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5 september Dag van het Park 2015
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prijs voor mooiste geveltuin.

U bent van harte welkom vanaf 15.00
uur tot 17.30 uur. Locatie naast villa
Honk of met slecht weer in Gouwestein.
Voor meer informatie: zie pagina 3
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Voor meer informatie: zie pagina 8
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Wijkkrant Nieuwe Park

VAN DE REDACTIE
HET WIJKTEAM
Door Ton Kooijman

We gaan weer beginnen. Vanmorgen dacht ik
nog dat de planning prima was. Met de eerste
enorme hagelbui kletterend op huis en auto, zo
dat de straat een witte deken kreeg, diende de
herfst zich nadrukkelijk aan. Maar nu ik dit zit te
schrijven is het tropisch warm. Er is geen touw
aan vast te knopen, terwijl ik toch een redelijk
vaardig padvinder ben geweest.
We trekken ons van het weer niets aan, dit nummer moet er snel uit, want we willen u nog graag
ontmoeten op de Dag van het Park, zaterdag
aanstaande op 5 september. Er is opnieuw een
heel gevarieerd programma, voor jong en ouder,
met muziek, dans, hapje, drankje, creativiteit,
zang en ga maar door. U mist een heel leuke
happening als u niet even komt kijken. Voor het
volledige programma gaat u naar de bladzijde
hiernaast.
We naderen het moment dat de gemeente besluiten gaat nemen over de plek van het busstation in de toekomst. De afgelopen maanden is de
wijk daar intensief bij betrokken. We zijn door
het BewonersInitiatief geïnformeerd over de alternatieven en de wijk heeft zich in een enquête
over een voorkeur uitgesproken: verplaatsing
naar de noordkant. De meerderheid daarvoor
was bescheiden. U leest er meer over in deze
krant.
Onze indruk is dat andere betrokkenen ons
daarin niet volgen. Deze kwestie ligt anders dan
het plan van Multi Vastgoed enkele jaren geleden. Dat vonden we in grote meerderheid waanzinnig, volstrekt niet passend bij onze wijk en het
stationsplein. Nu ligt het minder gevoelig, het
busstation aan de zuidkant zoals het er nu ligt levert geen zorgelijke problemen op. Maar verplaatsing zorgt wel voor enorme kansen. Dan
ontstaat er ruimte om van het gebied echt iets
moois te maken. Het BewonersInitiatief heeft het
heel treffend de Foyer van de stad genoemd. Er
komen winkeltjes, die samen met de Vredebest
en de winkeltjes onder het gebouw van de
Goudse Verzekeringen een heel aantrekkelijk gebied vormen. Zonder de 700 dagelijkse bussen
wordt het heerlijk wandelen en zitten daar. En
bovendien krijgen we een wandelverbinding naar
de binnenstad, zonder bussen op het Kleiwegplein.
Een stad die naar een miljoen toeristen per jaar
wil zou moeten juichen, maar lijkt niet geïnteresseerd. Zonder wezenlijke argumenten, dus zonder visie, lijkt men voor handhaving van het busstation te kiezen. De Goudse Verzekeringen hebben een brief gestuurd van een treurige kwaliteit.
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Handhaven en anders….. . . Wij verdenken hen
ervan dat ze bang zijn de concurrentie van andere winkeltjes daar niet aan te kunnen en
daarom de aantrekkelijkheid het liefst beperken
tot hun eigen pleintje.
Eigenlijk kun je zeggen dat alle technische argumenten voor of tegen tot marginale verschillen
leiden. Nadelen kunnen opgelost worden of betreffen een heel bescheiden groepje reizigers /
wandelaars. En Johan Cruijff komt langs: ‘ieder
nadeel heb zijn voordeel’. Ik heb nog niemand
gehoord over de dagelijkse gang van medewerkers en bezoekers van het Groene Hart Ziekenhuis.
Het is waar dat verplaatsing van het busstation
duurder is dan handhaven, maar als je een plan
ontwikkelt voor enkele tientallen jaren, verbleekt
dat argument snel. Kapitaliseer de aantrekkelijkheid door de opknapbeurt van het zuidelijk gebied bij verplaatsing en je bent eruit. De NS
vindt een busstation dat niet zichtbaar is als je
het station uitloopt niet passend. Ook een flutargument. Het gaat om vijftig meter, aan de zuidkant zie je het busstation nu ook niet liggen en in
grote stations moet vanuit de trein vaak heel wat
verder gelopen worden om een bus te kunnen instappen.
De voorkeur voor Noord of Zuid wordt bepaald
door aan de ene kant (noord) ambitie en aan de
andere kant (zuid) futloze voorzichtigheid. Zo
zien wij het.
September wordt een belangrijke maand, dus we
weten het snel.

DAG VAN HET PARK 2015

De jaarlijkse Dag van het Park is op zaterdag 5
september. U bent van harte welkom vanaf
15.00 uur tot 17.30 uur. Locatie naast villa Honk
of met slecht weer in Gouwestein.
Programma
Entertainer Evert Wanders die de muziek verzorgt en nog veel meer..
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15.00 uur: opening Dag van het Park thema
´Werelds proeven´
15.15 uur: ‘onthulling’ van de drie nieuwe beelden in onze wijk. Het afgelopen jaar zijn er drie
beelden in onze wijk geplaatst.
 Het beeld van Rob Schreefel ´Le Fossile
Noir´ is door crowdfunding gerealiseerd,
 een beeld van Pim Leefsma dat een plek
vond op de H.J. Nederhorststraat,
 het beeld van C. Heslenfeld ´Prinses met de
gouden bal´ dat nu langs de Winterdijk voor
de Dijkgraef staat.

En een voorproefje van lekkere hapjes die u kunt
proeven op de eetavonden. faceboek Gouda-inhetzonnetje
Grand dessert is een Goudse zanggroep bestaande uit zeven enthousiaste vrouwen. Laat u
verrassen door onze meerstemmige wereldreis
langs vele landen en windstreken.
Boreen is een Ierse folkgroep. Speelt ballades
jigs en reels op de Dag van het Park

15.30 uur: Grand dessert, de 6 dames van Grand
dessert nemen ons mee op een muzikale wereldreis
15.40 uur: start activiteiten
 ´Werelds proeven´ diverse wijkbewoners
hebben hapjes gemaakt uit hun thuisland die
kunt u komen proeven het wijkteam schenkt
er wat bij in.
 4Kids:
o cup-cakes maken en versieren
o koksmutsen kleuren
o Saskia Serle kunstproject
 Demonstratie van het Zonnetje
o alcohol vrije cocktails maken
o wijnproeverij
 Demonstratie, zelf hamburgertjes maken
 Demonstratie Creacafé, kaasplankjes verven
 Informatie van het wijkteam, bomenroute
door het park
16.15 uur: Boreen, Folkgroep die Ierse ballades
jigs en reels spelen
17.30 uur: opruimen
Aan de Dag van het Park werken mee:
Evert Josemanders : DJoozz, is uw gastheer
deze middag. Evert komt met zijn spinkit de muzikale omlijsting van de Dag van het Park verzorgen. U heeft hem misschien wel gezien bij SBS6
Popstar. Gouda tv zendt dit najaar een
kinderserie van Evert uit: Bolle & Tedje.
Saskia Serlé - Kunstproject voor kinderen
Doe jij mee? Kies 10 van je favoriete spullen uit
en neem die mee, b.v. een boek, iets van je
hobby en sportspullen. Samen met Saskia ga je
daar een stilleven van maken, daar wordt een
foto van gemaakt die wordt gebruikt voor een
groot kunstproject.
Meld je van te voren even aan kan je nog vragen
stellen.www.saskiaserle.com tel. 06 14174742.
Ik hoop dat jullie meedoen! Saskia Serle
Het Zonnetje
Het zonnetje komt stralen op de Dag van het
Park. Om kennis te maken met het Zonnetje is er
een mini workshop ‘virgin mochito’ maken.

