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Na een vrij droge en warme zomer is het herfst geworden met regelmatig een zeer welkome
regenbui. Het waterpeil in de heemtuin is momenteel -2,04 meter t.o.v. NAP. We hopen dat
het peil de komende maanden door neerslag zal stijgen, want dat blijft belangrijk.
Het Corona-virus is nog lang niet het land uit. Wij hebben hier als Heemtuin-organisatie ook
mee te maken. Dit jaar zijn vrijwel alle educatieve werkzaamheden gecanceld. Ook de
excursies, de open dag en de nachtvlinderavond gingen niet door.
Maar … gelukkig konden we wel werken op de heemtuin en is de hooidag prima verlopen.

Foto-collage gemaakt door Janny Smalbil op 5 september 2020

Zie voor meer foto’s onze website https://www.heemtuingoudsehout.nl.

Van de bestuurstafel
Beheerovereenkomst tussen de Stichting en de Groenalliantie / Staatsbosbeheer
Het bestuur is in overleg met Staatsbosbeheer over de bestaande beheerovereenkomst.
Daarin staan o.a. de afspraken over het onderhoud en beheer van alle voorzieningen
(schuur, verharde paden, bruggen, hekwerken en landschappelijke elementen van de
heemtuin). Vooral op onderdelen van financiering en wettelijke aansprakelijkheidsverdeling
tussen de Stichting en Staatsbosbeheer heeft de overeenkomst wat ons betreft een
actualisatie nodig.
Update Corona-protocol en gevolgen voor activiteiten
Door het bestuur is een Corona-protocol opgesteld. Dat heeft gevolgen voor de heemtuinactiviteiten. Excursies en educatieve bijeenkomsten worden tijdelijk niet gedaan. Regulier
onderhoudswerk wordt wel uitgevoerd. Gereedschappen worden door ieder zelf buiten
schoongemaakt. In de werkschuur wordt een mondkapje gedragen. Gezamenlijke pauzes
worden binnen de werkschuur niet meer gehouden.
Ervaringen van het sinds 2020 aangepast waterpeilbeheer
In de zomer is het sluisje voor de waterinlaat open blijven staan tot er blauwalg werd
geconstateerd op de grote plas buiten de heemtuin. Het sluisje is toen gesloten tot in oktober
Daarna is het regelmatig open en dicht gezet. Nu is het weer gesloten. Het gevolg van dit
alles is dat de heemtuin gemiddeld natter is gebleven dan in voorgaande jaren. Het is nog te
vroeg om definitieve conclusies te trekken. We zullen dit een aantal jaren moeten volgen. In
een volgend heemtuinjournaal komt Sjaak Witteveen hierop terug.
Actualisatie van de publieksfolder van de Heemtuin
De bestaande folder is waar nodig verduidelijkt en er zijn enige tekstaanpassingen gedaan.
Ook is de plattegrond van het heemtuinterrein verbeterd.
Jos van de Vondervoort

