Heemtuinjournaal

Jaargang 28

Zomer 2022

Nu de corona-pandemie ons gelukkig verlaten heeft, kunnen we op de heemtuin weer
werken als vanouds. Maar dat gaat niet vanzelf. Het is heel fijn dat het winterwerk, ondanks
de aangepaste werkwijze die toen gold, door de inspanning van veel vrijwilligers op tijd is
geklaard.
Tot eind augustus werken we ook weer op de woensdagavonden. In dit heemtuinjournaal
komt het werk van de woensdagavond-groep aan de orde. Zie hun bijdrage, die gaat over
permacultuur.
De educatieve werkzaamheden met de Brede School Gouda zijn eveneens gestart.
Verschillende schoolklassen hebben de heemtuin bezocht voor excursies en het
kabouterpad voor kinderen van de groepen 1 en 2. Een nadere introductie vindt u verderop.
Daarnaast zijn er buitenschoolse activiteiten georganiseerd. Met kinderen en (groot)ouders
hebben we vogelhuisjes in elkaar gezet en is er naar kleine beestjes gezocht in de
composthoek en in het water bij de vlonder.

Hieronder een mooie zomerfoto met veel groen.

(foto van Joke van den Broek, gemaakt op 5 juni 2022)

Agenda 2022
Elke zaterdag vanaf 13.00 uur kunnen we midden in de Goudse Hout terecht voor het
beheer en onderhoud van onze mooie heemtuin. In de zomer werken we ook op de
woensdagavonden vanaf 19.00 uur. De zomerperiode is van 30 maart t/m 31 augustus.
De volgende data hebben we vastgelegd.








Op zondag 26 juni willen we een libellenexcursie houden. De start is om 14.00 uur.
Vanaf de wielerbaan in de Goudse Hout lopen we langzaam naar de Heemtuin toe
en kijken onderweg welke libellen we zien.
De Heemtuin doet ook mee aan de Landelijke Nachtvlinderavond. Op vrijdagavond 1
juli gaan we vanaf 22.00 uur kijken welke nachtvlinders we zien. We maken gebruik
van een wit laken, stroop op bomen en een speciale vlinderlamp.
De Hooidag is zoals altijd op de eerste zaterdag van september, 3 september 2022.
Het gras is van te voren gemaaid en ligt als hooi in hopen te drogen. We voeren het
met handkracht af op berries en met (krui)wagens. Het is altijd een heel gezellige
activiteit voor iedereen (jong en oud). De Heemtuin verzorgt, zoals gebruikelijk, alle
versnaperingen.
De Landelijke Natuurwerkdag wordt altijd gehouden op de eerste zaterdag van
november. Dat is op 5 november. Het is daarmee tevens de start van het
winterseizoen op de heemtuin.

Van de bestuurstafel
Moestuingroep
Het bestuur heeft met enthousiasme ingestemd met het initiatief van de moestuingroep om
te starten met het moestuinen op basis van de zogenaamde 'permacultuur'. Dit voorjaar is
daartoe in een gedeelte van de moestuin biologische compost opgebracht en willen de
moestuinders dit teeltseizoen ervaringen opdoen met een werkwijze die beantwoordt aan de
principes van een 'permacultuur'. Daar komen we op terug.
Ophoging tuingedeelten
Omdat verschillende delen van vooral de moestuinen (incl. die van de Ridderslag) erg
ingeklonken zijn, bereidt het bestuur een ophoging voor. De uitvoering staat gepland in de
komende winterperiode.
Bosmaaier
Recent is een accu-bosmaaier aangekocht. Deze bosmaaier is uitermate geschikt om bijv.
selectief ongewenste vegetatie (landriet, pitrus) in het hooiland te maaien, jonge beplanting
op de houtkaden vrij te zetten van ruigtekruiden of om de paden in het griend en houtkaden
vrij te maaien.
Container
Het bestuur buigt zich over de vervanging (binnen termijn van 1 of 2 jaar) van de huidige
opslag-container. Door roestvorming vallen letterlijk gaten in de wanden en raakt de
container slooprijp. De sloop en vervanging is een ingewikkelde logistieke operatie en vooral
daardoor erg kostbaar.

