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VAN DE REDACTIE /  
VAN HET WIJKTEAM 
Door Ton Kooijman 

 

We hebben een geslaagde bewonersavond ge-

had begin april. Gezellig, informatief, enthousi-

aste mensen die zich willen inzetten voor de 

wijk, het kan haast niet beter. We konden ook 

een paar belangrijke resultaten laten zien, zoals 

de gerenoveerde volière en een prachtig inge-

richt hoekje aan de Majoor Fransstraat. Dat heb-

ben we behalve aan onze eigen bewoners onder 

de bezielende leiding van Manon Vonk ook te 

danken aan het Oranje Fonds dat voor beide 

projecten geld beschikbaar stelde. Ik weet niet 

hoeveel geld in dat fonds omgaat maar ik ben er 

wel lovend over. Het fonds heeft een pragmati-

sche benadering. Het vraagt geen vuistdikke 

aanvragen met zeventien handtekeningen en 

beoordeelt snel (en voor ons goed). Daar kan 

menig subsidie-instituut nog wat van leren.  

 

Deze loftrompet komt op het goede moment. In 

de week van 17 tot 20 mei is er een landelijke 

collecte voor het Oranje Fonds en dat hebben ze 

ook al weer heel handig aangepakt. Want je col-

lecteert half voor jezelf! De helft van de op-

brengst gaat naar de club die voor de deuren 

met de collectebus rammelt. En in deze wijk is 

dat het wijkteam. Versta me goed, dat geld gaat 

niet naar de bestuursleden, maar komt in de 

wijkteampot terecht, net als vorig jaar. Toen 

waren we niet superblij met de hoogte van de 

opbrengst, maar alle beetjes helpen, zeker nu 

de gemeente het vrijwel laat afweten en de 

GoudApot zo zijn eigen inzichten heeft.  

 

Onze ervaring is dat steeds minder mensen 

munten of klein papier in huis hebben, of dat als 

smoes gebruiken. Nu weet u dat het geld weer 

bij u terugkomt. Mag ik dus vragen wat muntjes 

opzij te leggen zodat de bussen redelijk gevuld 

raken? We gaan het geld onder andere gebrui-

ken voor het onderhoud van de volière, die in 

maart zo prachtig is opgeknapt. We moeten 

daar voorzichtig mee zijn, want als de gemeente 

van dit juweel hoort eist zij de kooi terug. Ik zag 

vorige week een jonge moeder met twee kin-

deren en een oudere dame in een rolstoel met 

haar mantelzorger zich voor de volière verdrin-

gen. En het is er ook echt een gefladder en ge-

twitter van jewelste. Ja dus, tegen de collectant.  

 

De gemeente wil het beleid rondom de vuilop-

haal veranderen. We moeten gaan betalen voor 

het grof vuil dat we aanbieden. Ik heb zo mijn 

twijfels over het realistisch gehalte van die be-

nadering. Ik heb niet zoveel vertrouwen in ons-

zelf. Als je voor je grof vuil moet gaan betalen 

komt de gedachte om het dan maar te gaan 

dumpen heus wel bij sommigen op. Toen ik er 

met iemand van Cyclus over sprak zei hij dat dit 

in sommige buurtgemeenten al gebeurt. We we-

ten ook dat behalve voor parkeerboetes het re-

gime van handhaving matig ontwikkeld is. Dus 

ga er maar aanstaan. En als het echt warm 

wordt, is ook het idee om de bak eens per 

maand buiten te zetten niet echt milieuvriende-

lijk. Dat gaat stinken en ook bij grof vuil kruipen 

de maden dan waar ze gaan kunnen.  

 

Oh ja: iemand in mijn straat zet om een uur of 

twaalf twee zakken plastic op de stoep. Dat er 

geen andere zak te bekennen is, Cyclus is al 

langs geweest, valt hem niet op of kan haar 

weinig schelen. Anderhalve week later hangen 

die plastic zakken daar nog steeds aan een hek 

(iemand heeft tenminste de moeite genomen ze 

bij de stoeprand weg te halen).  

 

Ik heb weinig vertrouwen in die plannen. Toch 

een mooie meimaand gewenst.  

 

GROENCOMMISSIE 
Door Trudie Galama 
 

De Groencommissie is gevraagd een voorstel te 

doen voor de nieuwe bomen en de daarbij beho-

rende onderbeplanting aan de Kattensingel. 

 

In plaats van de gebruikelijke, saaie onderbe-

planting hebben wij geadviseerd Vinca (Maag-

denpalm) en Hypernicum (Hertshooi) in de 

boomspiegels te planten. 

 

Op dinsdag 26 april zullen de groenspecialisten 

van de afdeling Beheer en Beleid van de ge-

meente in overleg met de werkgroepleden Kat-

tensingel de definitieve keuze maken.  

 

   
Hypernicum (Hertshooi)            Vinca (Maagdenpalm)  
 

BEWONERSAVOND 
Door Ton Kooijman 
 

Het was zoals alle jaren gezellig en redelijk druk 

tijdens de bewonersavond die het wijkteam 

jaarlijks organiseert. Er waren zo’n zestig à ze-

ventig wijkgenoten aanwezig. Tijdens de avond 

in Gouwestein was verspreid over tafels veel in-

formatie beschikbaar over de zaken die op dit 

moment in de wijk spelen. Het belangrijkste 

daarvan kwam ook nog in de vergadering aan 

de orde.  
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Peter Schönfeld vertelde dat de aanvragen uit 

de GoudApot moeizaam verlopen. We moeten 

de drieduizend euro die elk wijkteam als basis-

bedrag nog krijgt, meerdere malen gaan beste-

den om de gewenste activiteiten, vooral de uit-

gave van deze wijkkrant, nog te kunnen uitvoe-

ren. Overleg loopt nog, maar het ziet er wat 

somber uit.  