De nieuwe publieksfolder

Het griend in de Heemtuin Goudse Hout – deel 2
In het vorige heemtuinjournaal verscheen het eerste artikel over de historische betekenis van
de oorspronkelijke griendcultuur in Nederland. Griend is een hakhoutcultuur waarbij het
houtgewas (bijna altijd wilg) periodiek wordt geknot en de geoogste takken bestemd zijn voor
een groot aantal doeleinden: verpakking (manden, korven, hoephout voor tonnen),
dijkenbouw, palen- en constructiehout en brandhout. In dit 2e artikel besteden we speciale
aandacht aan het beheer van het griend in de heemtuin en de hier gevonden natuurwaarden.
Waarom grienden in de heemtuin?
Aan grienden zijn verschillende functies en betekenissen verbonden. Van oorsprong ontleent
de griendcultuur op zichzelf haar cultuurhistorische waarde aan de bijzondere inrichting van
een griend, de speciale beheertechnieken, toepassing van de geoogste materialen en
gebruik van typische gereedschappen en gewoonten. Het verklaart de aanwezigheid van
griendpercelen in de heemtuin als een schakel met het verleden.
Het beheer van het griend in de heemtuin richt zich zoveel mogelijk op de instandhouding en
versterking van natuurwaarden. We proberen dit te bereiken door:
- in het beheer de continuïteit centraal te stellen. Hiermee wordt bedoeld, om alle
beheeringrepen in tijd en plaats met een vaste regelmaat uit te voeren.
- Het geoogste hout wordt niet benut voor commerciële doeleinden, maar krijgt voor
het grootste deel een herbestemming in de heemtuin. Dit sluit naadloos aan op de
kringloopgedachte.
- Alle werkzaamheden worden in handkracht uitgevoerd om zoveel mogelijk verstoring
in het terrein te voorkomen.
In de heemtuin zijn grofweg drie typen griend te vinden. Met ieder een eigen wijze van
aanleg, aangeplante wilgensoorten en onderhoud. Elk type griend levert een eigen
kenmerkend landschapsbeeld op en diversiteit in de aanwezige natuurwaarden.
Snijgriend (zie kaartje bij a)
Op korte onderlinge afstand staan voornamelijk variëteiten van de kraakwilg. Dit zijn
Belgisch rood en Frans geel, waarbij deze namen verwijzen naar de fraaie gekleurde takken.
Zoals gebruikelijk, wordt ook het snijgriend op de heemtuin voor een deel elk jaar en deels
éénmaal per twee jaar geknot. Deze ingrepen hebben als resultaat, dat in het snijgriend altijd
jonge twijgen (1 of 2 jaar oud) te zien zijn en de beplanting een open karakter heeft met een
rijke onderbegroeiing. De oogst aan takken in een commercieel griend is bestemd voor
vlechthout.

Hakgriend (intensief beheer) (zie kaartje bij b)
Op wat ruimere onderlinge afstand dan in het snijgriend staan voornamelijk variëteiten van
de katwilg, schietwilg maar ook bijvoorbeeld amandelwilg. Het hakgriend op de heemtuin
wordt in fases éénmaal in de vier jaar geknot. Jaarlijks is dan een kwart van het gehele
perceel geknot en is daarnaast zowel een, twee- en driejarig hout aanwezig. Hierdoor is de
dichtheid van de boombeplanting behoorlijk groot en is de onderbegroeiing als gevolg van
lichtgebrek op veel plekken beperkt. De oogst aan takken in een commercieel hakgriend is
vooral bestemd voor zogenaamd hoephout voor tonnen, rijshout voor dijkenbouw en
gereedschapsstelen.

Hakgriend (extensief beheer) (zie kaartje bij c)
In deze variant van het hakgriend, ook wel hakhout genoemd, zijn eveneens op ruimere
onderlinge afstand voornamelijk variëteiten van de katwilg, schietwilg maar ook enkele
amandelwilgen aangeplant. De frequentie van knotten is minder groot (=extensiever) dan in
het bovengenoemde hakgriend, namelijk éénmaal in de zes tot acht jaar.
De oogst aan takken in dit griend is vooral bestemd voor palen, constructiehout en
brandhout. Het knotten ofwel oogsten van het griendhout is typisch winterwerk.
Vrijwel al het geoogste hout wordt afgevoerd naar het werkeiland bij de ingang van de
heemtuin om dit vervolgens te versnipperen. De kringloop is weer rond als met deze
houtsnippers vervolgens alle paden in het griend (en ook die van beide houtkaden en van
het stinsenbos) van een nieuwe laag snippers zijn voorzien.
Wanneer zwaar stam- en takhout vrijkomt in het hakgriend vindt dit zijn weg als brandhout of
ter afbakening van de snipperpaden. In het meest zware hakgriend wordt ook wel het stamen takhout gestapeld tot een zogenaamde takkenril, die een schuilplaats biedt voor
zoogdieren of een broedplek voor vogels.
Jaarlijks sneuvelen tientallen bomen in het griend als gevolg van ouderdom, ziekte, vraat
door muskusrat of stormschade. Het is zaak om tijdig nieuwe wilgenstekken (diameter 5-8
cm; ca. 3 meter lengte) te poten om het griend ook op langere termijn ‘’compleet’’ te houden.
Wilgen laten zich heel gemakkelijk stekken, mits de stek (of sliet) afkomstig is van een
gezonde ‘’moederboom’’, stevig in de grond staat, tot het grondwater reikt, ontdaan is van
alle zijtakken en de stek voldoende licht krijgt, zonder concurrentie van onkruid of
omringende bomen. De nieuwe aanplant, het ‘’inboeten’’, gebeurt na afloop van het knotten
omstreeks februari/ maart.

