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Inleiding 

Dit jaarverslag 2022 begint waar het vorige jaarverslag eindigde, namelijk: in december 2021. Dit 
jaarverslag is bedoeld om overzicht en achtergronden te geven bij onze werkzaamheden. 
Ondanks dat de beperkende maatregelen rond Corona in het voorjaar van 2022 eindigden, heeft 
de werkgroep weinig overlegd. De plannen voor 2023 zijn nog niet uitgekristalliseerd op het 
moment van het schrijven van dit jaarverslag. 

Het jaarverslag 2022 is geschreven vanuit het idee dat het inspiratie en motivatie biedt voor het 
vervolgen en oppakken van werkzaamheden in 2023.

In januari 2023 zullen we de plannen voor het komende jaar met elkaar inventariseren en 
bespreken op ieders inzet en betrokkenheid.


Wat waren de plannen voor 2022? 

Niet alles ging door van wat we in november 2021 van plan waren te gaan doen.


Van de regulier geplande activiteiten zijn de vegetatiekundige opnames niet doorgegaan. 
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KALENDER 2022 Natuurwaarden werkgroep GOUDSE HOUT
 MAAND: jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov

 Bestuurlijk overleg GA x

 

VOORJAARSOVERLEG 

WERKGROEP
x

VLINDERS MONITOREN:

 Startbijeenkomst x

 Vlindersmonitoren XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

LIBELLEN KENNEN ? ? ?

NESTKASTEN:

 

Telling nestkasten op 

zaterdag 9.00 - 11.00
   16 21 18 16 17  

  Nestkasten schoonmaken  19

IDYLLE 

WERKZAAMHEDEN:

 Ridderzuring maaien ? ? ?

 

vegetatiekundige opname 

KNNV
X X

 Hooiwerk idylle:  

 - maaien door SBB X

 - rijven en opperen X

- sinusmaaien idylle2 en 

vervolgens maaisel 

afvoeren

x x x

 

Zaden Heemtuin 

verzamelen
x

ELDERS IN GOUDSE HOUT:

 Springbalsemien trekken ?

Elzen trekken ?

 

Biokwaliteit poel(en) 

KNNV
?

DIVERSEN:

Interviewen bezoekers 

natuur-recreatie
? ? ?

Korstmossen workshop ? ? ?

Waterkwaliteit met 

HHRijnland
? ? ? ?

Educatieve activiteiten ? ? ?

Groen Erfgoed x x x x

Insectenhotel x x 12/13

Website en berichten x x x x x x x x x x x

 

NAJAARSOVERLEG 

WERKGROEP
x



Het ridderzuring maaien in de idylle1 bleek niet meer nodig. Zowel onze maai- als uitsteek acties 
in voorgaande jaren hebben bijgedragen aan het bijna volledig verdwijnen van de ridderzuring 
populatie in idylle1. 


Zowel het elzen trekken/steken langs de slootkant van idylle1 als het verwijderen van de 
springbalsemien heeft Staatsbosbeheer zelf gedaan. Met het sinusmaaien op idylle 1 is nog geen 
begin gemaakt.


De volgende wensen in november 2021 geuit door leden van de werkgroep zijn niet opgepakt: 

- het interviewen van bezoekers over de balans natuur-recreatie;

- een korstmossen workshop;

- een libellen workshop (wel door KNNV uitgevoerd)


Langs de Willenskade staat Groen Erfgoed: oude houtopstand die van belang zijn voor lokaal 
materiaal. Het inventariseren van de stobben in de oude houtopstand langs de Willenskade is 
voor ⅓e deel gedaan en ligt nog klaar ter uitwerking en afronding. Ook Staatsbosbeheer had het 
inventariseren van het Groene Erfgoed in de Goudse Hout opgenomen in de plannen voor 2022 


In dit verslag vanaf hier aandacht voor de wél uitgevoerde plannen.  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Wat hebben we gedaan in 2022? 