VEILIGHEIDSAVOND MET BURGEMEESTER OP 17 SEPTEMBER
Door Peter Schönfeld

Van de gemeente is het volgende bericht voor
het Wijkteam Korte Akkeren, Nieuwe Park, Platform Binnenstad en Initiatiefgroep Raam ( het
gebied West) ontvangen:
Zoals u wellicht hebt gelezen is er op 26 mei jl.
in het Antonius College een veiligheidsavond
voor het gebied Oost gehouden. Dit was de eerste in een reeks veiligheidsavonden in alle drie
Goudse gebieden. Op 17 september a.s. zal nu
een veiligheidsavond voor het gebied West in
de Garenspinnerij worden gehouden, die
begint om 19.30 uur. Tijdens deze avond gaan
de veiligheidspartners, waaronder gemeente en
politie, in gesprek met bewoners en ondernemers
over hoe de veiligheid in de buurt kan worden
vergroot. Voor deze avond is iedereen uit het gebied, dus ook Nieuwe Park, welkom. Bewoners
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die in een buurt wonen waar relatief veel woninginbraken worden gepleegd, zullen met een
brief persoonlijk worden uitgenodigd. Voor het
gebied West zal dat Korte Akkeren Oud zijn.
De burgemeester zal de bijeenkomst leiden, en
zal die avond ook een schouw in de buurt houden. Vanzelfsprekend zijn leden van het wijkteam, buurtpreventieteams en anderen die zich
inzetten voor de veiligheid in de buurt van gebied West van harte welkom op deze veiligheidsavond.

VOGELKOOI
Door Manon Vonk

Sinds de overname van de vogelkooi zijn er wat
nieuwe bewoners bijgekomen, deze vallen in de
categorie vreemde vogels vrees ik. Als eerste
kwam er de adoptie kwartel zodat de andere
kwartel zich niet zo alleen zou voelen en zodat ze
samen zich weer als kwartels konden gaan gedragen. De adoptie kwartel was thuis niet meer
welkom, het bleek een kleine stalker te zijn en
de andere kwartels lastig te vallen, daarom
moest hij uit huis geplaatst worden. Bij ons gedraagt hij zich echter voorbeeldig alhoewel hij
nog wel praatjes heeft. Als je even bij de kooi
blijft staan zult u ongetwijfeld zijn gebabbel horen. Het is wel goed zoeken waar hij zit want hij
heeft de zelfde kleur als de ondergrond.
Dan is er ook nog de familie kip, geboren en getogen in de parkschool en door de kinderen groot
gebracht, gewend om te knuffelen. Vlak voor de
vakantie zijn ze ook in de kooi komen wonen, samen met de kwartels hebben ze een nieuwe familie gevormd en zijn ze een kleurrijk zestal. Meneer haan heeft hoogdravende kipallures, als je
met een kipje geknuffeld heb laat hij heel duidelijk zijn mening blijken: AFBLIJVEN! Dat is mijn
kip!!! En komt hij je achterna rennen, hilarisch
om te zien en als hij dan heel dicht bij komt kiest
hij eieren voor zijn geld en maakt rechtsomkeer.
We hebben het rechter hok aangepast als kippen
verblijf met voer, drinkwater en stokken om op
te zitten, kennelijk is het concept kippenhok iets
te ingewikkeld voor onze familie kip. Met de kippen op stok? Nooit van behoord! Wij zitten gezellig op een plank. Toen ik een keer ‘s avonds
voorbij de vogelkooi reed, dacht ik een rare
zwarte vlek te zien. Auto in zijn achteruit nog
een keer kijken, daar zat de familie kip boven in
het hok op een heel klein plankje. Ook de drinken voerbak bleek een ingewikkeld concept te zijn
maar volgens mij hebben ze inmiddels ook door
hoe dat werkt. Natuurlijk zijn de kippen er niet
alleen voor het vermaak maar hebben ze ook
een hele serieuze taak om de bodem schoon te
houden zodat er minder voer blijft liggen en we
het ongedierte minimaal kunnen houden.

Verder is er ook vrolijk en verdrietig nieuws tegelijk, de eerste kleine vinkjes zijn geboren! Helaas hebben ze het niet gehaald, moeders had ze
uit het nest gegooid, we hebben er nog één geprobeerd te redden maar het mocht niet baten.
Dieren ambulance gebeld voor een spoedcursus
vogel voeren. Dat is een dag goed gegaan
daarna is de baby vink helaas overleden. Volgens
de werknemer van de dieren ambulance was het
waarschijnlijk een inteelt vogeltje omdat moeder
vink de jongen allemaal uit het nest gegooid had
en het een raar vleugeltje en een lam pootje
had. Inmiddels is er weer een nieuw nestje, hopelijk wordt dit wel een succes. Maar nieuwe
aanwas aan zebra vinkjes is nodig willen we nog
meer dierenleed voorkomen.
Dus binnenkort komen er nieuwe zebra vinkjes
bij om weer een gezonde populatie te krijgen.
Mocht u het leuk vinden om een vinkje te doneren dan zijn we daar heel blij mee. Maar ook donaties in vorm van een zak voer zijn van harte
welkom. U kunt contact opnemen met Manon
Vonk 06-40281883

MOBILITEITSPLAN GOUDA 2015
Door Peter Schönfeld

Het “Team actualisatie mobiliteitsplan 2015” van
de gemeente heeft de Goudse instellingen, dus
ook ons wijkteam een inventarisatielijst gestuurd
met daarin de vraag de knelpunten en wensen
op het gebied van verkeer in hun gebied kenbaar
te maken.
Namens het wijkteam Nieuwe Park is als volgt
geantwoord: Allereerst is verwezen naar de rapporten, die Grontmij en de verkeerswerkgroep
Zuidelijk Stationsgebied onlangs gemaakt hebben. Deze rapporten houden rekening met het
feit dat het mogelijk is dat het busstation in Zuid
blijft of dat het naar de Noord kant wordt verplaatst. Het is voor het mobiliteitsplan 2015 belangrijk deze plannen in gedachte te hebben bij
het plannen van mobiliteit rond het Zuidelijk en
Noordelijk Stationsgebied. Deze drie rapporten
zijn terug te vinden in de eindrapportage van het
Bewonersinitiatief ZSG dat binnenkort te vinden
is op de website www.nieuwepark.nl.
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Wat betreft de andere delen van onze wijk is er
op gewezen dat onze wijk in zijn geheel een 30
km gebied is, uitgezonderd de Nieuwe Gouwe
Oost zijde en dat dit duidelijk moet worden aangegeven.
Een ander belangrijk punt voor de bewoners van
het park is het sluipverkeer van en naar de Kadebuurt via het park en het station. Dit moet
verminderen. In de plannen voor het verkeer
rond het station wordt hier aandacht aan besteed. Afhankelijk van de keuze waar het busstation heen gaat, kan dit sluipverkeer wel of in
mindere mate verminderd worden.
Ook de inrichting en verkeerscirculatie van het
Stationsplein, Vredebest en het Kleiwegplein
moeten grondig onderzocht en verbeterd worden.

