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VAN DE REDACTIE / 
HET WIJKTEAM 
Door Ton Kooijman 
 

Ons bezwaarschrift tegen de behandeling van de 

wijkteams in Gouda is afgewezen. Dat was te 

verwachten, want er is niets onrechtmatigs ge-

beurd. En het college kreeg ook nog de steun 

van de gemeenteraad. Dat de manier waarop 

we behandeld zijn nergens op lijkt heeft meer 

met betrouwbaarheid en manieren te maken en 

daar gaat de bezwarencommissie niet over.  

 

Er komt een belangrijk moment aan. Op 2 juni 

presenteert het Bewonersinitiatief zijn plannen 

met het Zuidelijk Stationsgebied. Bij de plan-

vorming stond de analyse van de problematiek 

centraal en is zorgvuldig geprobeerd persoonlij-

ke voorkeuren te negeren. Belangrijk is ook dat 

de plannen met alle betrokkenen tot stand zijn 

gekomen, dus in principe ook op brede steun 

kunnen rekenen. Er liggen nu twee alternatieven 

voor en het is aan ons, de betrokken wijkbewo-

ners, om onze mening daarover te geven. Dat 

gebeurt in de raadszaal in het Huis van de Stad 

en wij hopen dat velen van u daar zullen zijn. 

Het is belangrijk een duidelijk signaal te geven 

en dat doet een grote groep beter dan een klei-

ne. Bij de afwijzing van de plannen die Multi 

Vastgoed een paar jaar geleden presenteerde, 

speelde de massale eensgezindheid tegen die 

plannen zeker een rol. Het bewonersinitiatief en 

ook het wijkteam hopen op een grote opkomst. 

In dit nummer leest u meer over de bijeenkomst 

en staat ook een interview met Stefan Morel die 

een belangrijke bijdrage levert aan de plannen.  

 

We hebben een interview met de nieuwe wijk-

verpleegkundige, Carla Jochems, die is gekop-

peld aan het sociaal team dat voor onze wijk 

werkzaam is. De titel ‘wijkverpleegkundige’ is 

niet erg duidelijk omschreven, u kunt er in onze 

wijk meerdere tegenkomen. Als ik het interview 

goed begrijp staat bij Carla vooral het eerste 

contact centraal met mensen die steun zoeken, 

waarbij dan samen naar een oplossing gezocht 

wordt. Bij andere wijkverpleegkundigen gaat het 

om de regelmatige medische verzorging.  

 

We moeten steeds meer zelf gaan doen om de 

wijk gezellig en leefbaar te houden. Ik ben be-

nieuwd hoe ver dat gaat, het schoffelen van het 

park lijkt er ook bij te gaan horen. Kunnen ro-

bots ook onkruid herkennen? Natuurlijk kunnen 

ze (we) dat! Dan hebben we alleen nog een op-

laadpaal nodig ergens in het park. En misschien 

kan de robot de drankjes serveren op de jaar-

lijkse Dag van het Park, dit jaar in september.  

 

 

 

BEWONERSAVOND ZUIDELIJK 
STATIONSGEBIED 2 JUNI IN HUIS 

VAN DE STAD 
Door Het Bewonersinitiatief ZSG 

 

Graag wil het Bewonersinitiatief Zuidelijk Stati-

onsgebied en de gemeente de bewoners van 

Nieuwe Park, maar ook van de andere Goudse 

wijken, uitnodigen voor een informatie/discussie 

bijeenkomst op dinsdagavond 2 juni om 19.30 

uur in de Raadszaal van het Huis van de Stad. 

Vanaf 19.30 uur zal er een kleine „markt” zijn 

met toelichting op enkele uitgewerkte scenario’s 

voor de ontwikkeling van het Zuidelijk Stations-

gebied. Er zal vervolgens om 20.30 uur een pre-

sentatie gehouden worden door het Bewoners-

initiatief Zuidelijk Stationsgebied, waarna er 

ruimte is voor discussie. Uw mening over de 

ontwikkeling van het stationsgebied zal nadruk-

kelijk worden gevraagd, zodat daarmee in 

de besluitvorming rekening kan worden gehou-

den. 

  

Het Bewonersinitiatief, bestaande uit Stefan Mo-

rel en Peter Schönfeld, heeft zich vanaf zomer 

2013 ingezet om na het afstemmen van de 

plannen van Multi Vastgoed, toch een oplossing 

te vinden voor de herinrichting van het Zuidelijk 

Stationsgebied. Met heel veel “Stakeholders” 

hebben wij in het afgelopen anderhalf jaar één 

of meerdere gesprekken gevoerd om hun me-

ning over de toekomst van het Zuidelijk Stati-

onsgebied te horen en tegelijkertijd nieuwe 

ideeën hiervoor op te doen.  

 

In de loop van 2014 heeft de gemeente ons ge-

vraagd de scope van ons onderzoek te verbre-

den. Dit hield in dat we zowel de zuidkant als 

ook de noordkant van het station zouden bekij-

ken. Dit is natuurlijk logisch omdat bij een even-

tuele verplaatsing van het busstation naar 

noord, dit een duidelijke impact zal hebben op 

het noordelijk stationsgebied, de reizigers en de 

afhandeling van het verkeer rond het stations-

gebied. Het Bewonersinitiatief heeft hiermee in-

gestemd en sindsdien trekken het Bewonersini-

tiatief en de gemeente samen op. Hetgeen nu 

uitmondt in deze presentatie.  

 

Omdat de complexiteit van het gebied heel 

groot is hebben we besloten de besluitvorming 

over de herinrichting van het Zuidelijk Stations-

gebied in twee fasen te splitsen. De eerste fase 

beperkt zich tot het besluit wat er met het bus-

station moet gebeuren en direct daaraan gekop-

peld hoe en waar een goede fietsenstalling kan 

worden gerealiseerd. Wanneer hier een besluit 

over genomen zal zijn (waarschijnlijk herfst 
2015) zal in de tweede fase van ons onderzoek, 

op basis van de gekozen oplossing in de eerste 

fase, de herinrichting van het Zuidelijk Stations-
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gebied worden aangepakt waarbij natuurlijk ook 

het verkeer aan bod komt. 