Natuurwaarden van het griend
Vooral oude en regelmatige geknotte grienden zijn het meest aantrekkelijk voor allerlei dieren plantensoorten. Maar ook paddenstoelen zijn volop te vinden op de oude stammen, ook
wel stobben of stoven genoemd.
De leeftijden van de stoven in de heemtuin variëren in leeftijd, maar een groot deel dateert
vanaf de aanleg en is ca. 35 jaar oud. Omdat het griend sinds de aanleg ook met een vaste
regelmaat is geknot, vinden we in de heemtuin fraaie voorbeelden van een rijke, diverse
natuur. Dankzij het zorgvuldig beheer ontstaan namelijk interessante gradiënten (afwisseling)
in het terrein: nat/ droog, open/gesloten beplanting, licht/schaduw, warme/koele plekken en
ook grillige holtevorming in oudere boomstobben. Veel organismen kunnen profiteren van
deze variatie in leefomstandigheden die zorgen voor voldoende voedselaanbod, schuil- en
voortplantingsplaatsen.
(Avi)-fauna
Onder de (zang)vogels zijn in het griend van de heemtuin veel soorten aanwezig. Het gaat
om o.a. Tjiftjaf, Fitis, Zwartkop, Roodborst, Heggenmus, Houtduif, Merel en soms de
Sprinkhaanrietzanger en Zanglijster. Op oude vermolmde stobben zoekt de Grote bonte
specht naar insecten(larven). Onder de holenbroeders zijn Winterkoning, Kool- en
Pimpelmees present. Van de Holenduif en Kauw zijn broedgevallen bekend in de
Bosuilenkast direct nabij het griend.
Wintergasten zijn o.a. Houtsnip, Watersnip en ook de Roerdomp. Zij profiteren van de luwte
van het griend en de slikkige natuurlijke oevers.
Omdat het griend in de heemtuin nog relatief jong is, ontbreken broedgevallen van
roofvogels en uilen. Wel zijn regelmatig jagende Sperwers te spotten.
Van de zoogdieren bestaan waarnemingen van Egel, Wezel, Hermelijn en Bos- en
Dwergmuis. Ook is recent de eerste jonge Bunzing gezien.
In het griend kun je op zonnige plekken (oeverranden) verrast worden door de fraaie
ringslang.
Binnen de insectenwereld vinden we een aantal kenmerkende soorten: Wilgen- en
Elzenhaantje, Wilgenhoutrups, Wilgenboktor, soorten van snuit, kortschild- en loopkevers. In
vermolmd hout vinden veel van deze insecten een plaats om zich in voort te planten en te
overwinteren.
Op open plekken waar Look-zonder-look gedijt, is soms het Oranjetipje te zien.
Wilde bijen- en hommelsoorten (aard, weide- en steenhommel) vinden in het vroege voorjaar
op wilgen een rijk aanbod van stuifmeel.
Flora
Grienden kennen meestal een weelderige kruidenlaag. Opvallende soorten in de heemtuin
zijn Valeriaan, Look-zonder-look, Moerasandoorn, Bitterzoet, Koninginne-kruid, Hondsdraf,
Kleefkruid, harig Wilgenroosje, Berenklauw en vooral in het snijgriend ook haagwinde en
landriet. Varensoorten als Eikvaren, Stekel- en Mannetjesvaren zijn te vinden op oude
vermolmde stobben op beschaduwde, vochtige plekken. Ander zogenaamde epifytische
soorten zijn blad- lever en korstmossen.
Naast kruidachtige planten zaaien boom- en struikvormers zich spontaan uit in het griend.
Belangrijke soorten zijn Els, Es, Zomereik, Vlier, Vuilboom, Gelderse roos, Hazelaar,
(dauw)Braam en soms Lijsterbes, Meidoorn en Zwarte Bes! Veel van deze zaailingen
worden verwijderd om verruiging tegen te gaan. Zomereik, Meidoorn, Hazelaar en Lijsterbes
verplanten we meestal naar een plek elders in de heemtuin.