 

Peter Waalwijk vertelde wat over de plannen 

met de Kattensingel. De gemeente heeft overleg 

met een aantal geïnteresseerde bewoners en 

geeft aan zoveel als mogelijk met hun wensen 

rekening te houden. Daar moeten nog wat keu-

zes gemaakt worden over de precieze ligging 

van de rijbaan en over de manier van inrichting 

om de weg in te passen in de 30 kilometer zone. 

Volgend jaar gaan ze daar echt aan de gang. 

Hoe hinderlijk dat voor ons allemaal wordt is 

nog niet bekend.  

 

Trudie Galama besteedde aandacht aan het 

groen en nodigde vlijtige handen uit om de 

groenclub te komen versterken. Omdat de ge-

meente ons park gelijk heeft geschakeld aan elk 

willekeurig grasveldje, verwaarlozen ze het on-

derhoud. Dus als we het park mooi willen hou-

den, en dat willen we, moeten we zelf aan het 

werk (je zou het een vorm van chantage kunnen 

noemen). Gelukkig zijn er wijkbewoners die het 

park fantastisch vinden en er ook energie aan 

willen besteden, maar elke extra hand is wel-

kom.  

  

Trudie sprak ook nog over het succes van de 

WhatsApp-groep. Elders in deze wijkkrant leest 

u dat er al meer dan honderd deelnemers zijn. 

Daarmee is het een belangrijk instrument voor 

buurtpreventie. Bordjes hangen overal in de 

wijk. Met zo’n grote groep deelnemers wordt 

discipline in het gebruik ervan wel belangrijk. 

Niet elke weggelopen poes hoeft vele malen 

langs te komen (dat zei Trudie overigens niet, 

maar komt van mij af).  

 

De ‘nieuwe’ wijkagent, Marcel Bos, presenteerde 

zich. Hij is een ouwe bekende, agenten rouleren 

regelmatig. We zullen hem veel fietsend ont-

moeten, want fietsen is een hobby van hem. 

Onze wijk is relatief rustig en veilig. Het was 

leuk dat hij ook tijdens de naborrel nog bleef en 

daar in gesprekjes nog veel informatie ver-

strekte en zijn mening over wat zaken gaf.  

 

Dura Vermeer was er niet, maar we konden ook 

zelf wel iets vertellen over de plannen die het 

bedrijf met het terrein De Drie Notenboomen 

heeft. Ze verminderen het aantal woningen, die 

daarmee ook in een luxere categorie komen. Na 

de bewonersavond werd bekend dat het bedrijf 

Koemans volgend jaar vertrekt. In hoeverre dat 

ook nog invloed kan krijgen op de plannen weet 

ik niet.  

 

Geri van Ittersum 

vertegenwoordigt 

samen met Peter 

Schönfeld de wijk 

in het overleg met 

de gemeente en 

anderen over het 

Zuidelijk Stations-

gebied. Na de te-

leurstelling over het 

besluit om het busstation niet te verplaatsen is 

de draad weer opgepakt. In de vorige wijkkrant 

heeft u er al over kunnen lezen. De realisatie 

gaat nog wel een paar jaar duren, maar op 

korte termijn gaat al wat gebeuren aan de puin-

hoop van de fietsen voor het station. In de hoop 

dat de ingang van het station dan bereikbaar 

wordt. De Goudse Verzekeringen gaat dit jaar al 

snel aan het werk om op de begane grond win-

kels te creëren. Dan krijgt het gebouw op 

straathoogte een nieuwe pui, die verder naar 

voren is geschoven. Landje pik. De loempiakar 

heeft het veld al moeten ruimen.  

 

Als laatste kreeg Mat-

thijs de Vink het 

woord. Hij liet horen 

en zien hoe fraai op 

de kruising Majoor 

Fransstraat en Ferdi-

nand Huyckstraat een 

groene spelplek is 

ontworpen en aange-

legd. Daar hebben veel buurtbewoners enthou-

siast aan meegewerkt. Er liggen nog wat losse 

eindjes (takken), maar het resultaat is al prach-

tig.  

 

Vrijwel op het geplande tijdstip eindigde het offi-

ciële deel, waarna nog een geanimeerd uurtje 

volgde. Ik durf het een geslaagde avond te noe-

men.  
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MELDNUMMER 

 
 

Politie spoed   112 

Geen spoed                          0900 8844 

Meld Misdaad Anoniem          0800 7000 

Meldpunt Openbaar Gebied    140182 

 

BRAINSTORMING VERDERE  
INVULLING ZUIDELIJKE  

STATIONSGEBIED 
Door Geri van Ittersum en Peter Schönfeld 
 

Onlangs heeft een groepje bouwkundigen uit 

onze wijk, verenigd onder de naam “Meedenk-

groep”, samen met Geri van Ittersum en Peter 

Schönfeld een brainstorm sessie gehouden voor-

uitlopend op de volgende ontwerpfase voor het 

Zuidelijk Stationsgebied. Hierbij was het “functi-

oneel ontwerp” van bureau De Nijl, dat eind fe-

bruari op de Bewonersavond in het Huis van de 

Stad gepresenteerd was, het uitgangspunt. Het 

doel van de “brainstorm” was om al in een vroeg 

stadium ideeën te genereren voor de verdere in-

vulling van het Zuidelijke Stationsgebied. Deze 

kunnen dan in het voorlopig ontwerp meegeno-

men worden door de architect. De volgende 

ideeën werden genoemd: 

 

 
 

Fietsenstalling west van het station: maak dit 

als een grote kaas à la “de appel” fietsenstalling 

in Alphen 

 

Verbinding Stationsplein naar het park:  

 Weg van station naar park uitnodigender 

maken. 

 Groen moet al heel dicht bij het Stations-

plein beginnen. 

 De Leeuwenpoort nu aan het begin van het 

park dicht(er) bij het Stationsplein zetten. 

 Beelden zetten aan het begin van het park. 

 Bestrating van weg naar het park interes-

sant maken, die moet je als het ware naar 

het park trekken. 

 Trottoir aan de oostkant van de weg wandel-

vriendelijker maken. 

