring door Hans van Gasteren
Sinds de eerste monitoring van libellen in 2017, zijn vanaf 2018 op een vaste route zowel de
vlinders als libellen wekelijks geteld door Hans van Gasteren. De routes lopen in de eerste plaats
buiten de Heemtuin langs het fietspad met de sloot vol krabbenscheer, gevolgd door een ronde
over de wandelpaden in het hooiland en eindigend in de Heemtuin. De animo voor insecten begint
groter te worden en waarnemingen worden daarom gedeeld via een heuse WhatsApp groep
‘Insecten in Goudse regio’. Bij het vinden van zeldzame soorten zijn belangstellenden dan ook snel
ter plaatse, als echte twitchers.
Van de libellenroute zijn nu drie jaar en van de vlinderroute twee jaar aan gegevens verzameld.
Hieronder een overzicht.

Figuur 1 Overzicht van de libellenroute in de Goudse Hout/Heemtuin, met daarbij de tien 50m
segmenten
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Het veenweidegebied is ook voor libellen niet een heel bijzondere regio, met uitzondering van de
aan krabbenscheer gebonden groene glazenmaker. Libellen, en dan met name de juffertjes, zijn in
het veenweidegebied wel heel algemeen. In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de totaal per
jaar getelde aantallen per soort. In vergelijking met de vlinders is duidelijk dat libellen veel
algemener zijn, tot soms wel meer dan 1000 exemplaren tijdens een ronde! Het afgelopen jaar
2019 was niet uitzonderlijk wat soorten betrof (2019: 19; 2018: 22 en 2017: 16 verschillende
soorten), maar de aantallen juffertjes waren exceptioneel hoog. Voor een drietal soorten is dat in
figuur 2 weergegeven als het gemiddeld aantal per telronde per maand van 2017-2019.

Figuur 2 Gemiddeld aantal libellen per maand tijdens een telling voor drie algemene soorten.
De variabele waterjuffer (een soort van laagveengebieden in Nederland en vooral het Groene
Hart) stak samen met het lantaarntje (heel Nederland algemeen) met kop en schouders boven de
andere soorten en voorgaande jaren uit. Nog nooit werden er meer dan 1000 stuks per telling
waargenomen, maar in 2019 gebeurde dat op alle tellingen van 31 mei tot en met 11 juli! De telling
met het hoogste aantal libellen was 21 juni met 1604 exemplaren. En zie ook het totaal van alle
soorten bij elkaar, maar liefst ruim 15 duizend exemplaren in 2019!
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ook vaak in de tuin is te vinden, deed het goed. Een andere bijzonder soort is de vuurlibel. Deze
prachtig vuurrode libel is aan een enorme opmars bezig. Deze zuidelijke soort profiteert van de
klimaatverandering en wordt in de Heemtuin met enkele exemplaren per telling waargenomen, dit
jaar werden 26 exemplaren geteld. Opvallend afwezige of minder talrijke soorten waren de
glassnijder (waren snel uitgevlogen), groene glazenmaker (in 2018 vlogen er maximaal 9 exemplaren
rond, in 2019 werden van 23-26 augustus slechts 1 man en 1 vrouw gevonden), viervlek (of was
2018 zo goed), vroege glazenmaker (snel uitgevlogen en 2018 was heel goed).

Vuurlibel
Foto: Hans van Gasteren.
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4.2 Vlinders
Ook van de vlinders zijn door Jaap van Dam en Hans van Gasteren veel waarnemingen gedaan op de
heemtuin. Dat betreft zowel dag- als nachtvlinders.

Dagvlinders Jaap van Dam
Een redelijk opmerkelijk jaar op dagvlindergebied hebben we gehad op de Heemtuin. Er zijn twee
(zeer) zeldzame soorten gezien en een soort die nog niet eerder was gezien. Veel mensen vonden
het geen goed vlinderjaar, maar zelf vond ik het nog behoorlijk mee vallen. Sterker nog, als je naar
het totaal aantal dagvlinders kijkt, blijkt 2019 een topjaar te zijn. Met name de trekvlinders,
zoals de Distelvlinder, Atalanta en Oranje Luzernevlinder deden het in ons land in 2019
fantastisch. En hoe begon dit jaar? Nou gelijk al geweldig dus met schitterend weer eind februari.
Het grappige namelijk was dat de eerste dagvlinder van 2019 op de Heemtuin gelijk ook een
zeldzame was. Op 24 februari werd tijdens zeer zacht en zonnig weer namelijk een prachtige
Grote Vos waargenomen. Het beestje bleef ongeveer een kwartier lang rondom de moestuin
aanwezig, fladderde wat rond en kon prachtig worden gefotografeerd. Daarna vloog hij weg over
de aangrenzende haag. Een gave waarneming! Het bijzondere was dat dit de tweede Grote Vos in
vrij korte tijd was. In juni 2018 werd namelijk ook al een Grote Vos op de Heemtuin gezien.

Grote Vos, op de zaadpluizen van de Kardoen: 24-02-2019
Foto: Jaap v. Dam
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de tijd van het jaar en werden al de eerste Gehakkelde Aurelia’s waargenomen. In de loop van
maart kwamen er meer soorten bij. Het Groot Koolwitje was er vroeg bij met een eerste op 24
maart. Eind maart volgden er ook nog Dagpauwogen en het eerste Klein Koolwitje. Maar toen
gebeurde er weer iets geweldigs. Op 30 maart ontdekte ik in het griend de schitterende zeer
zeldzame Oostelijke Vos. Dit is een vrij nieuwe dagvlinder voor ons land en werd in ons land voor
het eerst in 2014 gespot met toen een kleine invasie met name rondom juli. Deze vlinders gingen
eigenlijk snel in overwintering en enkelen vlogen in ons land ook nog wat langer door. In het
daaropvolgende voorjaar ontwaakten de vlinders. Zo werd in dat voorjaar van 2015 de Oostelijke
Vos toen ook op de Heemtuin gezien, toen een wat versleten exemplaar. Het exemplaar in 2019
echter was vrij gaaf en werd ook nog op 31 maart gezien. De vlinder kon prachtig gefotografeerd
worden.