 

INTERVIEW MET STEFAN MOREL 
Door Ton Kooijman 
 

Stefan Morel is samen 

met Peter Schönfeld 

de drijvende kracht 

achter het bewoners-

initiatief om ervoor te 

zorgen dat het Zuide-

lijk Stationsgebied 

aantrekkelijker wordt. 

Dat is een intensieve 

klus waar hij de laatste 

twee jaar als vrijwilli-

ger heel wat tijd en 

energie in heeft ge-

stopt. De komende maanden moet er geoogst 

worden en we vonden het tijd worden om nader 

met hem kennis te maken. Dat vond hij zelf ei-

genlijk niet zo, maar we hebben hem ervan 

kunnen overtuigen dat hijzelf en de wijkbewo-

ners daar wel recht op hebben.  

 

Stefan is eind vijftiger jaren in Den Bosch gebo-

ren. Hij noemt zich een echte Brabander, maar 

eerlijk gezegd geloof ik niet dat daar meer ar-

gumenten voor te vinden zijn dan het feit dat hij 

zijn jeugd in  

Brabant heeft doorgebracht. Op zijn achttiende 

ging hij op kamers als student Biologie en Mili-

eukunde aan de universiteit in Utrecht. Dat was 

op een moment dat Milieu nog geen populaire 

opleiding was. Een deel van die studie vond 

daarna in Wageningen plaats. Vervolgens is hij 

ook echt in/aan het milieu gaan werken.  

 

Vanaf het begin van de negentiger jaren tot 

2006 werkte hij bij de Commissie MilieuEffect-

Rapportage, een door de overheid in het leven 

geroepen stichting die de overheid adviseert 

over de kwaliteit van uit te voeren projecten 

voor zover dat het milieu betreft. In eenvoudi-

ger Nederlands: Houdt het project voldoende 

rekening met de gevolgen voor het milieu? 

Daarbij spelen vrijwel altijd verschillende en 

vaak tegengestelde belangen een rol. De Com-

missie houdt rekening met alle inspraak en 

zienswijzen en komt vervolgens tot een advies. 

Stefan is daar directeur geweest en gaf toen lei-

ding aan zo’n vierhonderd deskundigen. Mana-

gen vormde de hoofdmoot van zijn baan en na 

een aantal jaren wilde hij eigenlijk wel weer 

meer inhoudelijk aan de slag. Hij begon in 2006 

als zelfstandig adviseur en zijn grote netwerk 

leverde voldoende projecten op. Zowel in Neder-

land als daarbuiten, bijvoorbeeld in Zuid-

Amerika. Het is verrassend te horen dat ook 

daar milieu dus een belangrijke rol speelt. Ste-

fan legt uit dat financiering van grote projecten 

daar vaak met de hulp van Ontwikkelingsbanken 

gebeurt, en dat deze banken eisen dat de mili-

eueffecten van zo’n project worden onderzocht. 

Recente voorbeelden in Nederland zijn de verde-

re uitbreiding van Schiphol, het aanleggen van 

hoogspanningskabels en het verduurzamen van 

de mossel- en garnalenvangst.  

 

In 2000 is hij in Gouda komen wonen en toen 

trok hij met zijn vrouw in een huis aan het Van 

Bergen IJzendoornpark waar hij nog steeds 

woont. Zijn vrouw woonde al wel in Gouda. De-

ze plek werd heel bewust gekozen, op loopaf-

stand van een intercitystation en dicht bij een 

aantal grote steden. Ze hebben samen vier kin-

deren die nu allemaal het huis uit zijn.  

 

Ongeveer tien jaar geleden raakte hij betrokken 

bij zaken die in de wijk speelden. Het ging toen 

om het verkeer in de wijk en om de aanstaande 

nieuwbouw van Gouwestein, waar hij ongeveer 

naast woont. Mooie plek om toezicht te houden 

op wat er daar allemaal ging gebeuren. Hij vindt 

het belangrijk dat burgers betrokken zijn bij 

ontwikkelingen die hen aangaan en daar ook in-

vloed op kunnen uitoefenen. De dubbele onder-

gang van het megalomane project van Multi 

Vastgoed bij het station en de Vredebest een 

paar jaar geleden, met grote inzet vanuit de 

wijk, heeft hij wel gevolgd maar daarin was hij 

niet nog niet actief. Toen direct daarna sommige 

wijkbewoners vonden dat zij actief moesten 

worden om aan een plan te werken dat wel op 

grote steun kon gaan rekenen werd Stefan ge-

vraagd mee te doen. Dat deed hij graag en 

daarbij wijst hij op een ontwikkeling die hij ‘uit-

nodigingsplanologie’ noemt. Bij projecten die 

met ruimtelijk beleid te maken hebben wordt 

veel meer ruimte gegeven aan burgers om mee 

te denken en praten. Daar moet de overheid 

nog wel aan wennen. De recente mislukking van 

de bouw van een moskee valt ook te verklaren 

uit onvoldoende tijdig overleg met betrokken 

partijen. Die krijg je niet mee als je hen met 

voldongen feiten confronteert. In ons geval vond 

de gemeente dat de burgers de hoofdschuldigen 

waren voor het debacle met Multi Vastgoed, en 

het eerste half jaar daarna waren ambtenaren 

voor die burgers niet bereikbaar om over het 

Zuidelijk Stationsgebied te praten: ‘zoek het zelf 

maar uit en we hebben er geen geld voor’. Ook 

de NS stelde zich toen trouwens heel negatief 

op: ‘prachtig plan getorpedeerd’. Maar het 

nieuwe college van B&W heeft het ontwikkelen 

van het Zuidelijk Stationsgebied tot één van de 

vijf topprioriteiten benoemd en zal zich realise-

ren dat daar ook geld bij hoort.  

 

Nu is de houding vanuit de gemeente dus duide-
lijk anders. Er zijn zelfs signalen die aangeven 

dat men nu wel blij is met deze ontwikkeling. 