Beheerplan
Het bestuur heeft aan Staatsbosbeheer een geactualiseerd Beheerplan van de ‘Heemtuin
Goudse Hout’ aangeboden. In dit plan wordt aangegeven hoe wij gedurende de periode
2021-2026 zorg willen dragen voor het in stand houden en verder ontwikkelen van een
mooie en aantrekkelijke heemtuin. Waarbij de verschillende landschappelijke onderdelen zo
goed mogelijk tot hun recht komen en daardoor beantwoorden aan de doelstellingen van de
heemtuin. De beschikbaarheid van een actueel Beheerplan is onderdeel van de
Beheerovereenkomst tussen de Stichting Heemtuin en Staatsbosbeheer.
Cursus Waterkwaliteit
Onlangs is de Heemtuin gastheer geweest voor de Cursus Waterkwaliteit. Deze eendaagse
cursus is een initiatief van de groep Natuurwaarden Goudse Hout i.s.m. de KNNV.
Het is de bedoeling om een meetnet voor periodiek wateronderzoek in te richten in de
Goudse hout (ook op de heemtuin) en de overige delen van het Reeuwijkse plassengebied.
Het onderzoek richt zich vooral op de aanwezigheid van zouten (geleidbaarheid), helderheid
en aanwezigheid van aquafauna (waterbeestjes)
Jos van de Vondervoort

Enkele hulpmiddelen bij het onderzoek naar waterbeestjes

Experimenteren met permacultuur op de moestuin
Na jarenlang de moestuin van de Heemtuin Goudse Hout volgens gangbare methoden te
hebben ingezaaid, geschoffeld en geoogst, kwamen we tot de conclusie dat het tijd werd
voor aanpassingen. Een deel van de moestuin ligt te laag en is dus te nat. Hazen, fazanten
en slakken lieten weinig over van onze groenten. Wat er nog overbleef groeide maar
povertjes en voor wat betreft een bijdrage aan de biodiversiteit kon er ook wel een tandje bij.
Tijd dus voor een opknapbeurt en moestuinieren volgens de methode van permacultuur.
Dit vraagt wel om het opbouwen van de benodigde kennis. In overleg met het bestuur
hebben we ervoor gekozen om dit jaar de grond al wat te verbeteren met het opbrengen van
een laagje compost en te gaan experimenteren met een aantal principes van permacultuur.
Hierbij kun je denken aan het zo min mogelijk verstoren van de bodem (dus niet spitten) om
het bodemleven zo goed mogelijk te laten ontwikkelen en het opbrengen van een laag
schone compost aan het begin van het seizoen. Ook aan gemengd zaaien van groenten en
bloemen om ongedierte te misleiden, meerjarige groenten te kweken, de grond minder te
laten uitdrogen door te mulchen (zie verderop) en bestuiving te bevorderen. Lente- en
zomergroenten die elkaar opvolgen, kunnen dan ook gemakkelijk samen in een vak.
Lentegroenten zijn bijvoorbeeld radijzen, tuinbonen, erwtjes, spinazie en sla. Zomergroenten
zijn bijvoorbeeld pompoenen, courgettes, sperziebonen en tomaten.
Dit seizoen spitten we dus niet meer en we vervangen het kippengaas door donkergroen
gaas, om de groente onbereikbaar te maken voor hazen en fazanten. Ook zijn we gestart
met het mengen van soorten, het toevoegen van bloemen en willen we deze zomer enkele
vakken gaan ‘mulchen’ d.w.z. de bodem om de groenten bedekken we met bijvoorbeeld
grasmaaisel. Hiermee gaan we onkruid tegen en droogt de bodem minder snel uit.
Ondertussen bouwen we kennis op: elke zaterdag verlekkeren we ons aan ‘Ini’s moestuin’
op Youtube (haar tuin is een tikkie groter dan onze moestuin) en lezen we ons in de materie
in met inspirerende boeken. De komende winter gaan we een plan maken hoe we de
principes verder kunnen gaan toepassen en wordt de moestuin opgehoogd met een dikke
laag schone compost, zodat we een basis hebben van vruchtbare grond die we daarna zo
min mogelijk willen gaan verstoren.
Nieuw elan dus voor de moestuin!