ADVIES WIJKTEAM:
BUSSTATION NAAR NOORD
Door het wijkteam

Het wijkteam onderschrijft de visie voor het ZSG,
die door het Bewonersinitiatief (BI) is opgesteld.
Door zijn strategische positie heeft het Zuidelijk
Stationsgebied de potentie om van grotere betekenis te zijn dan een willekeurig stukje stad. Het
ZSG is van essentiële waarde om de stad Gouda
een nieuwe impuls te geven, aanvullend aan
haar bestaande unieke kwaliteiten.
De ontwikkelingsvisie voor het ZSG sluit ook
goed aan bij de Ruimtelijke ontwikkelingsvisie
van Nieuwe Park die in 2004 is opgesteld door
het Bureau Stedelijke Planning. In de aanbevolen
maatregelen voor dit gebied staat al de verplaatsing van het busstation naar de noordzijde vermeld.
De uitvoerige analyse van het BI heeft ons gesterkt in de overtuiging dat verplaatsing van het
busstation de beste mogelijkheden biedt voor de
realisatie van de doelen die wij voor ogen hebben met betrekking tot het gebied:
1. Inrichting als “stadsfoyer”: De extra ruimte,
die er gaat ontstaan bij verplaatsing van het
busstation, zal nieuw elan doen ontstaan
waardoor vernieuwende ideeën voor dit gebied gerealiseerd kunnen worden. Er ontstaan veel meer mogelijkheden voor het realiseren van de “Foyer van Gouda”, die dan
een ontvangstruimte en visitekaartje van
Gouda kan worden, waar mensen elkaar ontmoeten en het goed toeven is.
2. Betere verbinding station en binnenstad: Als
het busstation verdwijnt, kan de Vredebest
verkeersluw en aantrekkelijk voor fietsers en
wandelaars worden met een totaal andere

uitstraling. Ook de verkeersafhandeling van
het Kleiwegplein kan aangepast worden, wat
voor de oversteek Vredebest /Kleiweg een
grote verbetering zal betekenen.
3. Verbetering verkeersveiligheid en –circulatie:
Het verkeer is een belangrijk onderwerp voor
de bewoners. De verkeersintensiteit en -circulatie in het stationsgebied wordt als knelpunt ervaren. Een verkeerswerkgroep uit bewoners van Nieuwe Park en Kadebuurt heeft
diverse oplossingen hiervoor aangedragen
(zie eindrapportage BI). Het verplaatsen van
het busstation geeft de beste mogelijkheden
om tot oplossingen hiervoor te komen. De
verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers zal ook toenemen als de bussen van het
stationsplein en de Vredebest verdwijnen.
4. Oplossing van het fietsparkeren: De beste
oplossing voor de fietsen is een stalling gecombineerd met een nieuw NS station. Mocht
NS dit uiteindelijk toch niet willen dan zijn er,
bij verplaatsing van het busstation aanvaardbare alternatieven. Die zijn er niet als het
busstation aan de zuidzijde blijft.
Naast deze argumenten voor verplaatsing van
het busstation vanuit het perspectief van onze
wijk, ziet het wijkteam ook positieve kanten als
gevolg hiervan voor de ontwikkeling aan de
noordzijde:
 Er zijn duidelijke verschillen in opzet en kenmerken tussen Noord en Zuid: ZSG heeft een
kleine “korrelgrootte” en kent meer de menselijke maat. NSG heeft een grote “korrelgrootte”. Het ZSG kent meer stedelijke voorzieningen (wonen en winkelen centraal) en
het NSG heeft veel regionale voorzieningen
(werken en leren staan centraal). Het ZSG is
vooral groen en gezellig en goed bereikbaar
vooral voor voetganger en fietser. Het NSG is
meer zakelijk en goed bereikbaar voor auto,
trein, bus, fiets: (“multimodaal”), Een busstation past om die redenen beter in het
ruimtelijke beeld aan de Noordzijde


Een concentratie van een goede autobereikbaarheid, een grote parkeergarage, een busstation en een treinstation is een betere OVcombinatie, dan die aan de zuidkant zou zijn,
waar geen parkeermogelijkheden zijn en die
voor de auto ook slecht bereikbaar is. Een
busstation aan de noordkant versterkt de regionale functie van dit stationsgebied, ook
omdat buspassagiers uit de regio gemakkelijker de regionale functies in het NSG (bioscoop, bedrijven, ziekenhuis, scholen) kunnen
bereiken.
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Wij zijn als wijkteam van mening dat verplaatsing de beste optie is voor de stad Gouda en
onze wijk. Wij hebben de vraag ook voorgelegd
aan de bewoners van onze wijk. Er is een enquêteformulier bezorgd op alle 1050 adressen in de
wijk. De enquête is door 188 mensen ingevuld.
55% gaf aan voor verplaatsing van het busstation te zijn, 43 % wilde de huidige situatie handhaven en 2 procent had geen voorkeur. De mensen die voor verplaatsing waren gaven daarbij
een of meer van de argumenten op, die wij hierboven benoemd hebben. Zij die tegen de verplaatsing waren gaven o.a. aan dat ze zich zorgen maakten over de langere reistijd voor de
busreizigers en de bereikbaarheid van de binnenstad vanaf de nieuwe locatie van het busstation.
Uiteraard onderkennen wij deze bezwaren ook,
maar enerzijds zijn hier oplossingen voor, anderzijds wordt er een te zwaar gewicht aan toegekend. Ter verduidelijking enkele voorbeelden:
 Het busstation komt niet meer op loopafstand van het stadscentrum te liggen. Het
overgrote deel van de buspassagiers heeft
echter als bestemming NS-station. Het is
juist dat het langer lopen is vanaf de locatie
Noord en dat het NS-station als barrière tussen het busstation en het stadscentrum ervaren zal worden. Dit geldt echter alleen voor
passagiers afkomstig van de noordelijke buslijnen. Je mag veronderstellen dat de passagiers van de zuidelijke buslijnen met bestemming centrum al bij Klein Amerika of de Kattensingel zijn uitgestapt. Aantallen zijn niet
bekend maar het zal maar om een beperkt
aantal passagiers per dag gaan, dat benadeeld zal worden. Dit en andere consequenties voor de buspassagiers zijn door het BI
geanalyseerd en zijn te vinden in hoofdstuk 4
van de eindrapportage van het BI.