Het bewonersinitiatief, in feite zijn dat Stefan 

Morel en Peter Schönfeld samen, is erin ge-
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slaagd om alle betrokkenen om de tafel te krij-

gen en met intensief overleg is een aantal alter-

natieven uitgewerkt. Ze hebben wat geworsteld 

met de presentatie daarvan. Om zo min moge-

lijk sturend te zijn is begonnen met het uitwer-

ken van vijf alternatieven. Zo goed als mogelijk 

werden voor- en nadelen daarvan beschreven. 

Vervolgens is het dan aan de betrokken wijkbe-

woners om daaruit hun keuze te maken. Maar 

dat werd te complex, je kunt in de nuance ver-

drinken. Nu liggen twee plannen voor, één met 

het busstation aan deze kant van het station, 

dus zoals het nu is, en het andere met het bus-

station aan de noordkant. Stefan illustreert de 

betrekkelijkheid van één en ander. Tot voor kort 

wees een verkeers- en vervoersstudie uit dat er 

voor het stadsvervoer met bussen meer nadelen 

dan voordelen vastzitten aan de verplaatsing 

van het busstation, maar een heel recente up-

date wijst uit dat het verplaatsen voor het 

stadsvervoer best positief kan scoren. Belangrij-

ke kwestie is ook hoe we de chaos aan fietsen 

kunnen oplossen. De gemeente, NS en Prorail 

lijken bereid om te investeren in een oplossing.  

 

Stefan mist toch wel een meer visionaire kijk op 

mogelijke ontwikkelingen. Het ontbreekt aan lef, 

er is angst voor verandering. Uit Amsterdam 

kwam pas het bericht dat men het openbaar 

vervoer daar op korte termijn gaat elektrifice-

ren. In het overleg met de gemeente vroegen 

Peter en Stefan daar voorzichtig aandacht voor. 

Dat leverde direct een hele lijst aan bezwaren 

op. Bezwaren die blijkbaar in Amsterdam niet 

doorslaggevend zijn. Zou Gouda zo bijzonder 

zijn?   

 

Als het goed loopt deze zomer ronden we een 

belangrijk project af. De vraag is of Stefan dan 

in de wijk wat anders zou willen doen. Hij maakt 

zich zorgen over de gebrekkige integratie van 

groepen bewoners in de wijk, maar heeft ook 

geconstateerd dat de problematiek zwaar ligt en 

dat een zinnige aanpak niet makkelijk te vinden 

is. Het is bovendien de vraag of hij in de wijk 

blijft wonen, zijn huis is voor een koppel veel te 

groot en staat te koop. Amsterdam trekt wel 

een beetje.  

 

Ik hoop stilletjes dat zijn huis voorlopig te duur 

blijft, we kunnen Stefan in onze wijk nog best 

gebruiken en hij verzekert me trouwens dat hij 

hier heel prettig woont.  

 

STRAATBIEB 
Door Manon Vonk 

 
De straatbieb aan de Ma-
joor Fransstraat is inmid-

dels ruim een maand geo-

pend en volledig gevuld. 

Er is veel gehoor gegeven aan de oproep om 

boeken te doneren voor de bieb. Nieuwe boeken 

zijn op dit moment nog niet nodig tenzij je komt 

ruilen. Nu is het wachten op de opening van de 

tweede bieb bij de volière. 

 

 
 
EEN NIEUWE WIJKVERPLEEG-

KUNDIGE VOOR HET NIEUWE 

PARK 
Door Trudie Galama 

 

Ik ben op weg naar het 

gezondheidscentrum 

Korte Akkeren. Een 

voormalige katholieke 

kerk is op miraculeuze 

wijze omgetoverd tot 

een prachtig centrum 

dat onderdak biedt aan: 

apotheek, consultatie-

bureau, diëtisten, fysiotherapie, huisartsen, 

jeugd en gezin, logopedie, maatschappelijk 

werk, oefentherapie, pedicure, tandarts en na-

tuurlijk de thuiszorg.  

 

Ik heb een afspraak met Carla Jochems, wijk-

verpleegkundige. Carla is al 25 jaar werkzaam in 

Gouda West. Per 1 januari 2015 is zij wijkver-

pleegkundige voor Korte Akkeren, Binnenstad 
en Nieuwe Park. Bewoners met vragen over 

gezondheid, welzijn en veiligheid kunnen bij 

haar terecht. Zij zet haar kennis en contacten in 

om mensen te helpen met zelfredzaamheid en 
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zo nodig te bemiddelen naar de meest passende 

oplossing.  

 

Bij zogenaamde “zorgmijders” heeft zij een ac-

tieve rol. Zij probeert het vertrouwen te winnen 

en de man/vrouw op andere gedachten te bren-

gen en de zorg die nodig is te accepteren en 

hiermee verergering van de situatie en onnodige 

vervolgkosten te voorkomen. Natuurlijk kiest 

hij/zij altijd zelf waar hij/zij gebruik van wil ma-

ken. Zij gaat preventief te werk en probeert ge-

zondheidsproblemen veroorzaakt door een-

zaamheid, leefstijl of een onveilige situatie te 

voorkomen. Hierin wordt nauw samengewerkt 

met het sociale team. Een groot netwerk van 

andere werkers in de wijk, van huisarts tot wijk-

agent tot woningbouwvereniging.  

 

Naast de meer maatschappelijk kant van haar 

werk is er ook de medische kant. Zij geeft in-

structie bij bijvoorbeeld bloedsuiker meten, in-

suline spuiten en verleent eventueel  kortduren-

de zorg. 

 

Carla is aangesloten bij Plicare. Een organisatie 

opgericht door verschillende zorgaanbieders. De 

hierbij aangesloten wijkverpleegkundigen hou-

den zich bezig met de zogenaamde niet-

toewijsbare zorg. Dat wil zeggen dat het zorg 

zonder indicatie betreft. De zorg zit in het basis-

pakket van de zorgverzekeraars. Een indicatie of 

verwijzing is dus niet nodig. Het is belangrijk dat 

de nieuwe wijkverpleegkundige laagdrempelig 

en rechtstreeks te benaderen is in het oerwoud 

van de zorg. 