Oostelijke Vos 30-03-2019
Foto: Jaap v. Dam
Het was verder dus toch een goed jaar voor diverse dagvlinders. Citroenvlinder, Boomblauwtje en
Kleine Vuurvlinder hadden een goed jaar. Het Landkaartje was vooral in het voorjaar redelijk veel
aanwezig. Oranjetipjes konden in het voorjaar op meerdere plekken worden gezien. De Atalanta en
de Distelvlinder, beiden trekvlinders uit Zuid-Europa (en de reis van de Distelvlinder begint
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invasiejaar. Op heel veel plekken werd deze soort in ons land massaal gespot, ook op de Heemtuin
werd deze vlinder vrij veel gezien. De vlinders plantten zich uiteraard volop voort, waardoor er een
grote generatie verse ‘Nederlandse’ Distelvlinders in de zomer vloog.

Landkaartje, eerste generatie, rustend op de zonnige zijde van de beukenhaag 21-04-2019
Foto: Jaap v. Dam
Een soort die nog niet eerder op de Heemtuin was gezien en nu in het hele land een bijzonder goed
jaar had, was de Oranje Luzernevlinder. Op 26 oktober werden uiteindelijk ook 2 exemplaren op
de Heemtuin in het hooiland gezien. Op 29 oktober werd nog een laat Boomblauwtje waargenomen.
De laatste dagvlinder van het jaar werd op 2 november gespot, het was een Atalanta. Wat
overigens verder nog heel opmerkelijk is, is dat er in 2019 opnieuw geen Kleine Vossen zijn
waargenomen op de Heemtuin. Het gaat erg slecht met deze soort. Normaal gesproken is het een
zeer algemene vlinder. Gelukkig werden er nog enkelen verspreid over het jaar buiten de Heemtuin
aangetroffen in de Goudse Hout. Oorzaak van het (vrijwel) ontbreken blijft nog onduidelijk. Nog
steeds door de droogte in 2018? Overigens in dat jaar was het ook al magertjes, toen werden er
alleen een paar in het vroege voorjaar opgemerkt.
Een overzicht van de dagvlinderwaarnemingen in 2014-2018 wordt gegeven in bijlage 7.3
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Dagvlinders Hans van Gasteren
Onze regio kent niet zo heel veel soorten dagvlinders, zeker niet in vergelijking met bijvoorbeeld
de duinen. Het zijn de voor de meeste mensen wel bekende tuinsoorten die ook op de Heemtuin
worden gezien. In de afgelopen twee jaar zijn 15 soorten dagvlinders waargenomen (2018: 15
soorten; 2019: 13 soorten). Zie tabel 7.4 voor de totalen uit 2018 en 2019. Op de meeste rondes
worden maximaal enige tientallen vlinders geteld, waarbij de verschillende soorten Koolwitjes de
algemeenste zijn. Het Scheefbloemwitje, een soort die pas de laatste paar jaar Nederland begint
te veroveren is helaas nog niet gezien. Dat wordt de doelsoort voor 2020.

Figuur 3 Gemiddeld aantal vlinders per maand tijdens een telling voor zes verschillende soorten.
Opvallend afwezige soorten waren de Kleine Vos (helemaal niet gezien in 2019, maar ook nauwelijks
in 2018) en het Icarusblauwtje. De invasie van Distelvlinders, die in enorm spectaculaire aantallen
in noord Nederland werd waargenomen, is ook hier niet onopgemerkt gebleven. Vlogen
Distelvlinders in Noord Nederland met tientallen om je heen en zag je ze ook snelwegen
oversteken vanuit de auto, bij ons waren het enkele exemplaren per telling. Samen met de
Distelvlinder was ook de Atalanta algemener dan in 2018. In figuur 1 zijn de gemiddelde aantallen
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2018 nog met 4-7 exemplaren per ronde, in 2019 was dat amper nog 4 stuks.

Bont Zandoogje
Foto: Hans v. Gasteren

Nachtvlinders
Ook nachtvlinders werden in 2019 zeker weer aangetroffen op Heemtuin Goudse Hout.
Nachtvlinders zijn voor veel mensen een relatief onbekende wereld. Er zijn diverse prachtige
soorten met mooie kleuren en/of tekening. Elke nachtvlinder is weer uniek en om mensen kennis te
laten maken en om de verspreiding in Nederland beter in kaart te brengen, organiseert de
Vlinderstichting ieder jaar de ‘Nationale Nachtvlindernacht’. De Heemtuin doet al sinds 2007 mee
met dit evenement. Al voor de dertiende keer dus in 2019. De editie van 2019 was een prachtige!
Het kon eigenlijk niet beter. Het weer was op die 30 augustus subliem. Een heerlijke temperatuur,
droog, windstil en een beetje zwoel. Precies de ingrediënten voor nachtvlinders. Er kwamen zeer
veel bezoekers op de avond af, rond de 50 personen. Er werden in totaal zo rond de 40 soorten
nachtvlinders geteld. Een aantal leuke soorten: Zwart Weeskind, Kleine Beer, Lieveling, Kleine
Groenbandspanner, Essengouduil, Kameeltje, Appeltak, Braamvlinder, Gele Eenstaart, en nog vele
anderen. Een geslaagde avond!
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Braamvlinder 30-08-2019
Foto: Jaap v. Dam
En dan nog wat soorten in de rest van het jaar: in april werden een paar Kleine Beervlinders gezien,
waarbij ook een paring van deze soort werd gespot. Ook de Ratelaarspanner werd weer gezien,
maar niet in grote aantallen. De prachtige rood met zwarte Sint-Jacobsvlinder werd in mei
gevonden. Vervolgens troffen we in de zomer weer volop de geel met zwart gestreepte rupsen van
deze soort aan. Andere soorten die verspreid in het jaar werden gezien: Koolbandspanner, Bonte
Valkmot, Huismoeder, Bruine Snuituil en de Zilverstreep. Al met al een leuk nachtvlinderjaar weer,
zonder echt zeldzame soorten.