De studies van de Grontmij over de verplaatsing van het busstation geven ondermeer aan
dat dit extra reistijd van de bussen en financiële consequenties tot gevolg zal hebben.
Echter wanneer alle plussen en minnen hiervan worden vergeleken liggen de voordelen
en nadelen niet zo ver uit elkaar en is dit
naar onze mening niet van doorslaggevende
aard om het busstation niet naar noord te
verplaatsen.



Grontmij heeft alternatieven onderzocht ter
verbetering van de rentabiliteit van de stadslijnen. Per saldo zullen deze ook tot een verbetering van de bereikbaarheid van de binnenstad leiden en daarmee de bezwaren van
het verplaatsen van het busstation naar het
NSG zoals een afname van het aantal busreizigers grotendeels wegnemen. Verder onderzoek naar voor- en nadelen is nodig, maar
het is geenszins zeker dat er dan nog sprake

is van extra kosten voor Arriva die de gemeente zou moeten compenseren.
Tenslotte willen we nogmaals benadrukken dat
niet de financiering op korte termijn (van welke
oplossing dan ook) het grootste belang is, maar
dat er vooral moet worden beoordeeld op wat
het beste is voor de ontwikkeling van de stad
Gouda op de lange termijn. Wij zijn van mening
dat deze oplossing aan de zuidzijde een kwalitatief hoogwaardige en verkeersluwe verbinding
station-centrum moet zijn zonder busstation en
aan de noordzijde een OV knooppunt met een
busstation. Juist met een busstation en effectief
ruimtegebruik voor kantoren en voorzieningen
met een regionale functie kan de spoorzone haar
regionaal gerichte functie optimaal vervullen.

HET BANKJE
Door Trudie Galama

Er waren in het park al wat
foto’s gemaakt, maar de laatste foto was hier om 18.45
uur op dit bankje tussen de
roze rozen. In de paar woorden die ik kon wisselen werd
mij duidelijk dat het hier om
een verlovingspaar ging. Hij
woont in Gouda, zij in Alphen
en het verlovingsfeest die
avond was in Tilburg. Begrijpelijk dat zij geen tijd voor
een praatje hadden. Ongetwijfeld stonden veel
familieleden en vrienden 100 km ten zuiden van
dit bankje hen op te wachten.

(ACHTER)GEVELTUINTJE
Door Anneliet Schönfeld

Ook dit jaar is de Groencommissie op pad gegaan om te zoeken naar het mooiste geveltuintje
van de wijk. In eerste instantie was de rondgang
door de wijk niet echt hoopgevend: er waren
minder tuintjes dan de afgelopen jaren. Maar, bij
de blokwoningen aangekomen werden wij opeens
verrast, niet door een echt geveltuintje, maar
7
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door een groene oase op het grasveld achter de
huizen in de Jan Compagniestraat.

mogelijk alles op te vegen maar doe dit wekelijks. (ons geveltuintje gaan we binnenkort dichten maar toch vervelend dat het niet kan in deze
wijk)?
en nogmaals: Dit is mijn derde geveltuintje…. Al
diverse plantjes zijn eruit getrokken. Ook voor
mij nu de laatste keer. Dan maar weer tegels.
Jammer!!!

Welig bloeiende bloemen, o.a. prachtige dahlia’s,
lavendel, lupines, en vruchten en groentes - te
kust en te keur. Het was meteen duidelijk, dat de
“tuinmannen” die dit hadden opgestart: Remy
Koemans en Darryl Nederberg, de prijs zouden
krijgen. Op de dag dat we de prijs gingen uitreiken, was het eerste wat we zagen een schaal
met heerlijke courgette, rode kool, Japanse miniaugurkjes, tomaten, verschillende soorten aardappels etc. Tijdens de ‘rondleiding’ door de tuineen stuk grond tussen de blokwoningen, afgezet
met paaltjes, zodat het niet vernield kan worden
door de tractor/grasmaaier van de gemeentezagen we nog meer bloemen: asters, rozen, geraniums, en ook paprika’s, artisjokken, frambozen, aardbeien en nog veel meer. We hoorden
hoe intensief Remy en Darryl hiermee bezig zijn:
goede aarde opbrengen, bemesten, water geven,
onkruid wieden. En het blijkt meer dan de moeite
waard! Helemaal opgevrolijkt en met heel wat
groenten gingen wij huiswaarts.
Dit is dan niet een officieel geveltuintje, maar
het is wel een heel bijzonder initiatief! HOPELIJK VINDT DIT NAVOLGING!
De anticlimax
De dag na het uitreiken van de ‘geveltuintjes’
prijs, kwam er via de Burgerwacht-app een aantal ontluisterende berichten binnen:
Erg jammer..... alweer een nieuwe voortuin aangelegd.... moest iemand toch even zijn brandende peuk in mijn boompje gooien. Veel rook
komt er van af. Blij dat alles vochtig is.... en dan
nu ook in de poort een stuk karton met een grote
hondendrol erop.....
Dan antwoordt iemand : vervelend zeg en asociaal vooral! Bij ons worden de steentjes uit het
geveltuintje de weg en de stoep op gestrooid.
Maar ook tegen de ramen. Nu geprobeerd zoveel

Hopelijk beseffen degenen die dit op hun geweten hebben, als ze dit lezen, hoe TELEURSTELLEND dit moet zijn! als je zo je best hebt gedaan
om de buurt op te fleuren met een leuk tuintje
en dat wordt op zo’n misselijke manier teniet gedaan! Blijf van andermans tuintjes af en ga,
daarentegen, ook eens aan de gang met een eigen tuintje. Binnen de kortste keren kan je je eigen tomaten en andere dingen eten! Eet smakelijk!

BURENDAG BLOKWONINGEN /
MAJOOR FRANSSTRAAT
26 september 2015 12.00 - 15.00 uur
Dit jaar heeft de VVBW weer subsidie ontvangen
van het Oranje fonds om met burendag samen
weer iets te ondernemen. Twee jaar geleden
hebben we de fruitbomen geplant langs de Winterdijk en dit jaar gaan we met het thema eetbare planten verder. Voor iedere bewoner willen
we een eetbare plant ter beschikking stellen om
zo de wijk nog groener te maken. Je kunt deze in
je geveltuintje plaatsen of achter je balkon.
Naast het planten van een plantje is er ook gelegenheid om samen koffie en thee te drinken.
Mocht je nou geen groene vingers hebben maar
je vindt het wel gezellig om mee te doen dan ben
je natuurlijk van harte welkom! Misschien vind je
het dan leuk om te helpen bij de high tea en/ of
een lekker hapje daarvoor te maken om je buren
te verwennen of te helpen met de organisatie.
Voor de hoek Majoor Fransstraat en de Ferdinand
Huyckstraat is ook een subsidie aangevraagd om
een nieuwe speelplek in te richten ook daar zullen activiteiten voor zijn waar je aan mee kunt
doen. Daar wordt later meer over bekend. Hierover moet met de gemeente gesproken worden
hoe we dit kunnen inrichten en wat de ideeën
van de buurtbewoners zijn. Maar er gaat wel gemozaiëkt worden; de vraag is alleen komt het
mozaïekhuisje terug of komt er een hinkelbaan?!?

www.iriscf.nl
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EVERT JOSEMANDERS,
de DJ van de Dag van het Park
Door Trudie Galama