De Aardperen (Liesbeth, Fredy, Fred en Nelleke)

Stap als een kabouter door de Heemtuin
Wat is het kabouterpad?
Omdat de Heemtuin Goudse Hout zich onder andere ten doel stelt om ‘begrip en respect
voor de natuur te stimuleren’, nodigt zij scholen uit om de heemtuin te bezoeken. In dat
kader biedt de Heemtuin een educatief pakket aan via de Brede School Gouda. Eén van de
educatieve activiteiten die voor scholen wordt voorbereid, is het Kabouterpad voor kinderen
van groepen 1 en 2. Het doel daarvan is de leerlingen te laten genieten van en te laten
kennismaken met de natuur. Via ‘een opdrachtje van een kabouter’ leren de kinderen kijken,
voelen, luisteren, proeven, bewegen en verwonderen van alles wat ze meemaken.

Het kabouterpad is een tocht die loopt langs de bijenstal, kruidentuin, stinsenbos, houtkade,
hooiland, grienden en composthoop. Het pad wordt per keer uitgezet en is aangepast aan de
seizoenen. De kinderen zoeken elke keer een kabouter die een opdracht voor hen heeft.
Door de opdrachten worden alle zintuigen aangesproken. De klas wordt verdeeld in kleine
groepjes (liefst maximaal 5 kinderen), met een begeleider. Deze leest de opdrachten voor.
Het is de bedoeling dat de kinderen de opdracht zelf uitvoeren.
Het lopen van het kabouterpad duurt ongeveer drie kwartier. De kinderen lopen in een
kwartier van de parkeerplaats naar de Heemtuin, als ze zich tenminste goed hebben
voorbereid. Dit jaar kon een schoolklas de ingang van onze heemtuin zonder onze hulp niet
vinden.
Via de Brede School worden met de scholen enkele afspraken gemaakt. We adviseren altijd
aan de ouders om de kinderen geen nette kleding aan te doen, maar wel een lange broek en
dichte schoenen of laarzen i.v.m. distels, brandnetels en/of nat gras. De les gaat bij regen
gewoon door.
Van de leerkracht wordt een actieve rol tijdens de les verwacht.

Hoe verloopt zo’n activiteit?

Elk jaar zijn er verschillende scholen die intekenen op de
activiteit Kabouterpad. Het is een heel populaire activiteit, die
steeds in de ochtend plaatsvindt.
Meestal komen er ongeveer 25 kinderen per groep met de
leerkracht en ook enkele ouders.
We hebben meerdere opdrachten in ons pakket en kiezen er
zo’n 8 tot 10 uit voor een groep. We laten ons daarbij leiden
door het seizoen en het weer. Als het te koud is kunnen we
niets van de bijen laten zien, als het voorjaar voorbij is dan
zijn de voorjaarsbloemen uitgebloeid.
We starten drie kwartier voordat de kinderen komen met het
uitzetten van de kabouters en de bijbehorende opdrachten.
We hebben meestal een min of meer aangewezen plek voor
de kabouters, maar kunnen daarin natuurlijk wel wat
variëren.

Als de kinderen komen, starten we met z’n allen op de cirkel bij de kruidentuintjes. We heten
iedereen welkom en vragen de leerkracht om 5 subgroepjes te maken. Ideaal is (bij 25
kinderen) 5 groepjes van 5 kinderen. En dan is het ook fijn als we 5 begeleiders van de
heemtuin hebben. Die leiden elk groepje van 5 naar een startpunt zodat de kinderen elkaar
niet in de weg lopen. Bij meer kinderen moeten we wat improviseren en meer kinderen in
een groepje opnemen.

Enkele voorbeelden van opdrachtjes van de kabouter








Kijken naar de bijen bij de bijenstal en proeven van wat honing.
Proeven en ruiken van ‘bieslook’, ‘citroenmelisse’ en ‘loopmunt’ met de smulkabouter
in de kruidentuin.
Doen van een evenwichtsoefening op een stammetje op de houtkade.
Op de vlonderbrug aan het eind van het hooiland doen we een luisteroefening als
iedereen even stil is.
Bij de eerste brug in het hooiland komt de opdracht ‘drijven en zinken’ aan de orde:
hierbij moeten de kinderen raden of een voorwerp op het water blijft drijven of gaat
zinken. Denk hierbij aan een kurk, een spijker, iets van plastic, een schelp, etc.
Kinderen gaan met schepjes op ‘zoek naar kleine diertjes’ in de composthoek.