Verder gedijen op oudere bomen en op gestapeld dood stamhout en de snipperpaden een
grote diversiteit aan paddenstoelen. Het zijn soorten die gedijen op dode houtresten maar
ook soorten die leven van (half)dood/levend hout. Deze hebben als gevolg van het
regelmatig knotten (snoeiwonden) een gemakkelijke ingangspoort en zijn in de herfstperiode
volop te zien.
Tot slot
Met de jaren zien we een geleidelijke toename van de biodiversiteit in het griend van de
heemtuin. We kunnen dit toeschrijven aan de jarenlange inzet van onze vrijwilligers. Dit
succes is tevens een positieve stimulans om op deze weg door te gaan om dit bijzondere
landschapselement voor de heemtuin te behouden.
Jos van de Vondervoort

Verandering in de lucht, door de Dichter
Als, Als, Als ....
Als nevelen door de zon worden gebroken,
en bomen hun vurige kleuren tonen.
Als paddo’s de grond bestrooien,
en koperwieken de bessen rooien.
Als wolken dreigend samenpakken,
en winden hun richting verliezen.
Als amfibieën een schuilplaats kiezen,
en mensen zich laven aan de laatste zonnestralen
Als mollen hun laatste rit graven,
en er eindelijk eens klimaatmaatregelen worden uitgevoerd.
Als de donkerte vroeg is gekomen,
en de regen als pijpenstelen valt:
Is het dan herfst ?
De Heemtuindichter

Bijpassende collage gemaakt door Janny Smalbil, op 10 november 2020

Herfstkleuren
De tijd van verkleuring is weer aangebroken. Van de boombladeren wel te verstaan. De
herfst is het seizoen waarin dit allemaal gebeurt. In Vroege Vogels op Radio1 hoorde ik
Arnold van Vliet, ecoloog bij de Wageningen Universiteit, een keer spreken over de
zogenaamde “indian summer” waarbij veel blad aan de bomen zit met een intense soms
rode kleur. Dat verschijnsel wordt vooral getriggerd door lage temperaturen ‘s nachts,
ontbreken van herfststormen en veel zonlicht. Dat praatje inspireerde mij om eens wat uit te
pluizen over bladverkleuring.

Wat gebeurt er bij de verkleuring van bladeren?
Hieronder 2 bladeren van een esdoorn op de heemtuin, 1 nog aan de boom en 1 al verkleurd
onder de boom (16 oktober 2020).

Groen trekt zich terug
Bladeren bevatten chlorofyl. Die stof zorgt ervoor dat fotosynthese kan plaatsvinden. Met
behulp van zonlicht wordt koolstofdioxide (CO2) en water omgezet in zetmeel, suikers en
zuurstof, de voedingsstoffen. Bomen zorgen er dus voor dat CO2 wordt opgeruimd.
Door het chlorofyl krijgen de bladeren hun groene kleur. In feite absorbeert het chlorofyl alle
kleuren behalve groen, dat wordt teruggekaatst. Daardoor zien wij de bladeren als groen. De
eerste nachtvorst speelt een belangrijke rol op het stoppen van chlorofyl-aanmaak.
Voedingsstoffen die normaal tot in het blad komen, blijven dan in de stam. De boom doet
dan z’n best om de voedingsstoffen te gebruiken daar waar ze het best tot hun recht komen.
In de bladeren zijn ze niet meer nodig. Eigenlijk is het zo dat het blad niet geel of rood wordt,
maar dat het groen er langzaamaan uit verdwijnt.

Herfstkleuren

In de herfst is er sowieso minder zonlicht beschikbaar voor de boom, wat betekent dat de
aanmaak van chlorofyl afneemt. Het korter worden van de dagen is voor bomen een teken
om zich voor te bereiden op de winter. Voordat de bladeren afsterven, wordt het restant
chlorofyl uit het blad getrokken en slaat de boom het op in de stam en de takken. De
pigmentstoffen die nog aanwezig zijn in het blad zorgen vervolgens voor de bonte kleuren
zoals rood, geel of oranje. Anthocyaan is rood van kleur, xanthofyl is geel en caroteen
oranje. Deze verschillende kleurstoffen bepalen samen de kleur van de herfstbladeren.
Daarnaast verschilt de kleur van de bladeren per boomsoort en hangt daarnaast af van de
plek waar de boom staat, en ook nog eens van het weer.