Op de Dag van het
Park wordt de muziek
verzorgd door DJ Evert
Josemanders. Als ik
aan een DJ denk,
schieten mij namen
als Armin van Buuren
en Tiësto te binnen.
Een goede reden om
eens een DJ in levende
lijve te ontmoeten.
Evert is ruim een jaar
geleden in de Jan
Compagniestraat komen wonen. Dat is nog te kort om alle bewoners
van Nieuwe Park te kennen, maar daar kan dus
op de Dag van het Park verandering in komen.
Hij vertelde mij dat hij werkzaam was als fysiotherapeut en patiënten behandelde die aan het
herstellen waren van een herseninfarct. Maar het
strakke format waarin hij moest werken gaf geen
ruimte voor het ideale beeld dat hij voor ogen
had. Dat was een reden om totaal iets anders te
gaan doen en . . . . . . . . hij ging langs bij de
dorpsharmonie en koos voor de trombone. “Twee
jaar studeren en dan mag je ook meedoen”,
werd hem gezegd. Dat pakte hij serieus aan en
hij meldde zich bij het conservatorium in Tilburg
en volgde de klassieke richting. Later ging hij
naar het conservatorium in Rotterdam en volgde
de richting lichte muziek. In de dorpsharmonie
hebben ze hem nooit gezien want hij veroverde
een plekje bij de Marinierskapel der Koninklijke
Marine. Samen met nog 52 andere professionele
muzikanten verzorgde hij de muziek rondom militair ceremonieel, gaf concerten in binnen- en
buitenland en ook de Taptoe Delft stond op het
programma. Maar het begon weer te kriebelen
en het idee van het regisseren van een muzikaal
theaterprogramma werd geboren. Het werd een
loopbaan op twee sporen, waarbij hij probeert de
krenten uit de pap halen.
Als poppenspeler heeft hij met zijn twee medespelers een unieke poppenact waarin diverse bekende Nederlanders de revue passeren. In april
heeft hij meegedaan aan de nieuwe vrijdagavondfamilieshow Popster van SBS6. Het ging er
om wie de leukste, opvallendste en meest originele poppenact kon bedenken en uitvoeren. Alle
soorten poppen kwamen voorbij, niets was te
gek. Vanaf september zal er op Gouda-tv een
kinderserie te zien zijn van zijn hand. Het programma heet Bolle en Tedje en is een verzameling van grappige, korte sketches. Hierin komen
zijn poppen ook terug.

Als muzikant reist hij mee met Guus Meeuwis
naar het buitenland en is aanwezig bij studio-opnamen. Hij stond o.a. samen met hem in de
Royal Albert Hall in Londen en maakte ook met
hem een muzikaal uitstapje naar Curaçao. Hij
doet invalwerk bij musicals en speelde o.a. in de
musical Shrek.
Hij waakt ervoor om een sticker opgeplakt te
krijgen en volgens mij lukt dat goed, want naast
het bespelen van de trombone en het poppentheater is hij als DJ onder de naam DJoozz actief en werkt met Spinkit. Toen ik de term gettoblaster liet vallen werden de wenkbrauwen gefronst en werd ik verwezen naar de website om
mijn kennis bij te spijkeren. Als DJ komt hij op
feesten en festivals en kan hij zijn brede muziekkeuze, diepgaande kennis van alle muziek
demonstreren. De grote kracht van Spinkit is de
muzikale belevenis binnen een feest. Met dit instant party concept worden groepjes binnen een
groep op steeds andere wijze geëntertaind. Omdat de geluidsbron en –richting gemakkelijk aan
te passen is, kan wie gewoon wat wil bijpraten
en borrelen zich prettig
verstaanbaar maken. Spinkit is compact, wendbaar en binnen vijf minuten operationeel waardoor het feest meteen kan beginnen. Omdat de
DJ niet op een podium, maar echt ín het publiek
staat is er 100% feedback en betrokkenheid.
Spinkit werkt met iPod’s, waardoor alle mogelijke muziek voorhanden is. Spinkit biedt entertainment zoals entertainment bedoeld is op een
particulier feest, op een festival en ook op de
Dag van het Park.
Bent u ook nieuwsgierig geworden? Kom dan
zaterdagmiddag 5 september kijken en wie weet
dansen op de muziek van Spinkit.

NIEUWS VANUIT GOUWESTEIN


Vindt u Bingo spelen leuk? Op woensdag 9
september is er een Bloemenbingo. Het begint om 14.30 uur en vindt plaats in de Plaza.
Deelname is € 4.
 Op zaterdag 19 september a.s. treden Yonina
& Shira op. Samen presenteren zij een wervelende Internationale Magische Dansshow.
Vroeger trad Yonina op in de Willem
Ruysshow en nog steeds is zij een gracieuze
danseres.
Bent u lid van Zorgpartners servicepakket dan
betaalt u slechts € 5. De kosten voor niet leden
zijn € 7,50. De middag begint om 14.30 uur en
vindt plaats in de Plaza.
Elke laatste vrijdag van de maand, tussen 12.00
en 14.00 uur, kunt u patat en snacks eten in het
restaurant van Gouwestein tegen een betaalbare
prijs. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de receptie van Gouwestein voor 10.00 uur,
9
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tel. 0182-515655. Openingstijden van de receptie maandag t/m vrijdag van 08.30 – 15.30 uur,
zaterdag van 09.30 – 15.30 uur en zondag van
09.30 – 14.30 uur.
Op zaterdagmiddag 17 oktober is er een optreden van “De Zingende Zalmvissers” uit Bergambacht. Dit Shanty koor vertolkt Nederlandstalige
vissers en zeemansliedjes. De middag begint om
14.30 uur en vindt plaats in de Plaza. Leden servicepakket betalen € 3. Voor niet leden is het bedrag € 5.

renners van de Tour de France langs ons flitsen.
Met toen Peter Winnen en Joop Zoetemelk. Die
heb ik - zonder hoofd, maar herkenbaar aan de
regenboogtrui - op de foto staan. Onthoofd omdat ik toen, staande op een lichte helling. dacht
de renners rustig te kunnen vast leggen ….. Ook
toen een belevenis om het wielren circus van zo
dichtbij mee te maken. Maar nu in je eigen wijk;
dat is helemaal uniek. Ook nu gaat er natuurlijk
een foto een album in als een blijvende herinnering.

Heeft u zin in een babbeltje of een drankje komt
u dan is langs in ons het Grand Café met fraai
buitenterras. Het Grand café is open van maandag t/m zaterdag van 15.00 – 17.00 uur.
U bent van harte welkom.
De activiteiten die plaatsvinden in Gouwestein
kunt u alleen met Pin betalen.

BUURTPREVENTIE
Door Trudie Galama

Biggenruggen

Mag de Tour de France ook in mijn straat langskomen?