 Weg als het kan smaller omdat het toch een-

richtingsverkeer is vanaf afslag naar Bunnik. 

 Maak het trottoir aan de oostkant hoger 

(westkant is al hoger). 

 Maak het witte gebouw (oude Stadstoezicht 

kantoor) dat nu te huur staat onderdeel van 

de plannen. 

 

Stationsplein  

 Veel betere bewegwijzering naar verschil-

lende wijken van Gouda. 

 Creëer een markant en herkenbaar punt 

midden op het Kleiwegplein dat zichtbaar 

is vanuit de treinen die langs rijden, vanaf 

het stationsgebouw via Vredebest, vanuit de 

spoortunnel, de Kattensingel, de Blekersin-

gel en de Kleiweg. Denk aan een obelisk, 

een kerktoren, een windmolen, een boom, 

lantaarnpalen in de vorm van Goudse pijpen 

met de koppen als lantaarns. 

 Groene pijlen in het wegdek naar het park, 

rode pijlen naar het centrum. 

 De algemene oriëntatie van het station en 

plein moet gericht zijn naar de Vredebest en 

Kleiweg. 

 Informatie rotonde maken met informatie 

over Gouda en haar regio. 

 Foto’s van de binnenstad en Goudse regio 

langs het Stationsplein en Vredebest plaat-

sen. 

 Routering in het wegdek maken in de vorm 

van licht of speciale stenen of afbeeldingen. 

 “Hanging baskets” (hangende groene plan-

ten) langs de route naar de Binnenstad en 

langs het Stationsplein. 

 Een waterloop aanleggen van het Kleiweg-

plein naar het station (plein is hoog t.o.v. 

Stationsplein) en via een ondergrondse lei-

ding terugpompen. 

 Fonteintjes her en der op het plein en langs 

de route. 

 Groot matrixbord met informatie over 

Gouda, haar winkels en industrie en de 

Goudse regio. 

 Maak de bushalte in de vorm van het busei-

land met aan drie kanten banken. 

 Maak de vele poortjes naar de oostelijke 

fietsenstalling (langs het  spoortalud) rond ( 

kijk naar het stationsgebouw) of onderbreek 

in ieder geval de monotone rechthoekige 

openingen met ronde(re) vormen. 

 Maak vóór het station een grote 40 cm hoge 

stroopwafel waarop iedereen kan zitten. 

 Maak een vijver op het Stationsplein. 

 

We hebben met de gemeente afgesproken om in 

de maand september een soortgelijke brain-

stormsessie voor alle bewoners van Gouda te 

houden in het Huis van de Stad. U hoort hier la-

ter meer over. 
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BUURT WHATSAPP-GROEP  
Nieuwe Park! Meld je je ook aan?  
Door Diana Rosenboom 

 

De Buurt WhatsApp-groep “Buurtwacht Nieuwe 

Park” is afgelopen weken fors gegroeid. Bij de 

vorige wijkkranteditie stond het aantal nog op 

75 en nu gaan we over de 100 deelnemers 

heen! Uiteraard is nog verdere uitbreiding wen-

selijk, dus mocht je ook willen deelnemen aan 

de Buurt WhatsApp-groep of iemand weten die 

een oogje in het zeil wil houden in de wijk, dan 

kun je je aanmelden door je naam, adres en te-

lefoonnummer te sturen naar: 

i.tielman@gmail.com 

 

Steeds meer wijken in 

Nederland maken ge-

bruik van WhatsApp 

om elkaar te waar-

schuwen tegen bij-

voorbeeld inbraken in 

hun wijk. Recent heeft een onderzoek in Tilburg 

uitgewezen dat het aantal inbraken in Tilburg is 

gehalveerd sinds de oprichting van Buurt Whats-

App-groepen. Ook Gemeente Gouda stimuleert 

het oprichten van Buurt WhatsApp-groepen. In 

Gouda zijn er al ruim 40 Buurt WhatsApp-groe-

pen actief. Het effect hiervan op inbraken in 

Gouda is echter nog niet te meten, omdat de 

meeste groepen nog niet zo lang actief zijn. In 

steeds meer straten/wijken in Gouda worden de 

borden “Let op! WhatsApp Buurtpreventie” ge-

plaatst, ook in onze wijk zijn ze goed zichtbaar.  

 

Voor een Buurt WhatsApp-groep gelden enkele 

spelregels. Hieronder een korte opsomming van 

de geldende spelregels: 

 Minimum leeftijd is 18 jaar. 

 Deelnemers dienen woonachtig te zijn in de 

wijk. 

 Het oprichten van de Buurt WhatsApp-groep 

is een burgerinitiatief en is met name be-

doeld om elkaar te informeren en te alarme-

ren. De politie komt alleen in actie wanneer 

er ook een melding wordt gemaakt via 112. 

 Speel nooit voor eigen rechter en waarschuw 

altijd de politie via 112. 

 Indien 112 is gebeld naar aanleiding van een 

gemelde situatie in de Buurt WhatsApp-

groep, laat dit dan aan de groep weten, zo-

dat voorkomen wordt dat er meerdere tele-

foontjes voor eenzelfde melding worden ge-

daan bij de politie. 

 Stuur geen overbodige berichten. Niet alle 

buurtbewoners zitten te wachten op een 

overvloed aan berichten. Probeer het aantal 

berichten dus te beperken door alleen te re-

ageren indien dit iets toevoegt aan de situa-

tie. 

 Wees terughoudend met het delen van foto’s 

van personen. In veel gevallen voldoet een 

signalement ook. 