 

Onlangs heeft Carla met het bestuur van het ge-

zondheidscentrum Korte Akkeren afgesproken 

om een laagdrempelig verpleegkundig inloop-

spreekuur te starten. Dit inloopspreekuur is op 

woensdagmorgen van 10.00 - 12.00 uur. Je 

kunt Carla Jochems bereiken op haar mobiel (06 

2041 7758) of per e-mail  

(carla.jochems@plicare.nl). Carla is een zoge-

naamde “nieuwe” wijkverpleegkundige” (seg-

ment 1).  

 

Daarnaast heb je de wijkverpleegkundige seg-

ment 2. Deze wijkverpleegkundige verleent ver-

pleegkundige hulp bij mensen thuis. Je moet 

dan denken aan het verzorgen van een stoma, 

het geven van een injectie of het aanleggen van 

een infuus. De mensen die bezocht worden zijn 

bij voorbeeld herstellende van een operatie.  Dit 

is geïndiceerde zorg. Hiervoor wordt een indica-

tie afgegeven door het CIZ, dikwijls op aanvraag 

van de huisarts. Deze zorg is strikt aan tijd ge-

bonden. Voor alle handelingen worden strakke 

tijdslimieten gehanteerd. Wijkverpleegkundige 
Ellen Schevers (Zorgpartners) heeft haar kan-

toor in Gouwestein en is o.a. te bereiken via 

haar e-mail: ellen.schevers@zorgpartners.nl  

Wijkverpleegkundige Chantal Postma (Vier-

stroom) heeft haar kantoor in De Baan is o.a. te 

bereiken via e-mail:  

chantal.postma@vierstroomzorgthuis.nl. 

 

De reguliere thuiszorg heeft vaak concrete zorg-

vragen en de nieuwe wijkverpleegkundige heeft 

te maken met meerdere domeinen. 

 

Aan het einde van het gesprek kwam ik tot de 

conclusie dat de “nieuwe” wijkverpleegkundige 

meer tijd kan nemen voor mensen die hulp no-

dig hebben en hierdoor problemen, die schuil-

gaan achter een simpele zorgvraag, tijdig kan 

oppakken.  

 

 
 

ONDERHOUD VOLIÈRE OVERGE-
NOMEN DOOR WIJKTEAM 
Door Peter Schönfeld 
 

Op 1 mei heeft het wijkteam het onderhoud van 

de volière aan het Van Bergen IJzendoornpark 

van de gemeente overgenomen. Dit was tot die 

datum uitbesteed aan Cyclus. De gemeente 

heeft het wijkteam een startbedrag gegeven om 

de eerste tijd van het onderhoud te kunnen be-

kostigen. Het onderhoud wordt van nu af aan in 

de weekeinden en de schoolvakanties gedaan 

door Dennis Vergouwe en door de week door 

leerlingen van Het Segment. Manon Vonk is de 

coördinator voor het onderhoud. 

 
Het wijkteam is erg blij dat wijkbewoners en de 

school deze taak op zich hebben willen nemen 

en is er van overtuigd, dat op deze manier de 

volière voor onze wijk behouden is. 

mailto:carla.jochems@plicare.nl
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SCHOONMAAKACTIE 
Door Trudie Galama 

 

De jaarlijkse schoonmaakactie in de wijk is ver-

plaatst naar het najaar. In overleg met de scho-

len is besloten om de schoonmaakactie niet in 

april maar in september te laten plaatsvinden. 

April is op de meeste scholen een drukke maand 

met heel veel activiteiten.  

 

Tijdens de schoonmaakactie lopen de leerlingen 

onder begeleiding van docenten en enkele be-

woners, met prikstok en vuilniszak de wijk door 

om het zwerfvuil op te ruimen. Dit gebeurt 1x 

per jaar in overleg met het Buurtpreventieteam 

(Cora van Leeuwen) en Cyclus (Piet Streng).  

 

Wat zou u ervan vinden als iedere bewoner per 

dag één stukje zwerfvuil oppakt en in de afval-

bak deponeert? Volgens mij werkt het aansteke-

lijk en levert het een schonere woonomgeving 

op. 

 

 

één stukje zwerfvuil per persoon/per dag  

stimuleert goed gedrag  

en zorgt voor een schone woonomgeving 

 

 

 

BRENG HET GROF VUIL NAAR DE GOUDKADE 
 

 
 

TOEGANG TOT TRAPVELD ALTIJD 
OPEN? 
Door Peter Schönfeld 
 

Omdat de overlast van voetballende kinderen in 

het speelplaatsje aan de Parkstraat voor de be-

woners en natuurlijk de kleine kinderen erg ver-

velend is, heeft het wijkteam een bord laten be-

vestigen aan het hek van de speelplaats waarop 

staat dat voetballen niet is toegestaan. Als de 

kinderen willen voetballen dan moet dat op het 
trapveld aan de overkant van de Winterdijk ge-

beuren. Commentaar van de voetballers is dan 

dat dit veldje na 17.30 uur gesloten is en dat 

klopt. 

Het wijkteam neemt deze klacht serieus en is nu 

in gesprek met de omliggende scholen om een 

oplossing te vinden, waarbij het trapveld altijd 

open zou kunnen blijven. Dit vergt echter een 

uitbreiding van de hekken en dus geld. Gekeken 

wordt of de financiering via alle betrokken par-

tijen gerealiseerd kan worden. Wordt vervolgd! 

 

 
 

UITSLAG COLLECTE ORANJE 
FONDS EN WIJKTEAM € 600 
Door Peter Schönfeld 

 

In de week van Koningsdag hebben acht bewo-

ners van de wijk gecollecteerd voor het Oranje 

Fonds. Iedereen heel veel dank dat ze dit heb-

ben willen doen! Er is ruim € 600 opgehaald, 

waarvan het wijkteam de helft zelf mag houden 

voor wijkactiviteiten. Deze collecte wordt in heel 

Nederland georganiseerd en zo kunnen stichtin-

gen, sportclubs en dergelijke hun financiën ver-

sterken. 

 

Voor het Oranje Fonds was dit de eerste keer 

dat ze deze collecte hebben georganiseerd. Op 

grond van de ervaring hiermee beslissen ze of 

het een jaarlijks terugkerende activiteit wordt. 