Waartoe ook alweer? 
In 2022 hebben de ruim 20 vrijwilligers van de werkgroep Natuurwaarden Goudse Hout naar 
beschikbaarheid en vermogen hun zeer gewaardeerde bijdragen geleverd. Onze gedeelde 
motivatie is dat we vinden dat de recreatie in de Goudse Hout meer in balans kan zijn met 
biodiversiteit. Niet alleen dat het genieten van het groen meer aandacht verdient maar ook dat de 
Goudse Hout unieke biodiverse waarden herbergt die het beschermen en uitbreiden waard zijn. 
We zijn daarin gesterkt door het KNNV-rapport van de 50 Goudse icoonsoorten en hun 
voorkomen in de Goudse Hout. Een ander rapport met de uitkomsten van een nul-meting 
biodiversiteit in Gouda en de Goudse Hout zal in 2023 duidelijk maken hoe het intussen gesteld is 
met de biodiversiteit in de Goudse Hout in relatie met de omgeving: de stedelijke omgeving van 
Gouda, de polder Stein en de Reeuwijkse Plassen.


Bundeling inzet vrijwilligers 

De ruim 20 vrijwilligers bundelen hun inzet zowel in reguliere werkgroepen als via het intekenen op 
losse activiteiten.


Losse activiteiten in 2022 waren:

- het oogsten van idylle1in juni en september

- het meebouwen aan het insectenplaza in mei en augustus

- het helpen bouwen van een broeihoop voor ringslangen met Staatsbosbeheer

- advies aan Staatsbosbeheer bij de realisatie van de quick win biodiversiteit in idylle2

- de excursie voor gemeentelijke politici eind februari over biodiversiteit in de Goudse hout


In de volgende werkgroepen werkten vrijwilligers samen aan eenzelfde activiteit:

- werkgroep vlinders monitoren (Annemarie, Ans, Corry, George, Gerard, Jaap, Julia, Lourien, 

Mina, Minna);

- werkgroep nestkasten monitoren (Ad, Bruno, Jaap, Julia, Gerard, Kees H., Mina, Sjaak, Vince;

- werkgroep waterkwaliteit monitoren (Ans, Gerard, Harrie, Lourien, Mina, Walter);

- werkgroep beleid natuurwaarden (Gerard, Goof, Vince, met support van Frans (KNNV) en Eric 

(IVN));


Nieuwe vrijwilligers zijn nog altijd welkom en kunnen zich aanmelden via een e-mail naar 

groen@achterwillens.eu


Door het jaar heen zijn aankondigingen en verslagen van de diverse activiteiten bijgehouden op 
www.groen.achterwillens.eu.


Sponsoren 

In 2022 waren de Vereniging Netwerk Achterwillens en de Stichting Vrienden Goudse Hout de 
rechtspersonen die de werkgroep materieel ondersteunden (financiën, penvoering); het bestuur 
van de Stichting Vrienden Goudse Hout heeft bij hun bestuurswisseling in oktober 2022 echter 
laten weten die rol niet meer te zullen vervullen. Staatsbosbeheer maakt onze activiteiten in de 
Goudse Hout mogelijk met materieel ondersteuning.

Daarnaast heeft de Stichting Heemtuin Goudse Hout materiële ondersteuning geboden aan onze 
werkgroep door de uitleen van materieel bij diverse activiteiten en het bieden van opslag aan onze 
ladder voor de nestkasten inspectie en door een vertrekpunt te zijn bij deze nestkast controle.

Tenslotte zij vermeld dat de besturen van IVN Ijssel en Gouwe en KNNV Gouda en omstreken ons 
ondersteunen bij de beleidsmatige activiteiten.

Financiële ondersteuning kregen wij van:

- Staatsbosbeheer  voor de nestkascontrole en het onderhoud via de KNNV;

- GoudApot voor de werkgroep waterkwaliteit en een onderdeel van het insectenplaza;

- NLDoet, het Opfleurfonds gemeente Gouda, Netwerk Achterwillens en de Groene Motor/pr 

Bernhard Cultuurfonds voor het insectenplaza.