 

De volledige algemene spelregels en tips met 

betrekking tot een Buurt WhatsApp-groep zijn 

na te lezen via http://www.whatsap-

pen.nl/buurtwhatsapp 

 
AANVANG WERKEN AAN DE KAT-

TENSINGEL: VERVANGING  
WATERLEIDING DOOR OASEN  
Door Peter Schönfeld 
 

Onlangs heeft het wijkteam gesproken met een 

vertegenwoordiger van Oasen, het waterleiding-

bedrijf voor Gouda. Men is van plan binnen en-

kele maanden te beginnen met de vervanging 

van de waterleidingbuizen onder de stoep van 

de Kattensingel. De aannemer is de BAM. Er zal 

een gleuf van ongeveer 2 m breed gegraven 

worden waar nu de stoep is en als deze werk-

zaamheden klaar zijn wordt de sleuf afgedekt 

met Stelcon (betonnen) platen, die dan weer 

worden verwijderd voor de werkzaamheden van 

de volgende aannemer. Oasen zal de eerste 

aannemer zijn die op de Kattensingel aan de 

slag gaat. Misschien dat de rioolvervanging te-

gelijkertijd uitgevoerd kan worden. De bewoners 

zullen via een brief hierover geïnformeerd wor-

den.  

 

De werkzaamheden van Oasen zullen gevolgd 

worden door die van Stedin, die de gasleidingen 

en gasaansluitingen gaan vernieuwen. Misschien 

dat hierna ook Rekam zal volgen. Of de werk-

zaamheden van deze bedrijven onderling geco-

ordineerd worden is onduidelijk. Het wijkteam 

heeft hier bij de gemeente op aangedrongen. 

Maar veel ervaring in coördineren hebben deze 

bedrijven niet. Ook heeft het wijkteam de ge-

meente gevraagd de bewoners duidelijk te ma-

ken welke partij verantwoordelijk is voor even-

tuele schade aan huizen ten gevolge van de 

werkzaamheden en hoe deze schade wordt op-

genomen.  

 

Begin 2017 zal de gemeente met de vervanging 

van de kade beginnen. Hopelijk is de herin-

richting van de Kattensingel dan in september 

2017 klaar. 
 

VOORTGANG PLANNEN HERIN-
RICHTING KATTENSINGEL 
Door Peter Schönfeld 
 

Op 26 april is de werkgroep, die samen met de 

gemeente en het ingenieursbureau IV Infra de 

plannen voor de herinrichting bespreekt, voor de 

derde keer bijeen geweest. Tijdens de tweede 

bijeenkomst is overeenstemming bereikt over 

mailto:i.tielman@gmail.com
http://www.whatsappen.nl/buurtwhatsapp
http://www.whatsappen.nl/buurtwhatsapp
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het dwarsprofiel van de straat. Deze staat be-

schreven in de wijkkrant van maart.  

 

Tijdens de derde en laatste bijeenkomst is het 

volgende vastgesteld: 

 Gekozen is voor het planten van een dertig-

tal Amber bomen op gelijke afstanden langs 

de Kattensingel. De bladeren verkleuren 

rood in de herfst. 

 De boomspiegels van ongeveer 2 bij 2 meter 

worden beplant met Hertshooi (gele bloe-

men) en/of Maagdenpalm (blauwe bloem-

pjes). Dit zijn groenblijvende bodembedek-

kers. 

 Aan beide einden van de singel, dus bij het 

Bolwerk en het Kleiwegplein wordt een 

drempel dwars op de weg aangebracht. Ver-

der zullen er bij elke zijstraat drempels ko-

men maar niet bij huizen, die niet op palen 

staan. 

 Ter plekke van de drie zijstraten wordt de 

Kattensingel over ongeveer 20 meter be-

straat met betonklinkers. Verder blijft de 

Kattensingel geasfalteerd zoals nu. 

 Ook de parkeerplaatsen en het wandelpad 

langs het water worden bestraat met klin-

kers. 

 Er komen ongeveer 55 parkeerplaatsen. 

 In principe komen er dezelfde bovengrondse 

en ondergrondse vuilcontainers als er nu zijn 

en op dezelfde locaties. 

 Het wandelpad langs het water loopt onon-

derbroken van het Bolwerk tot het Kleiweg-

plein. Gekeken zal worden of dit pad extra 

verlichting nodig heeft.  

 Gemeente onderzoekt aansprakelijkheid bij 

eventuele bouwschade en zal de bewoners 

hierover informeren. 

 Er zijn vier funderingsmogelijkheden van de 

kade onderzocht. Een keuze is nog niet ge-

maakt. 

 

In de komende twee maanden gaat de ge-

meente door met de uitwerking van de plannen 

en waarschijnlijk zal er dan eind juni een Bewo-

nersavond worden georganiseerd waar de ge-

meente haar plannen zal presenteren. In de tus-

sentijd zal de werkgroep, wanneer belangrijke 

zaken aan de orde zijn, per mail worden geïnfor-

meerd door de gemeente. 

 

BERICHT VAN DE GEMEENTE 
 
Vanaf 2 mei is een deel van de Crabethstraat af-

gesloten voor alle verkeer.  Dat betreft het stuk 

vanaf de kruising met het Crabethpark naar de 

Kattensingel.   Dan beginnen de werkzaamhe-

den aan de riolering.   De verkeersroulatie ver-

andert dan ook. Auto’s mogen vanaf het station 

via de Vredebest naar de Kleiwegbrug rijden en 

niet meer door de Crabethstraat. Bewoners 

van het vrije deel in de Crabethstraat kunnen 

dan richting het station hun straat uitrij-

den.  Deze situatie duurt tot eind juni. 

 

 

 

COLLECTE VOOR HET WIJKTEAM  
Door Peter Schönfeld 
 

Aangezien de gemeente, zoals u weet, de finan-

ciële bijdrage aan ons wijkteam drastisch heeft 

ingekort, heeft het wijkteam besloten zelf fond-

sen te vinden om haar financiële situatie te ver-

beteren. Met name het in stand houden van 

onze wijkkrant en het onderhoud van de volière 

heeft onze grootste prioriteit. Daarom hebben 

wij besloten mee te doen aan de Oranje Fonds 

collecte, die gehouden zal worden in de periode 

van dinsdag 17 tot zaterdag 21 mei. Het wijk-

team krijgt de helft van het bedrag van de col-

lecte. De andere helft is voor het Oranje Fonds.  