 

WATER GEVEN EN SCHOFFELEN IN 
HET PARK 
Door Groencommissie 

 

De 1400 plantjes die in april 

door leerlingen van het Wellant-

college in het Van Bergen IJzen-

doornpark zijn gepoot zijn goed 

aangeslagen. Enkele bewoners 

van de Van Beverninghlaan en 

Van Swietenstraat staan met de 

brandspuit klaar als ze dreigen 

te verdorren. Maar al die goede zorgen hebben 

tot gevolg dat ook het onkruid welig tiert. Be-

halve de brandspuit worden nu ook de schoffel 

en de hark door de bewoners opgepakt.   

 

Dankzij dit mooie initiatief worden de bezuini-

gingen van de gemeente op het groenonderhoud 

in dit stukje groen niet zichtbaar, maar niet veel 
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verder in het park is het treurig gesteld. Ook 

bespeurde ik een stukje braakliggende grond, 

grenzend aan de jonge aanplant en wat ver-

scholen onder de bomen.  

 

Zou de gemeente hier nog plannen mee heb-

ben? Ik zal er naar vragen. 

 

OPENING GOUDSE BOMENROUTE 
Door Trudie Galama en Anneliet Schönfeld 
 

Door de Goudse Bomenstichting is in samen-

werking met leden van Wijkteam Nieuwe Park 

en Bewonersplatform Binnenstad een route ge-

realiseerd langs 34 bijzondere bomen. Al deze 

bomen worden voorzien van een nieuw informa-

tiebordje. De bordjes zijn ontworpen door de 

landelijke Bomenstichting. 

 

De palen zijn inmiddels in onze wijk gearriveerd. 

Het plaatsen van de 15 palen van 15x15x140 

cm zal geen peulenschil zijn. Maar Han Geurts, 

Piet van der Perk en Dennis Vergouwe gaan de-

ze klus klaren in het Van Bergen IJzendoornpark 

en wij hebben toegezegd om met koffie en koek 

langs te komen.  

 

De bomenwandeling gaat door het Houtmans-

plantoen, Regentesseplantsoen en Van Bergen 

IJzendoornpark en is bedoeld om bewoners en 

bezoekers van Gouda te trakteren op de prach-

tige, veelal monumentale en bijzondere bomen 

van Gouda. De Goudse Bomenroute is opgeno-

men in de “xplre Gouda” app, die tijdens de 

wandeling geraadpleegd kan worden. Bovendien 

is er bij de VVV een folder beschikbaar met de 

route. 

 

De opening van de Bomenroute vindt plaats op 

vrijdag 29 mei a.s. om 17.00 uur in de muziek-

tent in het Houtmansplantsoen.  

 

 
 

 

BOMEN IN HET PARK:  
DE MAMMOETBOOM 
Door Marijke van Ittersum 
 

Uiterlijk 

Een mammoetboom kan fantastisch groot en 

oud worden. Maar er gaan wel generaties over-

heen voordat de boom zelfs maar volwassen is. 

Het meest bekende exemplaar is de General 

Sherman Tree. Die staat in het Sequoia National 

Park in Californië, heeft een hoogte van ruim 83 

meter, een omtrek van 31 meter bij de bodem 

en men schat zijn leeftijd op 2500 jaar. Mam-

moetbomen zijn winterhard en houden van zon. 

Het loof van de boom is mooi: diepgroen van 

kleur en heel fijn van structuur. Ze houden niet 

zo van droogte en groeien van nature kegelvor-

mig en slank omhoog. Snoeien is dan ook ner-

gens voor nodig. 

 

In Nederland zijn 692 mammoetbomen op 376 

verschillende locaties. En wij hebben er drie van 

in ons park, vlak naast Villa Honk. Onze mam-

moetbomen zijn wel nog jonkies. Als ze ouder 

worden, zal het schors diep ingekerfd worden en 

verkleuren naar roodbruin. Het schors wordt dan 

een beetje sponzig en kan makkelijk met de 

hand ingedeukt worden, vandaar ook de bij-

naam: “boksboom”. De kegelvruchten zijn bruin 

en eivormig, 4 tot 7 cm lang en hangen aan lan-

ge steeltjes aan de hoofdtwijgen. Ze bevatten 

honderden kleine, zeer lichte zaadjes van 3 à 4 

mm lang. 

 

 
 

Herkomst 

 

Van nature groeit de boom nu alleen nog maar 

in het zuiden van Californië, in de Sierra Neva-

da, hoewel hij voor de ijstijden algemeen in Eu-

ropa voorkwam. Over de naamgeving is een he-

vige ruzie geweest. Omdat de soort tot 1852 

niet bekend was, was hij ook niet wetenschap-

pelijk beschreven. Albert Kellogg van de Califor-

nia Academy of Sciences kreeg als eerste wat 

takken opgestuurd, maar geen kegels of bloe-

men. Hij wilde de boom Washingtonia gigantea 

noemen, ter ere van de eerste Amerikaanse 
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president. Hij liet zijn takken trots zien aan Wil-

liam Lobb, die in dienst was van een Britse 

boomkwekerij. 

 

Maar Lobb ging snel op zoek naar een compleet 

exemplaar, pakte zaden en twee boompjes in en 

vertrok stilletjes naar Engeland. Daar gaf hij de 

verzameling aan John Lindley, hoofdprofessor 

plantkunde van de Universiteit van Londen en 

die gaf in 1853 formeel een publicatie uit als 

ontdekker van een nieuwe soort. Lindley noem-

de de soort Wellingtonia gigantea ter ere van 

Arthur Wellesley, de Britse hertog van Welling-

ton, die in 1815 te Waterloo Napoleon had ver-

slagen. De Amerikanen waren woedend. Het 

probleem werd uiteindelijk pas in 1939 tot ie-

ders tevredenheid opgelost door de Amerikaan 

John T. Buchholz, die Sequoiadendron voorstel-

de, een samenstelling van de naam van het 

reeds bestaande geslacht Sequoia en dendron 

(δενδρον), het Griekse woord voor 'boom'.  

 

Eigenschappen 

 

De mammoetboom is veilig voor bosbranden. 