Wij zijn al deze organisaties en hun vertegenwoordigers erkentelijk voor deze ondersteuning.  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Werkgroep monitoren Vlinders 

Elk van de afgelopen vier jaren zijn we in maart als begonnen met een 
opfris avond. Dan nemen we met elkaar nog even de ervaringen van het 
afgelopen jaar, de kenmerken van de meest voorkomende dagvlinders 
en de afspraken voor het komende seizoen door. We tellen van maart t/
m september, zo’n 30 weken dus. Dit jaar zijn er op het meetnet voor 
vlinders op onze route op idylle1 (route 2827 op bijgevoegd kaartje) in 
totaal 59 telrondes gelopen. Gemiddeld dus twee keer per week.


Idylle1 
Op die telrondes van idylle1hebben we de volgende soorten en aantallen 
dagvlinders genoteerd:


De eerste drie jaren 
telden we 7 tot 8 soorten dagvlinders per jaar. In 
2022 is het aantal bijna verdubbeld naar 13 
soorten!

De aantallen per waargenomen vlindersoort 
variëren nogal sterk door de jaren heen. Daar 
kunnen we nog geen trendmatige conclusies 
aan verbinden.




Idylle2 
De waarnemingen op 
de tweede route, 
idylle2, staan in groot 
contrast met die op 
idylle1: op idylle2 zijn 
in de eerste vier jaren 
beduidend minder 
soorten en aantallen 
gevonden. Dit heeft 
demotiverend voor de 
tellers gewerkt 
waardoor ook het 
aantal gelopen telrondes (17 in 2022) veel kleiner 
is. Einde 2022 heeft het terrein van idylle2 een 
vergelijkbare behandeling ondergaan als het 
terrein van idylle1 in 2018, namelijk: 20 cm 

afplaggen, natuurvriendelijke oever aanleggen en inzaaien met oevermengsel en kruidenrijk 
grasland mengsel. Naar verwachting zal deze inrichtingsmaatregel de komende jaren een 
verbetering te weeg brengen in de vegetatie waardoor het weer de moeite waard wordt deze 
telroute volledig te monitoren.

Onderstaand plaatje laat zien in welke maand welke hoeveelheden dagvlinders op idylle 1 zijn 
geteld.
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Werkgroep nestkasten monitoren 



De werkgroep nestkasten monitoren ontvangt sinds dit jaar 
een vergoeding via de KNNV van Staatsbosbeheer. Daarvan 
kunnen materialen worden aangeschaft voor het onderhoud 
of voor de uitbreiding van het aantal nestkasten.

De inmiddels 32 kleinere nestkasten die in de Goudse Hout 
hangen worden in het broedseizoen maandelijks 
gemonitored. Daarnaast hangen er in de Goudse Hout nog 
een bosuilenkast en een kerkuilenkast (buitenrijbaan 
Goudse Manege) en een 2-tal kerkuilenkasten buiten de 
Goudse Hout waar onze werkgroep bijhoudt of ze bewoond 
zijn.

Onderstaand het resultaat van onze inspecties dit jaar.
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Idylles 1 en 2 

Plaatsen informatiebord door wethouder 

Wethouder Hilde Niezen verrichtte in december 2021 haar laatste daad als wethouder met het 
plaatsen van het lang verwachte bord van de Vlinderstichting. Op dit bord de informatie wat een 
vlinderidylle is. Een uitgebreid artikel hierover is geschreven op de website van onze werkgroep 
1

Maaien en oogsten 

Half juni en eind september is idylle1 gemaaid en geoogst. De eerste maaironde was niet 
compleet, maar beperkt tot de grasachtige gedeeltes. Waar kruiden de overhand lijken te hebben, 

krijgen die in de eerste maaironde van het jaar de tijd om 
verder te groeien en bloeien.Bij de tweede maaironde eind 
september stopten we er gezamenlijk 24 uren in om de hele 
idylle1 te maaien, te rijven en te opperen langs de rand. Het 
narijven en bossen met onze bosmaaier nam nog 6 uren in 
beslag.