De begeleiders van deze educatieve activiteit zijn: Kor, Tineke, Mieke, Ina, Sjaak, Hans S. en Jaap F.
(Trees heeft in vorige jaren veel bijgedragen o.a. aan het opzetten hiervan)

De libellenlarven zijn rovers
Libellen zijn insecten met een zogenaamde onvolledige gedaanteverwisseling. Dat houdt in
dat de larven na elke vervelling steeds een beetje meer op de volwassen libelle gaat lijken.
Libellen zetten eitjes af in of bij waterplanten, vochtige modder, boven water of net onder het
wateroppervlak. Meestal zijn dat wel enkele honderden eitjes. Ze komen na enkele weken tot
maanden uit. Eerst is het een voorstadium van de larve, een pro-larve die zich ontwikkelt tot
de echte jonge larve. Daarna zal de jonge larve nog een aantal keren gaan vervellen tot het
stadium dat zich tenslotte ontwikkelt tot de libel. De lege larvehuid blijft achter in het water of
aan de plant.

Foto van een volwassen groene glazenmaker en daarnaast van een larvehuidje. De foto’s zijn
gemaakt door Jaap van Dam op de krabbenscheer in de Goudse Hout.

Het bijzonder van libellen is dat ze meestal langer leven als larve dan als volwassen libel.
Sommige soorten brengen wel enkele jaren als larve in het water door.
Geloof het of niet: eigenlijk zijn libellen roofdieren (met 2 paar vleugels en een lang achterlijf).
Maar ook de larven zijn rovers. In het radioprogramma Vroege Vogels van 20 februari 2022
werd aandacht besteed aan dit fenomeen. Libellenexpert Christophe Brochard was aan het
woord. Hij vertelde over de ingenieuze manier waarop de larven van libellen hun prooi roven.
Zij azen onder water op muggenlarven en waterwormpjes.

Hiernaast een foto van de kop van de libellenlarve.
Daaronder is het zogenaamde vangmasker van de larve te
zien (met prooi). Het vangen gaat op een wonderlijke manier.
Als het ware werkt de onderkaak als een soort katapult. In
een fractie van een seconde hebben ze hun prooi te pakken
en in de mond getrokken. Op een filmpje gaat het zo snel dat
het niet te volgen is met onze ogen.
De foto is gemaakt door expert Christophe Brochard (uit het
Nieuwsbericht van De Vlinderstichting van 3 februari 2022).

Wellicht dat we binnenkort tijdens de libellenexcursie weer wat libellenhuidjes kunnen zien.
Jaap Flipse met hulp van Jaap van Dam

Wist u dat











we ongeveer 230 ringslangeierkapsels (wat een lang woord) zijn tegengekomen bij
het afgraven van de oude broeihoop;
we helaas weer te maken hebben gehad met vandalisme en brandstichting;
de werkgroep Natuurwaarden Goudse Hout al 33 nestkasten in de Goudse Hout
(buiten de heemtuin) heeft opgehangen en dat er al meer dan de helft bewoond zijn
door koolmezen en pimpelmezen en dat Sjaak Witteveen voor ons aan die werkgroep
deelneemt;
van de 8 eieren op het zwanennest in de grienden er één niet uitgekomen is en … als
je rond de heemtuin zwanen ziet zwemmen met 7 (inmiddels 6) jongen, welnu: dat
zijn de ‘onze’;
de Spaanse Ruiters helemaal niet naar Spanje zijn vertrokken maar in grote getale
zijn gebleven;
we dit jaar veel houtsnippers op de paden hebben opgebracht en dat makkers van
De Ark ons daarbij hebben geholpen;
er op 4 juni drie opgeknapte egels zijn losgelaten in het stinsenbosje en dat is gedaan
door de mensen van de dierenambulance, heel fijn was dat.
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