Onze collecteurs, allen wijkbewoners, zijn: 

 

Wijkbewoner straten 

Cathelijn Schols  Crabethpark en Cra-

bethstraat 

Peter Waalwijk Kattensingel van Klei-

wegplein tot Van Swie-

tenstraat 

Ton Kooijman Kattensingel van de Van 

Swietenstraat tot het 

Bolwerk 

Annelie Kooijman Van Swietenstraat, Van 

Beverninghlaan en 

Piersonweg 

Rien Prins Van Vreumingenstraat, 

Lepelaerstraat, Moreau-

hof en Van Strijenstraat 

Trudie Galama Van Bergen IJzendoorn-

park  

Cora van Leeuwen Winterdijk tot Majoor 

Fransstraat, Binnenhof 

en scholen 

Jenny Geurts Rode Dorp en Majoor 

Fransstraat 

Azzouz Khouakhi Blokwoningen 

Marleen de Rooij Winterdijk vanaf Majoor 

Fransstraat tot Neder-

horststraat en Heleen 

Servaesstraat 
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Het wijkteam hoopt van ganser harte dat mede 

dankzij uw bijdrage de uitgave van de wijkkrant 

en het onderhoud van de volière mogelijk blij-

ven. 

 
HET BANKJE 
Door Trudie Galama 
 

Het was nog even de vraag of het bankje met 

zijn roestige pootjes zoveel mensen kon dragen. 

Maar dat viel niet tegen! 

Het zijn de vrijwilligers van de Werkgroep 

Groenonderhoud Nieuwe Park die zaterdagmor-

gen om 09.30 uur al aan de koffie waren. Op 

mijn vraag waarom zij op dit vroege uur met 

schop en hark in de aanslag het onkruid te lijf 

gaan, antwoordt Peter: Het algemeen groen 

moet schoon blijven; doet de gemeente het niet, 

dan doen we het zelf. Het park is het visitekaart 

van onze wijk. Cora vindt het park haar voortuin 

en die wil zij er, net als haar eigen voortuin, 

netjes zien bijliggen. Zij geniet er iedere dag 

van. Anneliet is van mening dat het monumen-

tale park in ere moet worden gehouden. Zij gaat 

daarom het onkruid enthousiast te lijf en gooit 

het zwerfvuil daar waar het hoort: in de prullen-

bak. Eveline loopt iedere morgen door het park 

naar het station en ergert zich groen en geel 

aan het onkruid en het vuil. Daarom haar de-

vies: handen uit de mouwen. Bovendien is het 

een leuke manier om mensen te ontmoeten. 

Koen vindt het een prachtig stukje groen dat je 

niet kan laten verloederen. Een mooi park 

draagt bij aan de kwaliteit van de woonomge-

ving. Door een paar uur te werken en koffie te 

drinken leer je op een leuke manier je buurtbe-

woners beter kennen.  

 

 
 

NIEUWS VAN GOUWESTEIN  
Door Karin Hinke, Gouwestein 
 

Op het moment dat ik dit zit te schrijven staat 

de zon stralend aan een strakblauwe hemel. De 

bloembakken van Gouwestein zijn al weer ge-

vuld met vrolijk gekleurde violen. Wat me gelijk 

bij het volgende brengt: voor de verzorging van 

deze bloembakken zijn we op zoek naar vrijwil-

ligers die overdag wat uurtjes over hebben om 

de dode bloemetjes te verwijderen en de plant-

jes in droge tijden te voorzien van water. Vindt 

u het leuk om de plantjes te verzorgen, dan 

kunt u dit bij de receptie van Gouwestein door-

geven. Onze vrijwilligerscoördinator neemt dan 

zo snel mogelijk contact met u op. 

 

In juni organiseren we voor de bewoners van 

Gouwestein een avonddriedaagse. Deze avond-

driedaagse vindt plaats op maandag 13 juni, 

dinsdag 14 juni en woensdag 15 juni. Ook hier-

voor zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die 

alle, of 1 van deze avonden mee willen lopen. 

Hoe meer vrijwilligers zich aanmelden, hoe meer 

bewoners mee kunnen. Heeft u hier nog vragen 

over of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger 

voor deze avonddriedaagse, dan kunt u terecht 

bij de receptie van Gouwestein via telefoonnum-

mer 0182-515655. 

 

Ook in mei hebben we weer een aantal leuke ac-

tiviteiten gepland waar ook u van harte welkom 

bij bent. Op woensdag 11 mei is in de Plaza van 

Gouwestein Mardeja aanwezig met ondergoed 

en nachthemden. U bent vanaf 14.00 uur wel-

kom.  

 

Op zaterdag 21 mei hebben we een leuke activi-

teit. Er is dan een interactief muziekprogramma: 

Gouwe Ouden. U bent om 14.30 uur van harte 

welkom in de Plaza van Gouwestein.  

 

Voor informatie over onze verenigingen kunt u 

terecht bij de receptie van Gouwestein. U kunt 

hier een verenigingsboekje op komen halen. 

Bellen mag natuurlijk ook, 0182-515655. We 

kunnen u dan een verenigingsboekje toesturen.  

 
ZOMER-AANSCHUIFTAFEL 
Door Tineke en Trudie 

 

Tineke en Trudie hebben 

besloten om tijdens de 

zomermaanden op een 

“zacht pitje” door te 

gaan met de aanschuif-

tafel. Dat betekent dat u 

niet wekelijks, maar 1x 

per maand bij een van de koks kunt aanschui-

ven. U ontvangt ruim van tevoren het menu. 

Voor € 7 per persoon zet de kok van de week 

een heerlijk driegangen menu op tafel. Op dins-

dag of vrijdag loopt u tussen 17.30 – 18.00 uur 

binnen en rond 19.30 uur na de koffie/thee gaat 

u weer naar huis.  

 

Bent u alleengaand of een avond alleen thuis, 

zoekt u goed gezelschap en vindt u het leuk dat 

er voor u wordt gekookt, schuif dan eens aan. 