TOUR DE FRANCE OP DE
KATTENSINGEL; WOUW!
Door Wilma Neefjes

Zondag 5 juli juichten we met familie, vrienden
en buurtgenoten de wielrenners van de Tour de
France toe. We stonden er al vroeg in de middag
met een kopje thee, een glaasje en hapjes, door
de verschillende gasten zelf gemaakt. Eerst
kwam de reclamekaravaan langs. Heel hard roepen zodra een auto in het zicht kwam leverde
petjes, flesjes en sleutelhangers op, vooral voor
de groep toeschouwers, die na ons langs de singel stond. En toen kwamen de wielrenners. Jammer dat het even regende, maar het feest was er
niet minder om.
Slechts een keer eerder, in 1986 op vakantie in
Villedieu-les- Poëles in Bretagne, zagen wij de

De biggenruggen op de van
Hofwegensingel zullen worden
verwijderd. Sommige liggen los
en scheef en het blijkt niet mogelijk om dat afdoende te verhelpen. De fietspaden zijn relatief smal (maximaal 2 meter)
en daarbij komt een obstakelvrees ten opzichte van de
brugleuningen aan weerszijden. De verkeersdeskundige
van de gemeente en de politie geven de voorkeur aan het verwijderen van de afscheiding
(biggenruggen). De fietsstroken zullen worden
aangegeven met een fietssymbool.
Stoplichten Steve Bikobrug
Ernstige klachten waren er over de ontruimingstijd tussen de verschillende stoplichten. Het kon
gebeuren dat als je net was opgetrokken je weer
hard op je rem moest trappen om een aanrijding
te voorkomen. Enkele leden van het Buurtpreventieteam zijn samen met een deskundige van
Cyclus ter plaatse gaan kijken en met succes. De
10
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ontruimingstijd is inmiddels verruimd. Dus wanneer het u nog eens overkomt, kunt u ervan uitgaan dat uw tegenligger door oranje/rood is gereden.

SOCIAAL TEAM GOUDA – WEST
Vanaf 1 januari 2015 is het Sociaal Team in
Gouda gestart in de wijk en te vinden in het Gezondheidscentrum Korte Akkeren.
Het Sociaal Team Gouda is er voor jou en je
naasten wanneer je behoefte hebt aan ondersteuning. Je kunt bij ons terecht met alle vragen
waar je in het dagelijks leven tegenaan loopt.
Bijvoorbeeld over je werk, inkomsten, wonen,
zorg, gezondheid, mantelzorg, dagbesteding, je
gezin of je relatie. Maar soms heb je geen behoefte aan ondersteuning en wil je juist zelf je
handen uit de mouwen steken. Heb je een goed
idee voor de wijk of een buurtbewoner, maar
weet je niet hoe je dit realiseert? Ook dan ben je
van harte welkom bij de medewerkers van het
Sociaal Team. We helpen je graag op weg.
Ook de Formulieren Brigade is onderdeel van het
Sociaal team. Dus als je brieven niet begrijpt of
het moeilijk vindt om een formulier in te vullen,
dan kun je erbij geholpen worden. Zonder afspraak kun je komen op donderdag van 10.0012.00 uur. Sinds kort is de Sorteergroep gestart.
In vier bijeenkomsten word je geholpen door geschoolde vrijwilligers om je administratie op orde
te brengen en overzicht te krijgen van inkomen
en uitgaven en/of schulden. Meer weten? Kijk op
de website.

augustus - september 2015
zorgorganisaties, wijkteams, verenigingen en gemeentelijke diensten.
Bereikbaarheid
Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar van
9.00 – 17.00 uur op (088) 900 43 21. Daarnaast
is er iedere werkdag inloopspreekuur voor vragen, informatie of aanmelden. Op maandag,
woensdag en vrijdag van 9.00 -12.00 uur en op
dinsdag en donderdag van 13.00 – 16.00 uur.
Per e-mail is het Sociaal team eenvoudig te bereiken via west@sociaalteamgouda.nl. Binnen 24
uur krijg je van ons reactie.
Voor meer informatie kun je terecht op www.sociaalteamgouda.nl.
Volg ons ook op twitter @socteamgouda

HOOGVLIETEXPRESSE VIERT
EERSTE LUSTRUM
Door Wilma Neefjes, coördinator

Op woensdag 23 september vieren we in supermarkt Hoogvliet met
alle vaste gebruikers en
begeleiding een klein
feestje: we zijn dan vijf
jaar actief met de
boodschappenservice.
Er zijn nog veel gebruikers van het eerste uur,
maar ook nieuwe mensen. Vooral de groep vanuit de Bernhardhof is sinds de sluiting van het
aangrenzende zorgcentrum Julianastaete gegroeid. In de volgende wijkkrant een verslag van
het feestje.

En wat kun je verwachten?
De mensen van het Sociaal Team denken met je
mee over een passende oplossing voor je zorgen
of wensen. Wij ondersteunen bij jouw plan voor
de toekomst. Ons uitgangspunt is: wat je zelf
kunt, doe je zelf en regel je zelf of met familie,
vrienden of kennissen. Lukt dat door omstandigheden niet of niet genoeg? Dan bieden of regelen
we de juiste ondersteuning met deskundigen binnen en buiten het team.
Ons motto is: Samen Gouda. Inwoners van
Gouda kunnen en willen wat voor elkaar betekenen. Daar geloven we in, daar zoeken wij naar
en dat stimuleren we.
Wie zijn we?
In het Sociaal Team werken mensen van verschillende organisaties samen. Op die manier zijn
we breed inzetbaar voor veel doelgroepen. We
hebben nauwe samenwerking met de wijkverpleegkundigen en het Sociaal Team Jeugd binnen
het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Daarnaast hebben we contact met veel andere
organisaties en professionals, zoals huisartsen,
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maar voor de zwaluwen was geen nieuwe huisvesting geregeld. Dankzij een actie van Manon
Vonk zijn onlangs tien zwaluwnestkasten aan de
woningen bevestigd. Deze zijn gefinancierd met
subsidie van Mozaïek Wonen, een bijdrage van
het Wijkteam en van de bewoners zelf. Sommige
bewoners durfden het aan om de kasten zelf op
te hangen, maar anderen hebben de hulp ingeroepen van Han Geurts, die vrolijk fluitend de
ladder op ging en hoog boven het straatniveau
de kasten onder de dakgoot heeft bevestigd.
Nu is het afwachten of de zwaluwen hun nieuwe
behuizing goedkeuren. Ik heb me laten vertellen
dat je ze kan lokken door tussen juli en half september huiszwaluwgeluiden af te spelen in de
buurt van de nestkasten. Dit wekt de nieuwsgierigheid van de jonge zwaluwen en moedigt hen
aan om daar het volgende jaar nestgelegenheid
te zoeken.

WERKGROEP GROENONDERHOUD
Door Trudie Galama

Afgelopen zaterdag hebben we de handen weer
uit de mouwen gestoken. Het was de laatste weken groeizaam weer en in het bijzonder voor onkruid. Brandnetels, heermoes, hagewinde en ander ongewenst groen hebben we uitgetrokken.
Nu liggen de perken naast het wandelpad richting station, ook dankzij de medewerkers van
Cyclus, er weer netjes bij. Ook de waterdragers
hoeven niet meer in actie te komen want de
1400 plantjes die in april door leerlingen van het
Wellantcollege werden gepoot zijn goed aangeslagen.