Bladval
Door het blad te laten vallen beschermt een boom zich tegen uitdroging. Het door de wortels
opgenomen water verdampt via de huidmondjes in de bladeren. In de herfst en winter kan de
boom moeilijk water opnemen door vorst en lage temperaturen. De bladeren trekken zich
hier niets van aan en gaan gewoon door met verdampen. Factoren die een belangrijke rol
spelen bij de timing van bladval zijn de daglengte en de temperatuur.
Jaap Flipse

De esdoorn is al veel blad kwijt

Duizendblad
Aan het eind van het vaste plantenvak, dichtbij de composthoop staat Duizendblad. Een
makkelijke plant, die elk jaar weer opkomt en weinig onderhoud vraagt. De plant is een
goede bodembedekker en omdat ik niet van schoffelen houd, ben ik daar erg blij mee.
Zelf was ik benieuwd naar de geneeskrachtige en andere eigenschappen van deze plant en
mijn bevindingen wil ik graag met jullie delen.

Duizendblad, Achillea millefolium
Het heeft veel andere namen waaronder,
hazengerwe, hazenkervel, ogenbloem,
rijstepapbloem en soldatenbloem.
Het is me al opgevallen dat de hazen op de
heemtuin ook dol zijn op de bloemen van het
duizendblad. Als er een uitloopt wordt die gelijk
afgeknabbeld en als dank laten ze wat
hazenkeutels achter.
Bloeiwijze

Duizendblad is een winterharde vaste
plant uit de composietenfamilie. De soort
aanduiding millefolium verwijst naar het
dubbel veerdelige blad, waardoor het lijkt
of het uit zeer veel kleine blaadjes
bestaat. De geslachtsnaam is afgeleid van
Achilles, die duizendblad meenam met
zijn legers voor de behandeling van
krijgswonden.
Blad

Zaad: klein en onopvallend.
Bloem: wit, roze tot rozerood, klein met 5 straalbloempjes, in losse vlakke schermen aan het
eind van de stengel.
Bloei: juni-oktober.
Blad: donkergroen donzig geveerd, tot 10 cm lang en 2,5 cm breed, sterk aromatisch.
Stengel: sterk, rechtop, bleekgroen, kantig, ruw.
Wortel: taai, met uitlopers, ver uitspreidend, zodevormend.
Hoogte: 10 tot 60 cm.
Kweek: Het duizendblad groeit in alle grond. Vermeerderen kan in het voor- of najaar door
deling van het kruipende wortelstelsel. In het voorjaar komen zaailingen op.
Het Duizendblad is inheems in Europa en komt in Nederland algemeen voor, op allerlei
grondsoorten, in graslanden, bermen, duinen, op dijkhellingen en op braakliggende
terreinen. De plant is bestand tegen hitte, kou, droogte, maaien, betreding en zoute wind.

De plant wordt bestoven door zweefvliegen, bijen en nachtvlinders. Duizendblad is een
voedselplant voor verschillende insecten, zoals snuitkevertjes, kevertjes, wantsen en rupsen
van bladrollers. Er zijn ook verschillend kweekvormen van de millefolium, zelfs met gele en
rode bloemen, die als tuinplant verkocht worden. Deze hebben allemaal een opmerkelijk
lange bloeitijd.
In het volksgeloof in de Middeleeuwen werd de plant een beschermende kracht
toegeschreven tegen spoken en de duivel, hiervoor moest hij onder de dorpel van het huis
worden neergelegd. Ook werd het kruid als amulet gedragen.