Alleen eten is niet erg, maar met een paar men-

sen meer aan tafel is het echt gezelliger. Het is 
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bovendien een leuke manier om contact te leg-

gen met andere mensen uit Nieuwe Park. 

 

Voor meer informatie: 

 Tineke Mocking (tel. 0182 602 476/06 5422 

4455 of e-mail:   

cathmemocking@gmail.com) 

 Trudie Galama (tel. 0182 523 525/06 2135 

9844 of e-mail: geertruida.galama@het-

net.nl) 

 

Oproep 

De kookgroep wordt binnenkort uitgebreid met 

één aanschuiftafel. Maar vindt ook u het leuk 

om gasten uit de buurt te ontvangen en voor 

hen te koken? Wij horen graag van u. 

 

 
 

BOMEN IN HET PARK  
DE ZILVERESDOORN 
Door Marijke van Ittersum 

 

Hij staat op een onopvallende plaats, de groot-

ste zilveresdoorn van het park. We vinden hem 

tegen Villa Honk aan, waar hij trots zijn kroon 

de lucht in steekt. En terecht, want deze boom 

staat op de lijst van monumentale bomen van 

de gemeente Gouda. Een paar jaar geleden zijn 

er zelfs tijdens groot onderhoud een paar klei-

nere bomen en struiken om hem heen verwij-

derd, om hem beter te laten uitkomen. En hij is 

niet de enige. Er staat nog een “monumentale” 

zilveresdoorn vlak bij het bruidsbruggetje. Maar 

dat is vergane glorie. De dikke stronk is behou-

den, maar het gemeentelijk beleid is de boom te 

laten afsterven en die dan te verwijderen. En we 

vinden nog een paar kleinere exemplaren ver-

spreid in het park. 

 

Uiterlijk 

Het meest opvallend aan de zilveresdoorn (Acer 

saccharinum ook bekend onder het synoniem 

Acer dasycarpum) zijn natuurlijk de bladeren, 

die wit aan de onderkant zijn en waaraan de 

boom ook zijn naam ontleend: witte esdoorn of 

zilveresdoorn. In de herfst worden de bladeren 

geel voordat ze afvallen, want de zilveresdoorn 

is niet winterhard. Hoog kan hij ook worden: in 

ons land wel een meter of 15-20. Maar er zijn 

ook uitschieters. De hoogste zilveresdoorn staat 

in Tervuren en die is 33 meter hoog. De esdoorn 

heeft gladde, grijzige schors en een losse kroon 

met opgaande takken die aan de uiteinden sier-

lijk gaan overhangen.  

 

Kenmerken 

De bloemen die iets voor het blad in maart, april 

verschijnen, zijn onopvallend, een beetje groe-

nig en ze groeien in kleine trosjes die ontstaan 

uit de zijknoppen van de twijgen. De vruchtjes 

krijgen kleine vleugeltjes, die als mini-helikop-

ters naar beneden zweven. Een wat lastig pro-

bleem is dat de takken op oudere leeftijd zwaar 

worden en makkelijk breken, zeker bij wind. Dat 

is ook de reden dat de zilveresdoorn niet langer 

in lanen en langs wegen aangeplant wordt, maar 

vrijwel uitsluitend in parken. Gelukkig loopt er 

geen pad onder onze esdoorn en staat hij op 

een relatief luw plekje in ons park. 

 

Herkomst 

De Acer saccharinum komt oorspronkelijk uit het 

oosten van de Verenigde Staten. Daar kan hij 

wel 35 meter hoog worden. Het is een snelle 

groeier. In 1765 introduceerde de Engelsman 

John Bartram de soort in Engeland. John 

Bartram (1699-1777) was een Amerikaanse ko-

lonist en botanist, over wie Linnaeus zei dat hij 

de grootste ter wereld was. De zilveresdoorn be-

hoort tot de zeepboomfamilie (Sapindaceae). De 

Nederlandse naam -esdoorn- is eigenlijk een 

beetje vreemd, want de soort lijkt niet op een es 

en heeft ook geen doorns. Maar de uitgang -

doorn komt van het Germaanse “teer” dat boom 

of hout betekent. (zie het Engelse tree) Es is 

een oud Germaans woord dat speer betekent. 

Het is dus een boom die in lang voorbije tijden 

voor speren gebruikt werd.  

 

Eigenschappen 

De boom wortelt vrij oppervlakkig en heeft veel 

zijwortels. De hoofdwortels hebben de neiging 

de grond omhoog te drukken. De bodem onder 

een zilveresdoorn blijft dan ook zelden glad. Het 

hout vertoont vaak ingegroeide noestjes van de 

veel voorkomende waterloten op de stam, die 

vogelogen-esdoornhout genoemd worden. Maar 

voor de rest is het een makkelijke boom. Hij 

mailto:cathmemocking@gmail.com


Wijkkrant Nieuwe Park  april 2016 

 

 9 

stelt geen hoge eisen aan de grond waarin hij 

groeit. Hij verdraagt vochtige grond, zurige 

grond of kalkhoudende grond en is daardoor 

breed toepasbaar. En hij wordt 100 tot 150 jaar.  

 

 
 

Bijzonderheden 

De zilveresdoorn wordt heel gemakkelijk ver-

ward met zijn broertje, de suikeresdoorn, die de 

Latijnse naam: Acer saccharum draagt. Linneus 

onder andere maakte deze fout, en gaf de zil-

veresdoorn (abusievelijk dus) de naam sacchari-

num, wat zoet vloeiend betekent. De beroemde 

Linnaeus gaf de zilveresdoorn deze naam, om-

dat hij dacht dat het de echte suikeresdoorn 

was. En Linnaeus was toch niet de eerste de 

beste. Maar zelfs deze Zweedse arts en grond-

legger van de botanische naamgeving, maakte 

dus wel eens een vergissing. Overigens maakt 

de gemeente dezelfde vergissing. In de “monu-

mentale bomenlijst” staat een suikeresdoorn ge-

noemd (t.o. nr 31 A/B) met de Latijnse naam: 

Acer saccharinum en dat is dus een zilveres-

doorn. De pas ontloken blaadjes vertonen al de 

grijzige onderkant, dus er is geen twijfel moge-

lijk, het is geen suikeresdoorn.  