Maar voor de voortplanting is het noodzakelijk 

dat de zaden deels verbrand worden. Eerst han-

gen de zaden een jaar in de kegels aan de boom 

en daarna vallen ze rijp op de grond. Ze ont-

kiemen pas na twintig jaar, na een flinke bos-

brand. De boom levert weliswaar duurzaam 

hout, maar dat is (gelukkig) te zacht is om als 

constructiemateriaal gebruikt te worden. En reu-

zenbomen die worden geveld, versplinteren 

vaak in ernstige mate als ze omvallen, waardoor 

een groot deel van het hout onbruikbaar wordt. 

 

Bijzonderheden 

 

De eerste waarneming gebeurde door een jager 

in de lente van 1852 en is een treurig voorbeeld 

van hoe het niet moet. De mammoetboom die 

deze Augustus Dowd als eerste zag, werd de 

"Discovery Tree" genoemd. Een jaar later werd 

hij omgezaagd. Vijf mannen waren er 22 dagen 

mee bezig en na het tellen van de jaarringen 

bleek de boom 1300 jaar oud te zijn geweest. 

Het hout werd verkocht en het overgebleven 

restant van de stam werd gebruikt als dans-

vloer... Overigens waren de bomen al eeuwen 

bekend bij de plaatselijke indianenstammen. 

Deze noemden de boom Wawona, een na-

bootsing van de roep van de gevlekte bosuil, de 

beschermgeest van grote bomen. 

Sinds zijn ontdekking is de mammoetboom erg 

populair, vooral in zogenaamde Engelse tuinen 

die aangelegd waren als arboretum. Maar het 

was wel een boom voor de rijken, want ze wa-

ren relatief duur. Daarom zijn de oudste Euro-
pese exemplaren ook bijna uitsluitend in kas-

teeltuinen en wetenschappelijke arboreta te vin-

den.  

Tot slot 

 

Je zou je kunnen afvragen of je zelf een mam-

moetboom kan opkweken uit zaad. Ja, dat kan. 

Hou er wel rekening mee dat de bomen toch wel 

snelle groeiers zijn. Na 10 jaar zijn ze al 10 me-

ter hoog en na 50 jaar bijna 30 meter. Maar 

voordat u te enthousiast wordt: de bomen leven 

in een heel ander ritme. De boom is nog een 

peuter als u al hoogbejaard zult zijn. Het gezeg-

de “boompje groot, plantertje dood” is bij uit-

stek geschikt om toe te passen op de mam-

moetboom. En wij hoeven ook helemaal niets 

zelf te planten, we hebben drie prachtige exem-

plaren in ons park staan! 

 

 
www.iriscf.nl 

 

OPROEP WERKGROEP  
GROENONDERHOUD 
Door Trudie Galama 

 

 

In de vorige wijkkrant heeft 

Koen Oome een oproep ge-

plaatst om deel te nemen aan 

de Werkgroep Groenonder-

houd Nieuwe Park.  

 

 

Deze oproep heeft twee positieve reacties opge-

leverd. Daar moeten nog een paar enthousiaste 

wijkbewoners aan worden toegevoegd. Bent u 

bereid om een paar keer per jaar, met een stel 

gezellige mensen, het onkruid tussen bomen en 

struiken te lijf te gaan, meldt u dan aan bij Koen 

Oome (koenoome@hotmail.com) of Trudie  

Galama (tel. 0182 523525). Mits we met mini-

maal vijf personen zijn, gaan we op 13 juni een 

halve zaterdag aan de slag. 

 

WHATSAPP-GROEP  
Nieuwe Park! Meld je je ook aan?  
Door Diana Rosenboom 

 

De Whatsapp groep 

“Buurtwacht Nieuwe Park” 

is nu al ruim een jaar ac-

tief! De groep is inmiddels 

gegroeid van 13 aanmel-

dingen bij de start tot 46 
aanmeldingen op dit moment. Dit is inclusief de 

wijkagenten van Nieuwe Park.  

 

http://www.iriscf.nl/
http://www.tuinmancadeaubon.nl/wp-content/uploads/tuinman1.png
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De aanmeldingen zijn afkomstig van buurtbe-

woners verspreid over de gehele wijk. Iets om 

trots op te zijn met elkaar, op deze manier kij-

ken we namelijk met elkaar uit naar de veilig-

heid in onze wijk. Uiteraard zijn we nog op zoek 

naar nieuwe aanmeldingen. Specifiek nog vanuit 

de Blokwoningen en het Stationsgebied. Woon 

je in een van deze delen van de wijk en wil je 

ook samen werken aan de (sociale) veiligheid in 

de wijk? Meld je dan nu aan! Vorig jaar konden 

er nog 50 deelnemers in 1 groep, inmiddels zijn 

dit er 100, dus er zijn nog mogelijkheden ge-

noeg! Uiteraard zijn ook aanmeldingen uit ande-

re delen van de wijk meer dan welkom.  

 

Whatsapp?  

Whatsapp is een mobiele berichtenapp waarmee 

je gemakkelijk en snel berichten kunt uitwisse-

len. Gerelateerd aan het vergroten van de vei-

ligheid in onze wijk kan een Whatsapp-groep 

worden beschouwd als een ‘digitale buurtwacht’. 

Steeds meer Nederlanders maken gebruik van 

Whatsapp om elkaar te waarschuwen tegen bij-

voorbeeld inbraken in hun wijk. Afgelopen peri-

ode zijn er in de groepsapp al diverse meldingen 

gedaan, o.a. door de wijkagenten. Helaas heeft 

dit tot op heden nog niet geleid naar getuigende 

verklaringen, maar er hoeft maar net iemand te 

zijn die iets gezien heeft. Daarnaast maakt de 

groepsapp de deelnemers alert ten aanzien van 

de veiligheid en gebeurtenissen in de wijk.  

 

Het oprichten van de Whatsapp-groep is een 

burgerinitiatief en is met name bedoeld om el-

kaar te informeren. De politie komt alleen in ac-

tie wanneer er daarnaast een melding bij 1-1-2 

wordt gedaan. 

 

Aanmelden voor deelname aan de Whatsapp-

groep? Stuur je naam, adres en telefoonnum-

mer door naar: i.tielman@gmail.com en je zult 

worden toegevoegd aan de Whatsapp-groep. 

 

NIEUWS VANUIT GOUWESTEIN 
 

Naast onze vaste verenigingen zijn er in de 

maand juni ook weer een aantal extra activitei-

ten gepland.  