Kleine Groenbandspanner 30-08-2019
Foto: Jaap v. Dam
Een overzicht van de waarnemingen van de nachtvlinders op de heemtuin in de jaren 2015-2019 is
te vinden in paragraaf 7.5
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4.3 Vegetatie

Vegetatiemonitoring hooiland Tim van de Vondervoort
In 2019 zijn de drie vaste vegetatiemeetpunten (PQ’s) voor de vierde keer opgenomen. Hierbij zijn
de vegetatieopnamen op exact dezelfde wijze gemaakt als in voorgaande jaren. De opnamen geven
inzicht in de vegetatieveranderingen binnen de hooilanden. In bijlage 7.6 zijn de complete
opnamesets van de drie plots terug te vinden. Hieronder wordt hoofdzakelijk in gegaan op de
voornaamste veranderingen ten aanzien van de bedekkende (of dominante) soorten volgens de
schaal van Braun-Blanquet (zie onderstaande tabel).
Braun Blanquet
Bedekkingscode

r
+
1
2m
2a
2b
3
4
5

% bedekking Omschrijving

<5%
<5%
<5%
<5%
5-12,5%
12,5-25%
25-50%
50-75%
>75%

1-2 individuen
2- 20 individuen
20-100 individuen
>100 individuen

Opname van PQ 1
(foto: Tim van de Vondervoort)
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Het plot bevindt zich in de geplagde strook in het noordoostelijke deel van het hooiland. De
voornaamste bedekker binnen het plot, Geelgroene Zegge lijkt hier ten opzichte van vorig jaar iets
te zijn toegenomen. Knoopkruid is ten opzichte van eerdere jaren stabiel gebleven. Daar tegenover
staat een afname van Grote Ratelaar en Gewone Brunel. Beide soorten kwamen eerder nog
bedekkend voor binnen het plot. Vermeldenswaardig is het verschijnen van Klokjesgentiaan in PQ 1.
De soort werd hier in eerdere jaren niet aangetroffen.

PQ 2 Voedselrijk hooiland, zuidkant
Het plot bevindt zich een relatief voedselrijk grasland, waar de bodem niet is geplagd. Als gevolg
van betreding (paadjes van ganzen of hazen) treedt binnen het PQ al jaren verstoring op. De
soorten binnen het PQ komen hierdoor jaarlijks in wisselende verhoudingen voor.
Kruipende Boterbloem die eerder een groot aandeel in de vegetatie had was in 2019 maar beperkt
aanwezig. Smalle Weegbree en Ruw Beemdgras zijn daarentegen iets toegenomen. Deze
veranderingen houden mogelijk verband met het warme zomerweer.
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Het plot bevindt zich in het centraal gelegen schraalgrasland en heeft een hoog aandeel Blauwe
Zegge. Het PQ vertoont ten opzichte van de overige PQ’s de minste veranderingen. Blauwe Zegge,
Kale Jonker en Gewoon Reukgras zijn al jaren stabiel. Ook Rietorchis is ieder jaar aanwezig.
Grote Ratelaar nam in 2019 wel in aandeel af. De soort was de laatste twee jaar dekkend aanwezig,
maar afgelopen jaar weer op het niveau van 2016.

Conclusie
In 2019 hebben zich geen grote veranderingen voorgedaan, ondanks het extreme zomerweer.
Opvallend is wel dat Grote ratelaar, een algemene soort in de hooilanden, is afgenomen in zowel PQ
1 als PQ 3. Deze afname lijkt echter geen verband te houden met de droogte, aangezien Grote
ratelaar ook groeit onder relatief droge omstandigheden.
Een positieve verandering is het verschijnen van Klokjesgentiaan in PQ 1.

Hooiland in mei
Foto: Joke v.d. Broek
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jaarverslag Heemtuin 2019 versie 1.0.docx

Stichting Heemtuin Goudse Hout
Datum:11 maart 2020
Onderwerp: Jaarverslag 2019
Pagina 50 van 74
Redacteur: Bestuur

Website: www.heemtuingoudsehout.nl
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Andere opvallende zaken in de vegetatie
Verder sprongen de volgende plantensoorten er in 2019 uit:

De Spaanse Ruiter heeft zich in het verslagjaar uitgebreid.

(Gevlekte) Rietorchis. Stabiele populatie.

Prachtig exemplaar van de gevlekte rietorchis.
Foto: Joke v.d. Broek

Prachtige vegetatie in bloemrijk hooiland in mei
Foto’s: Joke v.d. Broek
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Blauwe Knoop
Poelruit
Kievitsbloem

Kievitsbloem in het hooiland
Foto: Joke v.d. Broek





Klokjesgentiaan
Grote Ratelaar
Kleine Zonnedauw
Moeraswespenorchis.
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Eikvaren, op stam bakenwilg in griend.