De echte koekoeksbloem die 
in 2021 in juni dominant was, 
was in 2022 minder dominant 
en werd gevolgd in de tijd 
door een massale bloei van de 
gele rupsklaver en de grote 
ratelaar. Door de diverse ander 

bloeiende soorten, was de idylle1 zeer aantrekkelijk voor diverse 
soorten insecten. En door hun ruime aanwezigheid was de idylle 
een ideale plek voor natuur fotografen Dat was ook te zien aan de 
diverse plaatsen waar looppaden door het kruidenrijke deel 
ontstonden. Annemarie ontdekte tijdens een vlinder telronde dat dit 
jaar ook de gevlekte rietorchis met een vijftiental exemplaren 
vertegenwoordigd was.Dat maakt de idylle nu al bijzonder: zo snel 

 https://achterwillens.eu/groen/laatste-officiele-optreden-wethouder-hilde-niezen-was-in-de-1

goudse-hout/
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na aanleg, 3 jaren, is deze beschermde plant nog niet vaak aangetroffen. Blijkbaar zijn de 
omstandigheden ideaal geweest dit jaar en de voorgaande jaren.
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Insectenplaza 

Ons voornemen voor een insectenplaza ontstond na het bloemrijke 
jaar 2021 op idylle1. De idylle is een ideale fourageer- en rustplaats 
voor diverse insecten. Ook heeft de werkgroep educatieve doelen 
voor ogen. Om die redenen is er een 8-hoekig ontwerp gemaakt om 
te bouwen als diverse nestel gelegenheden voor met name wilde 
bijen en andere insecten. Het insectenplaza zal uiteindelijk bestaan 
uit een houthotel, een steen- en een grondhotel. Met subsidiëring 
van NLDoet, het Opfleurfonds van de gemeente Gouda, de Groene 
Motor/prins Bernhard Cultuurfonds en Netwerk Achterwillens zijn er 
in 2022 een ‘houthotel’  en een ‘grondhotel’  gerealiseerd.
2 3

Wethouder Klijmij - van der Laan opende het houthotel met de 
leerlingen van basisschool Vindingrijk eind mei 2022. 


Met de verkregen financiering van GoudApot zal in maart 2023 het 
‘stenenhotel’ gebouwd worden.


Na de bouw van het grondhotel in augustus 2022  kwam de 4

financier, de Groene Motor samen met het prins Bernhard 
Cultuurfonds, in november ‘22 langs om PR-redenen: ze waren trots 
op het resultaat dat zij hadden gefinancierd en wilden symbolisch de 
cheque aan ons overhandigen  Dat heeft nogal wat publiciteit 5

veroorzaakt voor alle partijen.


Hiernaast ziet u de schets die 
het grondplan voor het 
insectenplaza laat zien. Een 
8-hoekige constructie.


Een van de eerste bewoners 
van het houthotel is een 
bladsnijder: herkenbaar aan 
het afsluiten van de 
nestelgang met zelf gesneden 
stukjes blad (zie foto rechts).


 

 https://groen.achterwillens.eu/insectenplaza-deel-1-gebouwd/2

 https://groen.achterwillens.eu/grondhotel-deel-2-insectenplaza-gebouwd/3

 https://groen.achterwillens.eu/grondhotel-deel-2-insectenplaza-gebouwd/4

 https://groen.achterwillens.eu/cheque-voor-insecten-grondhotel/5
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Werkgroep waterkwaliteit 

In het voorjaar verzorgde Frans van de KNNV een 
introductiecursus meten waterkwaliteit op de 
Heemtuin Goudse Hout. Waterkwaliteit is een van de 
belangrijkste voorwaarden voor een goede 
biodiversiteit in de Goudse Hout. 

Na deze introductie ontstond een groep van zes 
vrijwilligers die dit kalenderjaar zich hebben 
toegelegd op het gericht in kaart brengen van de 
waterkwaliteit in de Goudse Hout.

Zij hebben daartoe een 15-tal meetpunten (in en 
buiten) de Goudse Hout gekozen en die twee keer 
bemonsterd. Daarvoor zijn verschillende methodes 
en diverse instrumenten (financiering GoudApot) 
gebruikt. De uitkomsten van die verschillende 
methodes blijken nogal te verschillen. 


Op het moment van het schrijven van dit jaarverslag zijn de conclusies nog niet getrokken. Ook is 
afgestemd met de werkgroep van de KNNV voor zoetwaterdieren onderzoek.
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In dit jaarverslag volstaan wij met de gekleurde weergave van de resultaten: op deze pagina ziet u 
de kleuren rood-oranje-groen in diverse cellen van resultaten. Deze kleuren geven aan dat de 
desbetreffende meting volgens die methode voldoet aan de stoplicht criteria:

- rood is slecht;

- oranje is matig;

- groen is voldoende.