 Donderdag 11 juni is er de mini musical  

“Bella Donna” van O&S producties. U bent 

om 19.30 uur van harte welkom in de Plaza 

van Gouwestein. Kosten voor entree bedra-

gen € 7,50.  

 Op 20 juni, tijdens het Shantykoren festival, 

verzorgt “Het Viswijvenkoor” een optreden 

van een half uur. U bent om 10.30 uur wel-

kom in de Plaza van Gouwestein. Kosten 

voor dit optreden zijn € 2 als u lid bent van 

ons Servicepakket, € 3 als u geen lid bent. 
Dit is inclusief een verrassingstraktatie. 

 Op 23 juni komt het Christelijk Koor “De Lof-

zang” voor ons optreden. U bent om 19.30 

uur van harte welkom. Kosten € 5 indien u 

geen lid bent van ons Servicepakket, € 3 in-

dien u wel lid bent.  

 Op zaterdag 27 juni treden de Troubadours 

op. Om 14.30 uur bent u welkom in de Plaza 

van Gouwestein. Ook hiervoor zijn de kosten 

€ 5 indien u geen lid bent van ons Service-

pakket, € 3 indien u wel lid bent.  

 

Daarnaast zijn we druk bezig met de voorberei-

dingen van een avondvierdaagse voor onze be-

woners. Omdat we zo veel mogelijk bewoners 

willen laten deelnemen aan deze avondvier-

daagse zijn we nog op zoek naar vrijwilligers.  

De avondvierdaagse is op de avonden van dins-

dag 16 juni, woensdag 17 juni, donderdag 18 

juni en op vrijdag 19 juni is de officiële “in-

tocht”. We verzamelen om 18.15 uur in de hal 

van Gouwestein, starten rond 18.30 uur en lo-

pen dan tot ongeveer 20.00 uur. Wilt u ook met 

een bewoner wandelen, dan kunt u dat aange-

ven bij de receptie van Gouwestein.  

 

Wilt u meer informatie over onze verenigingen, 

dan kunt u bij de receptie van Gouwestein een 

boekje ophalen.  

 

Vanaf 1 april kan er niet meer contant be-

taald worden, maar alleen met pin. 

 

 

 
 

Boek op het paaltje voor ons huis. Als u de ei-

genaar (m/v) bent, de titel weet dan kunt u het 

boek ophalen! Jannitha, Van Bergen IJzen-

doornpark 10 (tel. 0182 581321) 

 

 
NS-POORTJES IN GOUDA DICHT 
Door Trudie Galama 
 

De poortjes op NS-station Gouda worden op 24 

juni gesloten. Dat hebben de gemeente en de 

spoorwegen afgesproken. Om de stationstunnel 

toegankelijk te houden voor omwonenden die 

naar de andere kant van het spoor willen, geeft 

de NS gratis passagepasjes uit. De poortjes op 

NS-station Gouda worden op 24 juni gesloten. 

Dat hebben de gemeente en de spoorwegen af-

gesproken. Om de stationstunnel toegankelijk te 

houden voor omwonenden die naar de andere 

kant van het spoor willen, geeft de NS gratis 

passagepasjes uit.  Helaas was hierover nog 

geen verdere informatie beschikbaar. De ge-

meente heeft laten weten dat er op 3 juni een 
persbericht uitkomt.   

mailto:i.tielman@gmail.com
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DAG VAN HET PARK 2015 
WIJ ZIJN OPZOEK NAAR U! 
Door Marrianne Waalwijk 
 

Dit jaar zal de Dag van het Park op zaterdag-

middag 5 of 12 september worden gehouden.  

Er is een kleine werkgroep die de Dag van het 

Park organiseert. 

 

Omdat we al vijf jaar een beetje hetzelfde con-

cept gebruikten voor de Dag van het Park willen 

we het deze keer wat anders gaan doen. Het 

idee is om een soort proeverij te gaan houden 

van hapjes die door wijkbewoners worden ge-

maakt. Daarnaast nog muziek en dans, mis-

schien een verhalenverteller. Dat zijn nu de 

ideeën maar die moeten nog wel beter vorm 

krijgen dus als u een leuk idee heeft voor de 

Dag van het Park horen wij het graag. 

Ook hulp op de Dag van het Park zelf is altijd 

welkom! Er moet gesjouwd worden en partyten-

ten en kraampjes worden opgezet. We zijn nog 

opzoek naar iemand die het geluid en de muziek 

voor ons kan verzorgen en natuurlijk naar u om 

voor lekkere hapjes te zorgen! Laat ons even 

weten als u hapjes wilt maken.  

U kunt contact opnemen met leden van de 

werkgroep of met de redactie van de wijkkrant. 

De werkgroep bestaat uit: Marrianne Waalwijk, 

Manon Vonk, Marleen de Rooij en Wilma Neef-

jes.   

 

KUNST IN DE WIJK 
Door Marrianne Waalwijk 
 

Het beeld van Pim Leefsma is geplaatst. Het 

staat op een mooie plaats in de groenstrook 

langs de van Nederhorststraat. Ook vanaf de 

Nieuwe Gouwe is het beeld goed zichtbaar. 

Het moet nog een beetje worden opgeknapt en 

schoongemaakt. We gaan natuurlijk ook nog  

een leuke ‘onthulling’ bedenken voor het beeld. 

 

 
 

Nog een beeld  

Ik schreef er al over in de vorige wijkkrant. 

Tanny Notenboom had een mooi beeld gespot 

bij de voormalige school aan het einde van de 

Koningin Wilhelminaweg. Het is het beeld ‘De 

Prinses met de gouden bal’ uit 1958 van Corinne 

Franzén-Heslenfeld. Na wat informeren bleek de 

grond en het beeld van Mozaïek Wonen te zijn. 

Zij vonden het een goed idee om het beeld een 

mooie plaats in onze wijk te geven. De beoogde 

plek is langs de Winterdijk voor het nieuwe ap-

partementen gebouw dat voor De Goudse Waar-

den staat (De Dijkgraef). We zijn nog in gesprek 

met de eigenaar van het gebouw.   