Jacobs Kruiskruid met rups van St. Jacobsvlinder
Foto: Joke v.d. Broek
Langs de slootkanten vinden we onder meer:



Dotterbloem
Zwanenbloem
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Moerasspirea

Groot Blaasjeskruid

Middensloot met Groot Blaasjeskruid, Kattenstaart en Wateraardbei



Moeraswolfsmelk
Krabbenscheer
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4.4 Fauna
Avifauna
Op de heemtuin zijn ook altijd veel verschillende soorten vogels te zien. Soorten, die er in 2019
uitsprongen (in willekeurige volgorde en zonder volledig te willen zijn), waren:
Knobbelzwaan

Grauwe Gans

Wilde Eend

Krakeend

Slobeend

Smient

Kuifeend

Fazant

Fuut

Aalscholver

Grote Zilverreiger

Blauwe Reiger

Buizerd

Sperwer

Torenvalk

Waterhoen

Meerkoet

Witgat

Houtsnip

Visdief

Houtduif

Koekoek

IJsvogel

Groene Specht

Grote Bonte Specht

Heggenmus

Roodborst

Zanglijster

Merel

Tuinfluiter

Zwartkop

Rietzanger

Cetti's Zanger

Kleine Karekiet

Fitis

Tjiftjaf

Goudhaan

Winterkoning

Koolmees

Pimpelmees

Staartmees

Ekster

Gaai

Kauw

Zwarte Kraai

Spreeuw

Vink

Putter

Sijs

Rietgors

Acht jonge Knobbelzwanen voor het eerst op weg naar het water
Foto: Jaap v. Dam
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Ook in 2019 liet de ijsvogel zich (vooral in de 2e helft van het jaar; dus na afloop van het
broedseizoen) weer zien op de heemtuin.
Helaas heeft de ijsvogel nog geen gebruik gemaakt van de kunstmatige nestgelegenheid, die in
2017 door een aantal vrijwilligers is gerealiseerd. Het feit dat zij regelmatig worden
waargenomen, biedt echter hoop.
Begin 2019 is de nestkast voor de bosuilen schoon gemaakt en van vers zaagsel voorzien. Er heeft
dat jaar een paartje kauwen gebroed.
De nestkasten waren goed bezet door kool- en pimpelmezen.

Onderzoek waterfauna KNNV afd. Gouda
Op 31 maart heeft de werkgroep “Zoetwaterbiologie” van de KNNV afd. Gouda op drie locaties op
de heemtuin de waterfauna geïnventariseerd.

Vanglocaties op de heemtuin
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links van de vlonder; onderzocht habitattype: oevervegetatie
 Vangplek (sublocatie) 2: Amersfoortcoördinaten: 110.105 - 448.195;
rechts van de vlonder; onderzocht habitattype: bodem
 Vangplek (sublocatie) 3: Amersfoortcoördinaten: ?;
aan de overkant van de sloot (o.a. wateraardbei); onderzocht habitattype: oevervegetatie

Een van de waarnemingen: de Groothandsigaar
Foto: Dirk-Jan Saaltink
Op basis van de resultaten van de inventarisatie (Fauna-Globe meeting) wordt de waterkwaliteit
beoordeeld als matig. Zie voor meer informatie tabel 7.7
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Overig
Met onze “huishazen” ging het ook in 2019 prima, In augustus werden er op een bepaald moment 7
tegelijk geteld in het hooiland.

Twee van de zeven “huishazen” in het hooiland.
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5