De waterkwaliteit in en om de Goudse Hout is nog niet op orde, maar niet overal slecht.  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Beleidsgroep natuurwaarden Goudse Hout 

De ontwikkeling, het beheer en het bestuur van de Goudse Hout staan onder invloed van:

1.

De Groenalliantie Midden-Holland: zij zijn het bevoegde gezag van het gebied. Het Dagelijks 
Bestuur van de GroenAlliantie staat onder voorzitterschap van de wethouder van de grootste 
deelnemende gemeente: Gouda. In deze raadsperiode is dat wethouder Thierry van Vught. Het 
Dagelijks Bestuur handelt op basis van besluiten van en legt verantwoording af aan een Algemeen 
Bestuur. Daarin hebben uit alle deelnemende gemeentes twee wethouders zitting. Voor Gouda is 
Michel Klijmij - van der Laan in deze raadsperiode de tweede Goudse wethouder in het Algemeen 
Bestuur, samen met Thierry van Vught dus. Uit de Goudse gemeenteraad zijn er 2 leden die in de 
beleidsadviescommissie van de Groenalliantie meedenken over beleidsontwikkelingen.

2. 

Staatsbosbeheer: in opdracht van de Groenalliantie ontwikkelt Staatsbosbeheer de strategie en 
plannen voor de gebieden. Ook doetStaatsbosbeheer het dagelijks beheer (zowel uitvoerend als 
uitbestedend) en houdt toezicht (BOA’s).

Wij als vrijwilligersgroep Natuurwaarden  melden ons bij beide instanties wanneer ons zaken 
opvallen in:

- de balans natuur met recreatie die tot uitgangspunt is verklaard door de Groenalliantie;

- de zonering van intensief (geelbruin) naar extensief (donkergroen) gebruik van de Goudse Hout 

van West naar Oost (zie kaartje).

Bij de start van onze werkgroep Natuurwaarden in 2019 hebben we 
onder leiding van Goof, tijdens een aantal excursies in de Goudse 
Hout, in kaart gebracht welke belangrijke natuurwaarden aanwezig zijn 
en welke verbeterd zouden kunnen worden. We hebben onze 
bevindingen en adviezen in een document opgeschreven. Wethouder 
Van Vught (Dagelijks Bestuur Groenalliantie) heeft onze vervolg oproep, 
voor meer balans tussen recreatie en natuur in de Goudse Hout, in het 
bestuurlijk overleg van februari 2020 serieus opgepakt. Er is toen door 
hem een opdracht gegeven aan Staatsbosbeheer om een pilot te doen 
naar het formuleren van doelen voor biodiversiteit in de Goudse Hout. 

Dit project is begin 2022 in het Algemeen Bestuur van de GroenAlliantie gerapporteerd. 

Vanuit de werkgroep Natuurwaarden is in dat pilotproject samengewerkt met de KNNV Gouda 
e.o. en het IVN IJssel en Gouwe. 

In dit project is ons gebleken dat de Groenalliantie en Staatsbosbeheer nog geen eenduidige 
opvattingen en insteek hebben om de biodiversiteit te bevorderen. Laat staan doelen te 
formuleren waarop gekoerst zal worden.


Begin 2022 heeft de Groenalliantie een strategische kader geformuleerd voor de ontwikkeling van 
al haar gebieden tot 2030 (Groen voor iedereen). Ondanks de expliciete ambitie tot en aandacht 
voor meer biodiversiteit blijkt in woord en geschrift dat recreatie toch de hoofddoelstelling is en de 
natuur/biodiversiteit een afgeleide. Daardoor dreigt biodiversiteit een middel voor recreatie te zijn 
in plaats van ook een unieke, lokaal niet te verstoren bron voor leven, welzijn en gezondheid. De 
Groenalliantie slogan ‘groen voor iedereen’ duidt op die gebruikersfunctie van natuurwaarden. 
Wat ons betreft is in de slogan ‘Iedereen voor groen’ meer geborgd dat biodiversiteit niet alleen 
een gebruiksdoel (recreatie) maar ook een eigen waarde heeft. Uiteraard in te richten, te 
ontwikkelen en te beheren in balans met de recreatieve functie van het gebied.