Zo wordt onze wijk steeds mooier!  
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STEKPLEK GOUWESTEIN 
Door Manon Vonk 
 

Sinds 15 mei is er op het terras van het grand 

café van Gouwestein een plek ingericht waar je 

plantjes kunt halen en brengen. De stekplek is 

altijd geopend dus je kunt er altijd terecht. Za-

terdag 16 mei is er samen een momentje met 

de bewoners van Gouwestein geweest voor het 

openen van de plek. Lynet van de dagopvang 

gaat als activiteit met de bewoners de plek bij-

houden en verzorgen. De Goudse Waarden heeft 

stokroosstekjes opgekweekt voor de opening, zo 

kun je mee doen aan de stokroos van het jaar 

verkiezing: Wie heeft de hoogste stokroos? 

 

 
 

  
 
CREACAFÉ   
Door Marrianne Waalwijk en Manon Vonk 
 

In mei hebben we gewerkt met fietsbinnenban-

den, daar kan je dus hele leuke dingen van ma-

ken. Sieraden, sleutelhangers en tassen enz. 

Als u het ook leuk vindt om creatief bezig te zijn 

kom dan eens naar het Creacafé. We hebben el-

ke maand een andere creatieve activiteit. Als u 

zelf een leuke hobby heeft die u wel wilt demon-

streren bent u ook van harte welkom! Neem dan 

even contact met ons op. We zijn er elke 2e 

woensdagavond van de maand in de activitei-

tenruimte van Zorgcentrum Gouwestein. 

Vanaf 19.00 uur is er inloop met thee en koffie.  

De activiteit is van 19.30-21.30 uur. 

Voor meer informatie Marrianne Waalwijk of 

Manon Vonk, tel. 06 40281883. 

 

  
 

Op 10 juni gaan we windlichten mozaïeken bij 

het Creacafé. Door middel van glas op glas 

plakken maak je een eigen creatie, je kunt hier-

voor een oud windlicht/vaas gebruiken of je 

kunt ook een plafonnière met glas beplakken. 

Mocht je thuis niks hebben om te versieren dan 

hebben wij een windlichtje voor je. 
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REDACTIE WIJKKRANT: 

 

Ton Kooijman, Trudie Galama, Toos van der 

Gaarden en Irene Tielman. Inleveren kopij per 

e-mail: t.kooyman@worldonline.nl en 

i.tielman@gmail.com.  

Voor informatie over adverteren in de wijkkrant  

 

 

kunt u terecht bij Trudie, tel. 523525 

De wijkkrant is een uitgave van de Stichting 

Wijkteam Nieuwe Park, p/a Kattensingel 54 

2801 CC Gouda, tel. 678939 

e-mail: p.schonfeld@kabelfoon.net 

website: www.nieuwepark.nl 

 

 

ADRESSEN WIJKTEAMLEDEN 

 

Gerrit van der Gaarden  Van Bergen IJzendoornpark 35 Tel. 524996 

Trudie Galama  Van Bergen IJzendoornpark 15 Tel. 523525 

Ton Kooijman Van Swietenstraat 24 Tel. 522508 

Rien Prins Van Vreumingenstraat 7 Tel. 06-54651814 

Sander van der Meijden  Kattensingel 56 Tel. 516638 

Peter Schönfeld Kattensingel 54 Tel. 678939 

Manon Vonk Majoor Fransstraat 36 Tel. 585357 

   

 

ADRESSEN PARTNERS IN DE WIJKAANPAK 

 

Gemeente, gebiedsregisseur West John van Dijk Tel. 588386 

Woonpartners Midden-Holland Jasmijn Leloux Tel. 646464 

Mozaïek Wonen Ben Peters Tel. 692969 

Politie, wijkagenten Ronald van Zwienen Tel. 0900-8844 

Stadstoezicht Fred Starreveld Tel. 589168 

Cyclus Piet Streng Tel. 547500 

Plicare Carla Jochems Tel. 06 20417758 

Sociaal Team  Tel. 088–9004321 

 

STRAATCONTACTPERSONEN BUURTPREVENTIE 

 

Groep 1: H. Servaesstraat, A. Luteijnstraat, V. Hamanstraat, R.v. Dekemastraat, Nieuwe Parkerf – 

Dawid Jarzynka, Vincent Hamanstraat 2, tel. 359162 

Groep 2: M. Fransstraat, Kanaalstraat - Han Geurts, Majoor Fransstraat 20, tel. 521553  

Groep 3: Rode Dorp, Parkwijk – Monique Havelaar, Noorderstraat 14 en Azzouz Khouakhi Noorder-

straat 12, tel. 06-26960574 

Groep 4: M. Havelaarstraat, M. Gijzenstraat, Kl. Johannesstraat, J. Compagniestraat, E. Verestraat - 

vacature 

Groep 5: Winterdijk – Cora van Leeuwen, Winterdijk 15a, tel. 524925 

Groep 6: v.B. IJzendoornpark en Het Binnenhof – Trudie Galama, v. B. IJzendoornpark 15, tel. 

523525 

Groep 7: Van Strijenstraat, v. Vreumingenstraat, Verspuystraat, Lepelaerstraat –Eduard Jansen, Van 

Vreumingenstraat 10, tel. 602494  

Groep 8: Kattensingel, nummers 1 t/m 44b – vacature 

Groep 9: Kattensingel 44c en volgende – Fred Wolswijk, Kattensingel 91, tel. 538392  

Groep 10: Piersonweg, v. Beverninghlaan, v. Swietenstraat – Teak Spruijt, v. Beverninghlaan 4,  

Tel. 513631 

Groep 11: Crabethstraat, Crabethpark – vacature 

  

 

AGENDA 

 

29 mei 17.00 uur Opening bomenroute Houtmansplantsoen 

2 juni 19.30 uur Bewonersavond Zuidelijk Stationsgebied Huis van de Stad 

8 juni  19.30 uur Wijkteamvergadering Gouwestein 

10 juni 19.30 uur Creacafé Gouwestein 

 

 

  

mailto:t.kooyman@worldonline.nl
mailto:i.tielman@gmail.com
mailto:p.schonfeld@kabelfoon.net
http://www.nieuwepark.nl/