PR EN EDUCATIE

In 2019 zijn er weer veel activiteiten ontplooid op het gebied van promotie van en educatie op de
heemtuin. Voor zo ver deze activiteiten niet al in een van de andere paragrafen zijn genoemd,
worden ze hieronder nog vermeld.
 Op de 3e zaterdag van elke maand verzorgde een van onze bestuursleden een natuurpraatje
voor Gouwestad-radio door Hans Schaap. In juli werd het programma beëindigd. Of er een
vervolg komt is (nog) niet duidelijk.
 De werkgroep PR en Educatie heeft 1x maal vergaderd: op 7 november.
 Op woensdag 13 februari hebben 7 kinderen met ouders nestkastjes voor vogels in elkaar
getimmerd en naar vogels gekeken. Begeleiding door 4 vrijwilligers. Dit betrof een
buitenschoolse activiteit van de Brede School Gouda
 Op vrijdag 15 februari is er onder leiding van een van onze vrijwilligers vlechtwerk gemaakt
met wilgentakken door 6 meiden (gr. 7/8) van de Ridderslag, de Livingstoneschool, de
Calvijnschool en de Cirkel. Een buitenschoolse activiteit van de Brede School Gouda. Een
enthousiaste groep.
 Op woensdag 20 februari hebben 4 kinderen en ouders nestkasten gemaakt en is naar vogels
gekeken. Er werden 10 futen waargenomen op de waterplas. Begeleiding door 4 vrijwilligers.
 Op zaterdag 16 maart hebben een aantal mensen ons geholpen met opknappen van de
werkschuur in het kader van NL-doet.
 Op donderdag 11 april zijn er van de Casimir-school 2 groepen 5 met elk 25 kinderen op
excursie geweest. Begeleiding werd verzorgd door leerkrachten van de Casimir School en een
medewerker van de Brede School Gouda. De Heemtuin leverde ondersteuning in de persoon van
drie vrijwilligers.
 Op tweede paasdag 22 april werden er 2 activiteiten op de Heemtuin georganiseerd. Het was de
bedoeling dat deze werden georganiseerd in het kader van de Lentefair Goudse Hout 2019,
maar dit evenement ging niet door vanwege onvoldoende belangstelling van benaderde
organisaties. Omdat de activiteiten op de heemtuin al waren ingepland en aangekondigd, werd
besloten om deze zelfstandig door te laten gaan:
o Fladderen en vliegeren, verzorgd door twee vrijwilligers, waar gewerkt werd met
natuurlijke materialen.
o De voorjaarsexcursie van de Heemtuin met 8 deelnemers. Wel heel geïnteresseerde
mensen. De excursie werd geleid door een vrijwilliger.
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Tijdens de voorjaarsexcursie krijgen belangstellenden uitleg
 Op maandag 29 april werd voor 11 kinderen van 4 tot 12 jaar van de BSO De Karekiet een
programma verzorgd: een excursie door de grienden, een excursie op het centrale deel van de
heemtuin en kruidenboter en -thee maken. De kinderen werden door 3 medewerkers van de
BSO begeleid. De heemtuin verzorgde de begeleiding met 4 vrijwilligers.
 Ook het kabouterpad werd een aantal malen op een donderdag gewandeld op verzoek van de
Brede School Gouda.
o Op 9 mei door 2 groepen 1/2 van ‘t Carillon (40 kinderen samen). Begeleiding 1 leerkracht
en 3 ouders. De heemtuin leverde 5 begeleiders.
o Op 23 mei door 2 groepen 1/2 ook van ‘t Carillon (45 kinderen samen). Begeleiding 1
leerkracht en 3 ouders. De heemtuin leverde 4 begeleiders.
o Op donderdag 6 juni voor ‘t Carillon met 22 kinderen en de Johannes Calvijn met 23
kinderen van de groepen 1/2. Helaas was bij de 2e rondleiding het weer een stuk minder. De
heemtuin leverde 6 begeleiders.
 Op donderdag 16 mei is op verzoek van de Brede School Gouda een excursie verzorgd voor 2
schoolklassen, groep 6 met elk 30 leerlingen van de. basisschool ’t Carillon. Begeleiding van ’t
Carillon werd steeds verzorgd door 1 leerkracht en 3 ouders. De heemtuin leverde 2
vrijwilligers voor de ondersteuning.
 Op woensdag 29 mei werd een naschoolse activiteit aangeboden: “Beestjes”. 3 kinderen
kwamen zoeken naar kleine grondbeestjes en vooral naar waterbeestjes. Het zoeken en
determineren van de waterbeestjes ging goed m.b.v. zoekkaarten. Er is op verschillende plekken
gezocht, waarbij op de ene plek meer te zien was dan op de andere. Op een plek werden vooral
duizenden waterluizen waargenomen. Tijdens deze activiteit werd dikwijls de koekoek gehoord.
Vooral voor kinderen een bijzondere ervaring.. De heemtuin leverde twee begeleiders.
 Op zondag 2 juni werd onder goede weersomstandigheden een libellenexcursie op en rondom de
heemtuin georganiseerd. Er waren 6 deelnemers en er werden mooie waarnemingen gedaan. De
excursie werd geleid door een van onze vrijwilligers.
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medewerking van Nico de Bruin (boswachter ecologie van Staatsbosbeheer. De excursie werd
geleid door een vrijwilliger van de heemtuin.
 De 0pen Dag op zondag 16 juni was een speciale editie in verband met het 35-jarig jubileum van
de heemtuin. Ter gelegenheid daarvan werd door wethouder Hilde Niezen de
vrijwilligerspenning van de Gemeente Gouda uitgereikt aan Tineke Kelderman. Zie ook paragraaf
2.2 van dit verslag. Bij prima weer was het de hele dag gezellig druk. De Heemtuin liet zich van
zijn beste kant zien door middel van excursies en waterbeestjes zoeken. Daarnaast waren er
stands met informatie over bijen, sieraden en diverse soorten hout. De muzikale omlijsting
werd deze keer verzorgd door Pop- Jazzkoor Flexible Sound (www.flexiblesound.nl).

Pop- en Jazzkoor Flexible Sound verzorgde de muzikale omlijsting op de Open Dag
 Op woensdag 24 juli werd een excursie verzorgd voor het Taalhuis van de Bibliotheek, die door
8 deelnemers werd bijgewoond. De excursie vond plaats bij zeer warme weer. Mede hierdoor
werd een van de begeleiders van het Taalhuis onwel. Zij moest ter observatie met een
ambulance naar het ziekenhuis worden vervoerd. Naar later bleek heeft betrokkene er geen
blijvend letsel aan over gehouden. De heemtuin leverde 3 begeleiders.
 De nachtvlinderavond werd in 2019 op vrijdag 30 augustus gehouden. Zie voor een verslag van
dit evenement paragraaf 4.2.3.. 4 vrijwilligers hebben hiervoor inzet geleverd.
 Met de Hooidag op zaterdag 7 september is het zomerseizoen afgesloten. Onndanks het wat
regenachtige weer werd er in opperbeste stemming stevig doorgewerkt . Het hooi was dan ook
heel snel van het land af.
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Op de hooidag werd door klein en groot enthousiast gewerkt.
Foto: Els Hasselaar
 Op donderdag 26 september werd op verzoek van de Brede School Gouda een excursie
verzorgd voor 16 kinderen van groep 5 van de Kon. Wilhelminaschool. Helaas waren de
weersomstandigheden wat minder, maar de deelnemers waren enthousiast. Begeleiding vanuit
de Kon. Wilhelminaschool door een leerkracht en een stagiaire. De heemtuin leverde 2
vrijwilligers voor de begeleiding.
 De herfstexcursie 2019 was ingepland op zondag 6 oktober. Door het slechte weer waren er
geen belangstellenden.
 De natuurwerkdag op 2 november begon met een stevige bui, maar gelukkig werd het vrij snel
droog. Met 32 volwassenen en 10 kinderen mogen we spreken van een prima bezetting. Met de
natuurwerkdag wordt het winterwerkseizoen geopend. Er is gewerkt in het eenjarig snijgriend
en het hakgriend. Daarnaast is het maaisel van het rietland rondom het vlonderpad afgeruimd.