  

De echte suikeresdoorn is het symbool in de na-

tionale vlag van Canada: Maple leaf. De bomen 

kleuren in de herfst felrood en je kunt er ahorn-

siroop van maken en ahornsuikerklontjes en 

ahorntoffee en zelfs kauwgom. Dat gaat overi-

gens niet vanzelf, voor een liter ahornsiroop 

moet je de arme suikeresdoorn wel 40 liter 

boomsap aftappen. 

 

Maar dat is allemaal niet aan de orde bij de zil-

veresdoorn. Voor alle esdoorns – en er zijn wel 

130 verschillende soorten – geldt echter wel dat 

het hout geliefd is, want het is licht van gewicht 

en kleur en bovendien hard. Prima eigenschap-

pen om er delicate meubels van te maken, maar 

het hout wordt vooral gebruikt voor muziekin-

strumenten, in het bijzonder de viool. En omdat 

de boom zo snel groeit, is hij ook nog eens po-

pulair bij de houtproductie-industrie. 

Tot slot 

Hoewel we geen suikerklontjes van onze es-

doorn kunnen maken, is hij toch een sieraad 

voor ons park met zijn prachtige bladeren. Zil-

ver aan de onderkant en in de herfst een prach-

tig goudgeel. Laten we hopen dat hij nog vele 

jaren in zijn beschutte hoekje blijft staan. 

 

 
 
KIP ZONDER KOP 
Door Manon Vonk 
 

Misschien is het al iemand opgevallen maar 

sinds kort loopt er maar een kip met twee hanen 

rond. De laatste keer dat ik de vogels ging ver-

zorgen heb ik me rot gezocht naar kip nummer 

twee: nergens te bekennen. gelukkig na enige 

tijd toch gevonden; mevrouw zat levend en wel 

gezellig tussen het prachtige nieuwe kippenhok 

en het muurtje wat eieren uit te broeden!?! Mis-

schien binnenkort maar op cursus over wat er al 

zowel niet kan met een kippenhok, lijkt me han-

dig! 

 

HERHAALDE OPROEP!  
 

We willen graag boekjes voor de 

kinderstaatbieb. Voor de leeftijd 

van 0 tot 12 jaar. 

Alle boekjes zijn welkom, van lees-

boeken, prentenboeken, knutsel-

boeken tot kookboeken. 
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Je kunt de boeken inleveren bij Lianne van 

Rooijen, Majoor Fransstraat 13. 

 

 
 
HET LEEUWTJE 
Door Trudie Galama 
 

Het leeuwtje is klaar voor 

Koningsdag. Wanneer u dit 

leest en het leeuwtje is weg 

dan is hij op stap gegaan om 

wie-weet-waar Koningsdag te 

vieren. Waar zou hij de beest 

hebben uitgehangen? Zou hij 

nog terugkeren? Ik denk het 

niet want alles is leuker dan 

op een blok beton de vol-

gende kidnapping af te wach-

ten. 
 

CREACAFÉ APRIL 
Door Marrianne Waalwijk 
 

We hadden een bijzondere avond bij het 

Creacafé. Nicole Hageman heeft onze 

handen gemasseerd met essentiële 

oliën, waardoor we wel heel relaxt wer-

den. Ze heeft vertelt wat de essentiële 

olie voor werking kan hebben voor je-

zelf. Als je meer informatie wilt kan je 

Nicole bellen op 06 46109210 en binnen-

kort via haar site www.aroma-

touch.nl.  Maar we moesten ook nog iets crea-

tiefs doen natuurlijk. We hebben een ketting of 

hanger gemaakt met een medaillon waarin je 

een stukje vilt kunt doen. Als je daarop wat es-

sentiële olie doet draag je je geurtje heel de dag 

bij je. 

 

CREACAFÉ MEI 
Door Manon Vonk 
 

Woensdag 11 mei gaan we in het Creacafé een 

klein dienblad decoreren. Dit doen we aan de 

hand van decoupage. Je maakt dan een collage 

van papieren beeldmateriaal op het dienblad, zo 

bewerkt wordt dat het daarna ook weer bruik-

baar is. Het dienblad krijgt zo zijn eigen design. 

Deze techniek is op andere materialen toe te 

passen. Als je iets anders wil versieren mag dat 

ook. Geef je van te voren even op bij Marrianne 

Waalwijk, tel: 06 23507933 

 

 
 

 

Reserveren als gast van het restau-
rant De Goudse Waarden 2016 
Door Jan van Dam en Rob van der Spek. 

 

U bent dit leerjaar nog van harte welkom in ons 

restaurant. Wij koken en serveren voor u een di-

ner samengesteld uit (zoveel mogelijk) verse 

producten. Laat u verrassen met wekelijks een 

nieuw menu. Dit menu wordt voorbereid, inge-

kocht en gekookt door de leerlingen uit klas 3 

en 4. Deze leerlingen werken op onze school 

aan hun opleiding voor toekomstige werknemer 

als bakker, kok, gastheer/gastvrouw, of in de 

recreatieve sector. De gevorderde leerlingen 

dragen eerst de verantwoording over het koken 

http://www.aroma-touch.nl/
http://www.aroma-touch.nl/
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en serveren; naarmate het leerjaar vordert zul-

len de aankomende leerlingen het overnemen.  

 

Wij serveren het diner op woensdagavonden tot 

half juni (alleen op reservering).  

Aanvang: 17.30 uur – eindtijd: 19.45 uur.  

De richtprijs voor een 3 gangen menu bedraagt 

€ 12,50 per persoon. 

 

Tijdens examens bestaat ook de mogelijk om te 

lunchen. U kunt reserveren via: 

e-mailadres: restaurant@degoudsewaarden.nl of 

via telefoonnummer: 0182- 516077.  