Toepassing
Culinair: Verse blaadjes in salades, kwark, groenteschotels, soepen en omelet. Als er
gekookt of gestoofd wordt kan je ook gedroogde blaadjes gebruiken. Thee trek je van de
blaadjes en bloemen. Duizendblad werkt vroeger gebruikt bij het bereiden van bier.
De etherische olie wordt gebruikt in softdrinks, vermouth en kruidenbitters.
Tuin: Een fijngehakt vers blaadje Duizendblad per kruiwagen versnelt de vertering in de
composthoop. Duizendblad maakt naburige planten sterker bestand tegen ziektes, dit werkt
vooral bij rozen en klaprozen. Niet bij planten van de familie van de nachtschade (tomaten,
aardappels), hier zie je juist een ongunstig effect.
Medicinaal: Duizendblad werkt bloedzuiverend, stimuleert de bloedsomloop, werkt
bloeddruk verlagend, ontstekingsremmend, zweet-afdrijvend en versterkt de bloedvaten.
De groene bladeren hebben een bloedstelpend effect en werden voor de behandeling van
wonden gebruikt (o.a. ook bij scheerwonden).
Het innemen van sap van de plant stimuleert juist bloedingen en kan de menstruatie
bevorderen, maar ook een bloedneus veroorzaken (die je dan weer kan stelpen, door een
vers blaadje in je neus te stoppen).
De etherische olie, die door stoomdestillatie wordt gewonnen van het gedroogde kruid, wordt
gebruikt bij huidklachten en farmaceutische badproducten. Deze olie wordt ook gebruikt bij
spataderen en koude ledematen.
Een aftreksel van de blaadjes wordt al eeuwen gebruikt om de huid te zuiveren. Het wassen
van het hoofd met dit aftreksel zou kaalheid tegengaan. Ook wordt dit gebruikt voor een
kompres op wonden, aambeien en zweren.
Daarnaast heeft Duizendblad ook een gunstige invloed op de spijsvertering, het werkt
krampwerend, ontstekingsremmend, tegen winderigheid en is een versterkend middel.
Duizendbladthee van de bloemen samen met lindebloesem en munt wordt gebruikt tegen
verkoudheid en griep.
Let op bij veelvuldig gebruik kan Duizendblad, bij sommige mensen een allergische
huiduitslag veroorzaken. Het gebruik van Duizendblad tijdens zwangerschap wordt sterk
afgeraden
Tineke Kelderman

Wist u dat?






Sjaak een gewonde bunzing naar de dierenopvang heeft gebracht en …
hij als cadeau door de bunzing is gebeten.
namens alle vrijwilligers een cadeau-pakket aan Nelly en Leen is overhandigd voor
hun huwelijk ….
dat bestond uit bollen van stinsenplanten, ‘goudsbloemthee’, goudsbloemzaden,
Goudse bieren en een Gouds kaars-glaasje;
Nelly ook een mooie ingelijste werkfoto heeft gekregen (zie hieronder)

Foto van Joke van den Broek















op het centrumdeel van de heemtuin, bij de plantenvakken, vaak het geklop van een
specht te horen is, en dat …
dat komt van een bonte specht die op de elzenkade op een vogelhuisje aan het
kloppen is.
we niet allemaal bevriend zijn met een ander dier, de haas … inmiddels een
beschermde diersoort … maar dat …
de moestuinders veel last van 'onze haas' hebben gehad. Ook in het
keukenkruidenvak kwam hij vaak smullen. Er is al heel wat gaas gespannen om hem
uit de vakken te houden.
veel koperwieken de heemtuin hebben bezocht.
er zich zeker 6 scholieren hebben gemeld voor een maatschappelijke stage.
de herfstexcursie op zondag 11 oktober niet is doorgegaan, maar dat
Joke op die datum wel mooie paddenstoelen heeft gefotografeerd en dat
die op de https://www.heemtuingoudsehout.nl te vinden zijn onder de button
berichten/nieuws.
de landelijke natuurwerkdag dit jaar niet is doorgegaan vanwege de afgekondigde
corona-maatregelen.
Evert Hasselaar twee leuke filmpjes gemaakt heeft op de heemtuin en …
dat die ook op www.heemtuingoudsehout.nl te zien zijn onder de button films.
de heemtuin nu ook op facebook, twitter en instagram te vinden is.

De natuurwerkdag 2020 is niet doorgegaan, maar wij werken gestaag door in het snijgriend.

------------------------------------------------------------------------------------Het Heemtuinjournaal is een uitgave van de Stichting Heemtuin Goudse Hout
voor medewerkers, donateurs en overige geïnteresseerden.

Adressen:
(website) https://www.heemtuingoudsehout.nl
(e-mail) heemtuingoudsehout@hotmail.com
(facebook) https://www.facebook.com/htgoudsehout
(twitter) https://www.twitter.com/htgoudsehout
(instagram) https://www.instagram.com/htgoudsehout