Op de natuurwerkdag werd ook door kinderen hard gewerkt
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6

FINANCIEEL VERSLAG

Hieronder volgt het financieel jaarverslag van de heemtuin.

6.1 Overzicht van inkomsten en uitgaven 2019
Uitgaven
Uitbestede werkzaamheden
PR en educatie
Inventaris
Planten, bollen en zaden
Huishoudelijke artikelen

Vaste lasten (K. v. K., water,
verzekeringen, bankkosten)
Gereedschappen +
onderhoud
Vrijwilligers
Onderhoud
gebouw/brandstof e.d.
Totaal

Ontvangsten
€ 3.614,61
€ 1.308,33
€ 49,00
€ 993,11
€ 62,68

€ 477,03

Beheervergoeding
Groenalliantie MH
Donaties
Excursies
Vergoeding Brede School
Vergoeding Zuid-Hollands
Landschap
(bijenwerkdag)
Bijdrage Oranjefonds

€ 7.635,10
€ 665,00
€ 28,00
€ 292,50
€ 250,00

€ 301,00

€ 1.333,18
€ 590,06
€ 153,97
--------€ 8.581,97

-------€ 9.171,60

Toelichting:
 Het bedrag voor uitbesteed werk is met ong. de helft afgenomen. In 2018 was de
vervanging van de buxushagen rondom de kruidenvakken een groot onderdeel van deze
kostenpost.
 De uitgaven van gereedschappen en onderhoud zijn ook met meer dan de helft afgenomen.
In 2018 was de uitgave voor aanschaf van een nieuwe Tielburger maaibalk een groot
onderdeel van deze kostenpost.
 Voor de vrijwilligers is meer uitgegeven dan in 2018. Dit heeft te maken met de kosten
voor de nieuwe locatie voor de vrijwilligersavond en andere extra uitgaven i.v.m. het 35jarig jubileum van de heemtuin.
 Ook voor PR en Educatie is veel meer uitgegeven vanwege specifieke activiteiten i.v.m. het
jubileum van de heemtuin.
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overgemaakt..

6.2 Begroting 2020
Uitgaven
Uit te besteden werk

€ 4.400,00

Huish. artikelen
Vaste lasten (K.v.K. etc.)
Gereedschappen en
onderhoud
Zaden, bollen, planten
PR en Educatie
Vrijwilligers
Totaal

€ 250,00
€ 500,00
€ 950,00
€ 800,00
€ 1.200,00
€ 495,00
--------€ 8.595,00

Inkomsten
Beheervergoeding
Groenalliantie MH
Donaties
Brede School
Excursies/Lezingen

€ 7.820,00
€ 500,00
€ 225,00
€ 50,00

-------€ 8.595,00

De begrote beheervergoeding van de Groenalliantie Middenholland voor 2020 is t.o.v. 2019
verhoogd met de inflatiecorrectie van 2,4%.
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7 BIJLAGES

7.1 Libellen van 2015 t/m 2019 (Jaap van Dam)
Echte libellen
Blauwe Glazenmaker
Bloedrode Heidelibel
Bruine Glazenmaker
Bruine Winterjuffer
Bruinrode Heidelibel
Gevlekte Witsnuitlibel
Gewone Oeverlibel
Glassnijder
Groene Glazenmaker
Grote Keizerlibel
Heidelibel onbekend
Noordse Witsnuitlibel
Paardenbijter
Platbuik
Smaragdlibel
Steenrode Heidelibel
Viervlek
Vroege Glazenmaker
Vuurlibel
Zwarte Heidelibel
Juffers
Grote Roodoogjuffer
Houtpantserjuffer
Kleine Roodoogjuffer
Lantaarntje
Variabele Waterjuffer
Watersnuffel
Totaal

2015

2017

1
4

2016
2
1
9

13

21

18

109
9

100
3

192
14

4
16

8
40

21

29

16
60
1
15

1
39
13
15
1

14
2
11
6

10
23
26
62
327
694

4
8

2018
2
5
12

2019
1
9
3
4
36

25
2
245
43
5
24
58

13
20

19

16

23
26
32
12

31
101
51
32

6
31
29
26

7
16
61
38
151

48
13
33
44
574

17
29
49
51
570

24
30
32
91
758

519

1133

1371

1255

104
22
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7.2 Libellen van 2016 t/m 2019 (Hans van
Gasteren)
soort
blauwe glazenmaker
bloedrode heidelibel
bruine glazenmaker
bruine winterjuffer
bruinrode heidelibel
bruinrode/steenrode heidelibel
gevlekte witsnuitlibel
gewone oeverlibel
glassnijder
groene glazenmaker
grote keizerlibel
grote roodoogjuffer
houtpantserjuffer
kleine roodoogjuffer
lantaarntje
noordse witsnuitlibel
paardenbijter
smaragdlibel
steenrode heidelibel
tengere grasjuffer
variabele waterjuffer
viervlek
vroege glazenmaker
vuurlibel
zwervende heidelibel
Totaal exemplaren
Aantal soorten

2017
2
73
15
0
70
0
0
164
0
6
4
42
253
1011
2500
0
26
0
16
0
417
0
26
12
0
4637
16