 

Helaas kunnen wij niet aan dieetverzoeken ge-

hoor geven. Ook kunnen wij geen reserveringen 

aannemen voor grote groepen. U ontvangt altijd 

een bevestiging van uw reservering. Wilt u 

a.u.b. de bevestigingsbrief of mail meenemen 

als u komt dineren? 

 

DE MANDARIJNEEND 
Door Ton Kooijman 
 

De foto is van een paar maan-

den geleden. Ik kwam van 

een afspraak terug en zag 

deze bijzondere eend liggen 

op het grasveldje voor Huize 

Winterdijk. Ik ging eerst naar 

huis om wat te eten en ver-

kleedde mij toen. Als ik ga fotograferen moet ik 

niet op mijn kleding willen letten, ik heb al eens 

in een laagje water van 10 cm gelegen om een 

mooie foto te kunnen maken. Gezien dat de 

eend op eigen terrein lag, wilde ik eerst netjes 

toestemming hebben om hem te mogen fotogra-

feren. Dus ik liep met mijn spulletjes het verzor-

gingshuis binnen en vroeg waar ik moest wezen 

voor toestemming tot maken van beeld op eigen 

terrein. Na wat heen en weer gepraat en wandel 

kwam ik uiteindelijk bij de verantwoordelijke uit. 

Met een duim en 'het is best' in mijn zak, ben ik 

weer naar buiten gegaan en kon ik op mijn ge-

mak deze mooie eend fotograferen. 

 

Het betreft een Mandarijneend, dit is een Aziati-

sche eend. Het dier wordt vaak in gevangen-

schap gehouden. Er ontsnappen er af en toe een 

paar waardoor ze ook buiten de kooien om te 

vinden zijn.  

 
DAG VAN HET PARK   

‘WAT BEWEEGT JOU?’ 
Door Marrianne Waalwijk 
 

zaterdag 28 mei van 14.00 tot 17.00 uur 

 

Ook dit jaar een Dag van het Park; ons jaar-

lijkse wijkfeest. 

Op zaterdag 28 mei slaan wij onze tenten weer 

op in het Van Bergen IJzendoornpark naast villa 

Honk. Als het slecht weer wordt zijn we in het 

zorgcentrum Gouwestein te vinden. 

 

 
 

Het belooft weer een leuke middag te worden 

met activiteiten, gezonde hapjes en drankjes. 

Tamara van Viva Balans komt helend tekenen 

en heeft goede adviezen voor verzorging van de 

huid. Er is een ‘atletiek baan’ voor kids, maar 

misschien ook wel leuk voor de ouders. André 

komt een workshop capoeira dansen verzorgen 

en Anita en Jolande zorgen voor de hapjes. We 

hopen nog iemand te strikken van de yogastu-

dio. We vragen even aandacht en een bijdrage 

voor het nieuwe ‘kunstproject’: twee foto’s die 

op het energiehuisje dat in de Van Vreumingen-

straat staat moeten komen te hangen. 

 

Als u ook nog een leuke bijdrage weet of wilt 

komen helpen, laat het ons even weten alstu-

blieft. 

 

Werkgroep Dag van het Park, Manon, Marleen 

en Marrianne. Tel: 06 23507933,  

m-waalwijkvanderspree@hetnet.nl 

 

 
 

mailto:restaurant@degoudsewaarden.nl
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Wijkkrant Nieuwe Park  april 2016 

 

12 

REDACTIE WIJKKRANT: 

 

 

Ton Kooijman, Trudie Galama, Toos van der 

Gaarden en Irene Tielman. Inleveren kopij per 

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

man@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 

Peter Schönfeld Kattensingel 54 Tel. 678939 

Manon Vonk Majoor Fransstraat 36 Tel. 585357 

Peter Waalwijk Crabethstraat 41 Tel. 523448 

 

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, wijkagent Marcel Bos Tel. 0900 8844 

Stadstoezicht Fred Starreveld Tel. 589168 

Cyclus Piet Streng Tel. 547500 

Plicare Carla Jochems Tel. 06 20417758 

Sociaal Team Chantal Geul Tel. 088 9004321 

 

STRAATCONTACTPERSONEN BUURTPREVENTIE 

 

 Hélène Servaesstraat, Aart Luteijnstraat, Vincent Hamanstraat, Roos van Dekemastraat, 

Nieuwe Parkerf – Dawid Jarzynka, Vincent Hamanstraat 2, tel. 359162 

 Majoor Fransstraat, Kanaalstraat - Han Geurts, Majoor Fransstraat 20, tel. 521553  

 Rode Dorp, Parkwijk – Monique Havelaar, Noorderstraat 14 en Azzouz Khouakhi Noorderstraat 

12, tel. 06 26960574 

 Max Havelaarstraat, Merijntje Gijzenstraat, Kleine. Johannesstraat, Jan Compagniestraat, Eline 

Verestraat, Winterdijk – Cora van Leeuwen, Winterdijk 15a, tel. 524925 

 Van Bergen IJzendoornpark en Het Binnenhof – Trudie Galama, van Bergen IJzendoornpark 

15, tel. 523525 

 Van Strijenstraat, v. Vreumingenstraat, Verspuystraat, Lepelaerstraat –Eduard Jansen, Van 

Vreumingenstraat 10, tel. 602494  

 Kattensingel, nummers 1 t/m 44b – Rick Luimes, Kattensingel 13, tel. 06 41364714 

 Crabethstraat, Crabethpark, Kattensingel 44c en volgende – Fred Wolswijk, Kattensingel 91, 

tel. 538392  

 Piersonweg, Van Beverninghlaan, Van Swietenstraat - Pieter de Jong, Van Beverninghlaan 18, 

tel. 06 10014616 

AGENDA 

 

9 mei 19.30 uur Wijkteamvergadering Gouwestein 

11 mei 19.30 uur  Creacafé Gouwestein 

11 mei 19.30 uur Buurtpreventievergadering Gouwestein 

28 mei 14.00 – 17.00 uur Dag van het Park Park 

 

 
www.iriscf.nl 
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