Het jaar 2023 wordt in dat verband een belangrijke voor de borging van de natuurwaarden: de 
nul-meting biodiversiteit voor de gemeente Gouda is ook 
uitgevoerd voor deGoudse Hout. De keuze uit de 
aanbevelingen van de nul-meting zullen in hoge mate 
bepalen welke vertaling mogelijk is naar de ontwikkeling van 
het beleid biodiversiteit in de Goudse Hout tot 2030.

Daarom neemt de beleidsgroep ook graag deel aan het 
overleg met ambtenaren en wethouder van de gemeente 
Gouda: daar vindt de beleidsvoorbereiding plaats die ook van 
groot belang is voor de ontwikkeling van biodiversiteit in de 
Goudse Hout.


Pagina  van 12 14



Educatieve activiteiten 

Door onze toenemende kennis van en ervaring met de biodiversiteit in de Goudse Hout, groeit 
ook onze behoefte dit te delen met bezoekers en beleidsmakers. In de aanloop naar de 
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022, heeft de beleidsgroep:

1. Bijgedragen aan de voorbereiding van het Duurzaamheidsdebat door stellingen over groen en 

biodiversiteit in te brengen en toe te lichten;

2. een excursie georganiseerd voor de verkiesbare politici.

Deze excursie vond eind februari plaats en trok zo’n 30 verkiesbare politici en partijleden.

De deelnemers werden door de Heemtuin en de rest van de Goudse Hout geleid met drie 
kernboodschappen:

a.

Waterpeilverhoging en waterkwaliteit als cruciale voorwaarden voor behoud van het 
veenweidegebied en biodiversiteit

b.

Kleinschalig onderhoud en kleinere machines als voorwaarde voor meer diversiteit aan biotopen;

c.

Kansen voor biodiversiteit door te redeneren vanuit de behoeften aan fourageren, rust- en 
paarbehoeften en migratie voor diverse soorten en hun levensvatbare populaties.


Wij merken dat er steeds meervragen over de biodiversiteit in de Goudse Hout rijzen en willen 
daar in 2023 gericht aandacht aan besteden.
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Vooruitblik 2023 

In 2023 zullen we met onze langzaam groeiende groep vrijwilligers doorgaan met:

- het monitoren van de vlinders in idylle1 en met groeiend enthousiasme ook in idylle2;

- de controle en het onderhoud van de 33 nestkasten in het broedseizoen;

- het in juni en eind september opruimen van het maaisel op idylle 1 en 2?

- het afbouwen van het insectenplaza: deel 3 en deel 4 staan op de nominatie;

- het meten van de waterkwaliteit in de Goudse Hout;

- informeren van geïnteresseerden over de biodiversiteit in de Goudse Hout via 

www.groen.achterwillens.eu;

- actief volgen en adviseren van de nul-meting biodiversiteit, bij voorkeur via de in te richten 

Groenraad door de gemeente Gouda waar ook zijdelings de ontwikkelingen in d Goudse Hout 
ter sprake komen; 


Medio januari hebben we overleg met Staatsbosbeheer over de afstemming van werkzaamheden. 
Een nieuw initiatief is het ontwikkelen van een biodiversiteitspad door de Goudse Hout. We gaan 
samen met de Heemtuin Goudse Hout en Staatsbosbeheer verkennen of het lukt om in een IVN-
app de natuurwaarden van de Goudse Hout voor eenieder die dat wil on-/offline toegankelijk te 
maken en van educatief informatiemateriaal te voorzien.


Kortom, mooie voornemens voor 2023 waar nog vele handjes (met hoofd en hart) voor nodig zijn. 
Als u daarvoor in bent, laat ons dat dan alstublieft weten via een e-mail naar 
groen@achterwillens.eu.


Pagina  van 14 14

http://www.groen.achterwillens.eu
mailto:groen@achterwillens.eu