Totaal
2018
2
38
29
0
59
5
1
256
22
6
34
283
120
368
1769
1
40
1
82
1
2273
105
163
17
0
5675
22

2019
2
106
4
1
348
0
0
216
16
0
17
232
139
422
9325
0
29
0
23
0
4654
34
59
26
3
15656
19

Tabel 1 Totaal aantal libellen per jaar op de wekelijks getelde route van 2017-2019
Waarnemingen op en rond de Heemtuin Goudse Hout. Zie paragraaf 4.1.2 voor de exacte locaties.
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7.3 Dagvlinders van 2015 t/m 2019 (Jaap van
Dam).
Soort
Argusvlinder
Atalanta
Bont Zandoogje
Boomblauwtje
Citroenvlinder
Dagpauwoog
Distelvlinder
Gehakkelde Aurelia
Groot Koolwitje
Grote Vos
Icarusblauwtje
Klein Geaderd Witje
Klein Koolwitje
Kleine Vos
Kleine Vuurvlinder
Koninginnenpage
Landkaartje
Oostelijke Vos
Oranje Luzernevlinder
Oranjetipje
Totaal

2015

2017

2018

2019

33
17
5
7
26
4
16
9

2016
1
28
26
7
8
32
13
21
7

59
34
10
13
38
3
36
4

1
19
36
4
12

1
41
29
11
7

1
54
23
16
12

30
76
23
23
39
4
39
25
1
7
36
69
5
31

61
65
17
28
59
51
42
6
1
1
41
80

3
1

12

24

25

3
196

2
246

6
333

7
440

21
1
2
17
515

22
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7.4 Dagvlinders van 2018-2019 (Hans van
Gasteren)
Soorten
atalanta
bont zandoogje
boomblauwtje
citroenvlinder
dagpauwoog
distelvlinder
gehakkelde aurelia
groot koolwitje
icarusblauwtje
klein geaderd witje
klein koolwitje
kleine vos
kleine vuurvlinder
landkaartje
oranjetipje
Totaal exemplaren
Aantal soorten

totaal aantal
2018
2019
20
73
78
65
5
2
7
6
27
24
2
37
32
13
114
36
1
0
112
70
318
207
3
0
13
8
17
6
1
6
750
553
15
13

Waarnemingen op en rond de Heemtuin Goudse Hout
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7.5 Nachtvlinders 2015 t/m 2019 (Jaap van Dam)
soort
Aangebrande spanner
Agaatvlinder
Anjermot
Appeltak
Berkeneenstaart
Bladroller onbekend
Bleke grasuil
Bonte bessenvlinder
Bonte brandnetelmot
Bonte valkmot
Boogsnuituil
Braamvlinder
Brandnetelbladroller
Breedbandhuismoeder
Bruine eenstaart
Bruine grijsbandspanner
Bruine snuituil
Bruine vierbandspanner
Buxusmot
Donker brandnetelkapje
Donker halmuiltje
Donker klaverblaadje
Donkere marmeruil
Driehoekuil
Drietand/psi-uil
Dromedaris
Egelskopboorder
Essengouduil
Gamma-uil
Geelpurperen Spanner
Geelschouderspanner
Gele agaatspanner
Gele eenstaart
Gele tijger
Gelobd halmuiltje
Geoogde bandspanner
Gerande spanner

2015

2016

2017

1

3

1

3

3
1

4
2

2018

4
1

1

2019

1

5
1

1

9

1
2

2
1
1
1

1
1

6

4
1
6

3
1
1
1

1

41

1

1
1

3

2

1

1

17

3
10
1

1
1
1
1
1
2

2

1

1
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2015 2016 2017 2018 2019
Gestreepte goudspanner
1
1
1
Gestreepte rietuil
1
Gevorkte Sileneuil
1
Gewone bandspanner
1
1
2
Gewone breedvleugeluil
1
Gewone coronamot
1
Gewone spikkelspanner
2
2
Gewone stofuil
1
Glad beertje
1
1
Goudvenstertje
1
1
2
Grijze stipspanner
Groenbandspanner
1
Groente-uil
2
3
1
1
Groot avondrood
1
Grote appelbladroller
1
Grote worteluil
2
Haarbos
1
3
Hagendoornvlinder
1
Hennepnetelspanner
1
Hoefijzermot
Hopwortelboorder
Houtspaander
1
Huismoeder
3
3
2
6
Hyena
Kameeltje
1
Klaverblaadje
1
Kleine beer
1
2
1
6
Kleine breedbandhuismoeder
1
Kleine groenbandspanner
1
1
1
Kleine groenuil
2
1
Kleine huismoeder
Kleine zomervlinder
Kolibrievlinder
2
1
1
Koolbandspanner
2
2
1
2
Koperuil
2
2
Kroosvlindertje
1
Leverkleurige bladroller
1
Leverkleurige spanner
1
Levervlek
1
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2015 2016 2017 2018 2019
Lieveling
1
3
Lisdoddesnuitmot
Margrietwortelmot
Meldevinder
2
1
Muntvlindertje
1
Open breedbandhuismoeder
Oranjegeel halmuiltje
2
Oranje o-vlinder
Oranje wortelboorder
1
1
Parelmoermot
2
Piramidevlinder
3
6
1
2
Puntige zoomspanner
1
Ratelaarspanner
74
5
17
36
20
Ringspikkelspanner
2
Roesje
Rood weeskind
3
3
Schaapje
Schaduwsnuituil
Schedeldrager
Schildstipspanner
2
Schimmelspanner
2
Silenespanner
1
Sint-Jacobsvlinder
2
3
Sint-Jansvlinder
1
1
Splinterstreep
Stippelmot onbekend
1
Stompvleugelgrasuil
Stro-uiltje
3
Taxusspikkelspanner
1
2
1
Triangelmot
1
Tweestip-orvlinder
4
1
Variabele breedvleugeluil
1
Variabele granietmot
Vierbandspanner
1
1
Vierkantvlekuil
7
1
Vlekstipspanner
1
1
Vliervlinder
Vogelkersstippelmot
1
Volgeling
1
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2015 2016 2017 2018 2019
Vroege Granietmot
1
Vuursteenvlinder
2
Waterleliemot
1
1
1
2
Wilgenschorsvlinder
Witte grijsbandspanner
2
1
Witte schaduwspanner
1
Witte tijger
7
Witvlekkruidenmot
1
Zilverstreep
1
Zomervlinder
1
Zuidelijke stofuil
1
Zuringuil
1
Zwartbandspanner
2
Zwarte-c-uil
1
1
7
5
Zwart weeskind
3
2
totaal
120
54
111
137
112
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7.6 Vegetatiemonitoring hooiland (Tim van de
Vondervoort)
PQ 1 - geplagd schraalgrasland
Bedekkingsschaal
Datum (jaar/maand/dag)