ZWALUWNESTKASTEN
Door Trudie Galama

Toen in 2007 het Rode Dorp werd gesloopt zijn
met de bewoners ook de huiszwaluwen vertrokken. Een enkele bewoner is teruggekeerd,

Han op de ladder

STORMSCHADE
Door de Groencommissie

Op zaterdag 25 juni stormde het in heel Nederland. Een zware zomerstorm met windkracht 10
werd er gemeten. Op verschillende plaatsen in
Gouda moesten brandweer en politie assistentie
verlenen. In het Van Bergen IJzendoornpark zijn
grote, zware takken van bomen gewaaid. De
jonge treurwilg, waar Eurydice in haar bootje op
uitkeek (beeld in vijver t/o nr. 21) werd omver
geblazen. Al met al heeft de storm ook in onze
wijk een grote ravage aangericht. Spectaculair
om te zien was het kortwieken van de esdoorn
bij het bruidsbruggetje. Een dikke stam en takken, die als armen omhoog reiken alsof ze om
hulp roepen, is wat er nog van deze boom is
overgebleven. Het afgewaaide hout is inmiddels
door Cyclus opgeruimd, maar de schade aan bomen is nog goed zichtbaar.
Door het zware materieel dat bij de opruimwerkzaamheden is gebruikt, is een paal met bomen12
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bordje nr. 30 omver gereden. Dit bordje zal worden vervangen evenals bordje nr. 29, dat een
hoekje mist.

avond. Je mag natuurlijk je eigen snijplank meenemen om te versieren.
Het creacafé vindt zoals altijd plaats in Gouwestein. Je kunt je aanmelden bij Marrianne
Waalwijk: tel.523448,
m-waalwijkvanderspree@hetnet

GEZOCHT:
KUNSTZINNIGE KINDEREN!

Keizerstraat 4 0182-604894
5 September wordt de dag van het park gevierd
en wij van in ’t Zonnetje komen jullie feestje extra gezellig maken. Zo kunnen jullie beleven
welke transformatie 't Zonnetje, de oudste kroeg
van Gouda, heeft doorgemaakt naar een stralend
"In het Zonnetje". Het oude omgetoverd in het
nu, een unieke bar in Gouda, gespecialiseerd in
wijn, whisky, diverse biertjes, binnenlands en
buitenlands gedestilleerd en niet te vergeten
overheerlijke cocktails. Geregeld is er ook de gelegenheid om voor een prikkie een vorkje mee te
prikken, we hebben dan een gastkokkin in huis
die haar specialiteit serveert. Daarnaast is er ook
kunst te bewonderen en zijn er gezellige thema
feestjes kortom een bruisende plek voor een gezellige avond. Om jullie te laten kennis maken
met ons komen we een mini workshop ‘virgin
mochito’ geven en natuurlijk een klein voorproefje geven wat er op onze gezellige eetavondjes te smullen valt.
Kijk voor al onze activiteiten en mogelijkheden
op onze faceboek pagina Gouda-inhetzonnetje.

CREACAFÉ
Door Manon Vonk

Woensdagavond 8 september is er weer een
creacafé en gaan we het nieuwe seizoen openen;
dit keer gaan we een snijplank decoreren. Je
kunt hem helemaal naar eigen wens versieren.
Leuk voor op een verjaardag voor hapjes, als
kaasplankje of je ontbijtje vanaf te eten. Je kunt
hem beschilderen of graveren. Zoek alvast een
leuk ontwerp of spreuk die je op je plankje wilt,
maar je kunt ook ideeën opdoen tijdens de

Op de dag van het park kun jij mee doen aan het
maken van een kunst werk. Ik ben Saskia Serle,
kunstenaar, en op zoek naar kinderen die het
leuk vinden om met hun 10 favoriete spullen een
mooi stilleven te maken. Wil je ook meewerken
aan het maken van een mooi kunstwerk, dat
over jou gaat zoek dan je je favoriete spulletjes
bij elkaar. Zoek 10 spullen die bij jou horen.
Denk aan een boek, een kledingstuk, hobbyspullen, sportspullen. Dit gaan we samen op een
leuke manier bij elkaar zetten. Hier wordt dan
een foto van gemaakt en die wordt gebruikt voor
een groot kunstproject.
Werkwijze
Aan het begin van
de workshop laat
ik een paar voorbeelden zien. Die
bespreken we. Ik
bouw een stilleven op van meegebrachte spullen
van mijzelf en iemand anders. Tijdens deze handelingen kun je
vragen stellen. Daarna ga je zelf aan de slag.
Hebben je ouders zin om te helpen, dat mag altijd! Als je je van te voren even aanmeld voor
het project dan kunnen we een tijd afspreken en
kunnen we rustig aan het project werken en hoef
je niet lang te wachten. Dat is wel zo fijn. Na het
maken van de stillevens maak ik professionele
foto's. Iedere deelnemer krijgt zijn eigen stilleven via de mail.
Motivatie
Dit is leuk omdat de spullen verzamelen een
mooie rit van herinneringen is en in compositie
gebracht een mooi aandenken voor later. Niet alleen de kinderen van de wijk komen in beeld, het
project gaat verder met de bewoners van Gouwestein. Voor mij is het leuk omdat dit een nieuw
onderwerp voor een nieuwe doelgroep is.
Kosten
De workshop is gratis. Deelnemers krijgen hun
foto (20x30cm) per e-mail thuisgestuurd. Die
kan men zelf bij een fotozaak laten afdrukken. Ik
kan en wil dat ook wel doen, maar dan komen de
workshop kosten erbij en dan zit je aan de 70
euro per foto.
13
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Meld je van te voren aan, dan kun je ook nog
vragen stellen als je die hebt en dan kan ik een
goede planning maken. Ik hoop dat jullie mee
willen doen!
Vriendelijke groeten,
Saskia Serlé, www.saskiaserle.com
tel 06-14174742

PLANTENBAKKEN
Door de Groencomissie

De twee nog overgebleven plantenbakken op
het Stationplein zijn
deze zomer nog een
keer vrolijk gevuld met
rode geraniums. Ooit
stond er een rij bakken
tot aan het einde van de Vredebest. Maar de verzorging van de bakken bleek niet te organiseren.
Het wijkteam heeft toen besloten de bakken weg
te laten halen. Waarom deze zijn blijven staan is
niet helemaal duidelijk. Maar na deze opknapbeurt zijn ze, samen met de oranje brievenbus,
een fleurig accent in een kleurloze omgeving.

BOMEN IN HET PARK
DE MAGNOLIA
Door Marijke van Ittersum

Hij behoort tot de vroege bloeiers van ons park:
de magnolia soulangeana, of ook wel de beverboom genoemd. Waarom beverboom? Omdat de
knoppen een viltachtig omhulsel hebben dat wel
wat lijkt op de staart van een bever. Waarom
magnolia? Omdat de boom vernoemd is naar de
Franse Pierre Magnol. Deze hoogleraar in de botanie die leefde van 1638 tot 1715, was directeur
van de botanische tuin in Montpellier. De Engelse
botanicus Plukenett ontdekte de boom in de 18e
eeuw in Florida. Hij noemde de boom naar zijn
Franse collega. Waar “onze” magnolia staat? Aan
de bomenroute, vlak bij het bruidsbruggetje, aan
de kant van de huizen.
Uiterlijk
De beverboom draagt de grootste bloemen van
alle bomen en heesters die in ons klimaat
bloeien. De magnolia wordt vaak beschouwd als
de eerste voorbode van de lente, omdat sommige soorten al in maart bloeien. Onze magnolia
is een hybride, een magnolia soulangeana, in
1825 voor het eerst in Parijs gekweekt en inmiddels is hij een van de meest voorkomende bomen in tuinen en parken in Europa. Het tweede
gedeelte van de naam heeft deze magnolia te
danken aan legerofficier Soulange-Bodin. Nadat
hij in 1815 met pensioen ging, besteedde hij al
zijn tijd aan tuinieren.

augustus - september 2015
De beverboom bloeit in april-mei met grote,
witroze, tulpvormige bloemen en kan zo'n vier
tot vijf meter hoog worden en tot zo'n zeven meter breed uitgroeien. De bloemen vallen des te
meer op, omdat ze verschijnen voordat er blad
aan de boom zit. Daarom valt de beverboom onder de naaktbloeiers. De kale takken zijn dan rijkelijk bedekt met bloemen, die als het ware op
de takken zijn geplaatst (ze staan dus rechtop).
De boom groeit langzaam en heeft soms meerdere stammen. Magnolia's hebben ongedifferentieerde bloembladeren, dat wil zeggen dat er
geen aparte kroonbladen en kelkbladen zijn.
Deze (meestal zes) bloemdekbladeren, de meeldraden, en de vruchtbeginsels zijn spiraalsgewijs
op de kegelvormige bloemas ingeplant. Overigens zijn er heel vele soorten magnolia's bekend,
meer dan 250.
Herkomst
De magnolia is al vroeg in de evolutie ontstaan
en is daardoor een van de oudste boomsoorten
op aarde, al meer dan 100 miljoen jaar oud. De
bloembouw komt overeen met de oudst bekende
fossiele bloemen. In China, Japan en NoordAmerika groeiden de bomen in bossen en langs
rivieroevers. Bekend is dat boeddhistische monniken de magnolia denudata al voor de jaartelling bij hun tempels planten. De boom stond
symbool voor reinheid. De bloemen van deze
boom werden vaak gebruikt in de oude Chinese
schilderkunst. Sinds de T'ang dynastie (618-907)
werd de magnolia gekweekt in de keizerlijke tuinen. De eerste magnolia's die als sierplant in Europa werden ingevoerd, kwamen uit Noord-Amerika en werden daarvandaan door voornamelijk
Engelse kolonisten naar het moederland gestuurd.
Eigenschappen
Vroeg in het voorjaar bloeien kan ook een nadeel
zijn. De magnolia is namelijk wel vorstgevoelig.
Als de knoppen bevriezen, krijg je veel minder
bloemen. Ook heeft de magnolia gevoelige wortels. Een boom verplaatsen is een hele klus, omdat je erg veel kluit moet laten zitten. De boom
doet het het beste in een lichtzure, humusrijke,
waterdoorlatende bodem. Een jonge magnolia
heeft, vooral in de zomer, veel water nodig. Hij
staat het liefst in de zon of halfschaduw en uit de
wind. Ook aardig is te weten dat magnolia’s nog
steeds bestoven worden door kevers i.p.v. door
bijen. In de tijd dat de eerste magnolia verscheen, waren er namelijk nog geen bijen, maar
wel al kevers.
Snoeien is geen goed idee. Beverbomen geven
namelijk snel veel waterlot. Waterloten zijn snelgroeiende twijgen die ontstaan aan een boom of
struik als deze opeens de behoefte heeft om zijn
blad-oppervlakte te herstellen.
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Bijzonderheden
De beverboom wordt vaak verward met de tulpenboom. Maar de enige echte tulpenboom is de
liriodendron. De groengele bloem van de van
oorsprong Noord-Amerikaanse liriodendron lijkt
inderdaad ook wel een beetje op een tulp, vandaar de Nederlandse bijnaam tulpenboom. Omdat ook de bloemen van de beverboom wel wat
van tulpen weg hebben, ligt verwarring voor de
hand. En beide bomen behoren ook nog tot dezelfde familie: Magnoliaceae.
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magnoliabloemen, laat een beetje afkoelen en
schroef dan het deksel op de pot.

En de beverboom is ook weer een hele nuttige
boom. In de oudheid maakte men parfum van de
bloemblaadjes en de schors werd al genoemd in
de Cheng Lei Pen Tsao uit 1083, een boek over
planten met medicinale toepassingen. Bovendien
kun je het hout, dat wat geel van kleur is, goed
gebruiken in fineerwerk.

Tot slot
De beverboom is dus ook weer een bijzondere
bewoner van ons park. Ik heb zelfs recepten gevonden om van de bloembladeren zoetzuur, parfait en ijs te maken. De magnolia heeft (zegt
men) een heel bijzondere smaak. De bladeren
smaken rauw een beetje naar gember met een
zoetje en een bittertje. Maar persoonlijk kijk ik
toch liever naar de prachtige bloemen in het
voorjaar, dan dat ik ze kook, fijnstamp, bewerk
met suiker of rijstazijn en in een pot stop om later op te eten. Zoveel magnolia's hebben we nou
ook weer niet in het park staan.
Mocht u toch willen uitproberen hoe de blaadjes
smaken en heeft u een magnolia in uw tuin
staan, dan is hier het recept voor magnoliabloemen op zoetzuur, om koud te eten als begeleiding bij (zomerse) salades.
Ingrediënten (goed voor 1 grote pot): 500 gram
verse, jonge magnoliabloemen, 1½ kopje rijstazijn, 1 kopje suiker en 1 theelepel zout.
Werkwijze. Was de magnoliabloemen, droog ze
met keukenpapier en leg ze in een gesteriliseerde pot, samen met het zout. Meng rijstazijn
en suiker in een pan en breng aan de kook. Giet
het hete mengsel van azijn en suiker over de
15
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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
Trudie Galama
Ton Kooijman
Rien Prins
Sander van der Meijden
Peter Schönfeld
Manon Vonk

Van Bergen IJzendoornpark 35
Van Bergen IJzendoornpark 15
Van Swietenstraat 24
Van Vreumingenstraat 7
Kattensingel 56
Kattensingel 54
Majoor Fransstraat 36

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

524996
523525
522508
06-54651814
516638
678939
585357

ADRESSEN PARTNERS IN DE WIJKAANPAK
Gemeente, gebiedsregisseur West
Woonpartners Midden-Holland
Mozaïek Wonen
Politie, wijkagenten
Stadstoezicht
Cyclus
Plicare
Sociaal Team

John van Dijk
Jasmijn Leloux
Ben Peters
Ronald van Zwienen
Fred Starreveld
Piet Streng
Carla Jochems

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

588386
646464
692969
0900-8844
589168
547500
06 20417758
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 Noorderstraat 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
5 sept
9 sept
14 sept
17 sept
23 sept
26 sept

15.00-17.00 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
12.00-15.00 uur

Dag van het Park
Creacafé
Wijkteamvergadering
Veiligheidsavond
Eerste lustrum Hoogvlietexpresse
Burendag

Het park
Gouwestein
Gouwestein
Garenspinnerij
Blokwoningen / Majoor
Fransstraat
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