2016

2017

2018

2019

Braun Blanquet (2)

Braun Blanquet (2)

Braun Blanquet (2)

Braun Blanquet (2)

11-6-2016

11-6-2017

17-6-2018

23-6-2019

Opp. proefvlak (m2)

3,14

3,14

3,14

3,14

Bedekking totaal (%)

85

85

85

70

Bedekking kruidlaag (%)

80

85

85

60

Bedekking moslaag (%)

8

2

1

5

Max. hoogte kruidlaag

40

50

70

70

Gem. hoogte kruidlaag

20

20

25

30

Min. Hoogte kruidlaag

2

2

4

4

Aantal soorten

24

22

19

21

Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Acorus calamus

r

Kalmoes

Agrostis stolonifera

r

Fioringras

Agrotis cannina

+

1

1

+

Moerasstruisgras

Alnus glutinosa
Anthoxanthum odorathum

+
1

2a

2a

2m

Gewoon Reukgras

Betula pubescens

1

+

+

+

Zwarte Els

+

Brachythecium rutabulum

+

Bryum spec.

1

Calliergonella cuspidata

Zachte Berk
Gewoon dikkopmos
Knikmos onbekend

1

Gewoon puntmos

4

4

3

4

Geelgroene Zegge

Centaurea jacea

2a

2b

2a

2a

Knoopkruid

Cirsium palustre

r

+

+

+

Kale Jonker

Convolvulus sepium

+

Dactyloriza majalis ssp praetemisa

+
r

Carex oederi ssp. oedocarpa

Drossera intermeda

r

Haagwinde
Rietorchis
Kleine Zonnedauw

Drossera rotundifolia

r

Ronde Zonnedauw

Epipactis palustris

+

Moeraswespenorchis

Fraxinus excelsior

r

Es

Gentiana pneumonanthe

r

Klokjesgentiaan

Holcus lanatus

+

+

Iris pseudoacorus
Juncus subnodulosus

2a

1

+

Gestreepte Witbol

+

r

Gele lis

+

1

Paddenrus

Lotus pedunculatus

1

+

+

+

Moerasrolklaver

Luzula multiflora

r

+

+

+

Veelbloemige Veldbies

1

+

Grote Kattenstaart

+

Smalle Weegbree

Lycopus europaeus

r

r

Lythrum salicaria

+

1

Wolfspoot

Mentha aquatica

r

r

Plantago lanceolata

r

+

Watermunt

1

+

2a

1

Gewone Brunel

2a

1

+

2a

Groot laddermos

Rhinanthus angustifolius

r

2a

2b

1

Grote Ratelaar

Salix spec.

+

+

+

Wilg onbekend

r

r

Poelruit

Prunella vulgaris
Pseudoscleropodium purum

r

Quercus robur

Thalictrum flavum

Zomereik
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7.7

Waterfauna onderzoek KNNV Afd. Gouda

© Edwin Peeters - GLOBE
Code
Naam
Zoetwaterpoliep
Platwormen

Monster
1

1

Koordwormen
Wormen

12

Bloedzuigers

4

Poelslak

6

Posthoornslak

6

Kaphoornslak

1

Tweekleppigen/mossels

7

Waterspin
Watermijt

27

Zoetwatervlokreeft
Zoetwaterpissebed
Zoetwaterkreeft
Springstaarten
Zwemmende haftennimfen

2
75

Gravende haftennimfen
Platte haftennimfen
Nimfen van glazenmakers
Nimfen van waterjuffers

1

Beekjuffer
Nimfen van steenvliegen
Vijverloper
Beekloper
Schaatsenrijder
Waterschorpioen
Ruggenzwemmers

1

Duikerwantsen

8

Staafwants
Slijkvlieglarve
Waterkevers
Schrijvertje

1

Keverlarven
Kokerjuffer met koker

4

Vrijlevende larven van kokerjuffers
Steekmuglarve
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1

Larve van meniscusmug
Larve van vedermug

7

Pop van mug
Larve van een knaasje

1

Larve van kriebelmug
Larve van langpootmug
Rattenstaartlarve
Eenoogkreeftjes

50

Watervlo

50

Aantal taxa
Aantal individuen
Karakter
Stromend water gemeenschap
Stilstaand watergemeenschap
Kwaliteit
Score
Oordeel

Oordeel
Zeer slecht
Slecht
Matig
Goed
Uitstekend

18
165

0,00
0,71
3,2
Matig

vanaf
1,0
1,8
2,6
3,4
4,2

tot
1,8
2,6
3,4
4,2
5,0
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