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Wat doet het Netwerk Achterwillens?  
Het Netwerk Achterwillens bestaat uit bewoners die zich als 
vrijwilliger in samen denken en samen doen inzetten voor het 
vergroten van de leefbaarheid in de wijk. Doel: schakel zijn 
tussen bewoners, initiatieven en activiteiten en de participatie 
van bewoners vergroten. 
De wijk Achterwillens ligt tussen de Platteweg (noord), de NS-
spoorlijn (zuid), de Breevaart (west) en de Willenskade (oost). 
Buurten: Slagenbuurt, Middenwillens, Oud-Achterwillens, Weth. 
Venteweg, Zwarteweg, Achterwillenseweg, Goudse Hout. 

mailto:info@achterwillens.eu
http://www.achterwillens.eu/
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Van het kernteam  

Het nieuwe jaar is alweer ruim een maand 

oud… Sinds de vorige wijkkrant van 
september ’21 is er weer het nodige gebeurd 
en er staat weer van alles op de planning. In 

deze wijkkrant praten we je weer helemaal 

bij. 

We brengen in onze wijkkrant elk halfjaar verslag uit van wat er 

in de wijk heeft plaatsgevonden en van wat er momenteel speelt. 

In het midden van deze wijkkrant tref je dus ook weer zoals altijd 

het activiteitenoverzicht van de Bühne aan.  

Veel mensen zetten zich in om de wijk mooier, schoner, 

leefbaarder en completer te maken. We verbinden deze mensen 

graag met elkaar door middel van ons netwerk en informeren de 

wijk via onze website en wijkkrant. 

Wil je eens kennismaken met het kernteam van het Netwerk 

Achterwillens, van gedachten wisselen over wat er gebeurt in de 

wijk, mogelijk bijdragen aan een werkgroepje? Meld je dan aan 

voor een vergadering via voorzitter@achterwillens.eu.  

Verder hebben we eind vorig jaar afscheid genomen van onze 

vorige secretaris Petra de Wit. Ook vanaf deze plaats nogmaals 

hartelijk dank voor alles wat je voor de wijk en de vereniging hebt 

gedaan! We gaan je ongetwijfeld nog vaak genoeg tegenkomen 

in je rol van betrokken wijkbewoner!  

 

Lijkt het je leuk om bij te dragen als secretaris of een andere 

bestuursfunctie? Of zou je daar wat meer over willen weten?  

Mail gerust naar voorzitter@achterwillens.eu. 

mailto:voorzitter@achterwillens.eu
mailto:voorzitter@achterwillens.eu
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Aschpotpad wordt geasfalteerd 

Rond maart/april start de renovatie van het 

Aschpotpad, het fiets-/voetpad evenwijdig 

aan de wethouder Venteweg. 100 meter van 

het ruim 700 meter lange pad krijgt als proef 

een ‘plastic road’, gemaakt van gerecycled 
huisvuil, de rest wordt geasfalteerd.  
 

Het hele pad wordt 3 meter breed, 60 
centimeter méér dan nu.  Over een 
lengte van 330 meter (ter hoogte van 
de Coop tot de brug  ter hoogte van 
de Molenmeesterslag 79) komt een 
soort ‘uitstapplaats’ van 60 centimeter. 
Waarom niet over de hele lengte? ‘Op 
dit stuk hoeven geen struiken te 
worden gesnoeid’, zegt assistent-

projectleider Nigel Ong. 
 
Verkeersborden aan het begin en eind van het pad zullen 
aangeven dat, behalve wandelaars, fietsers, snorfietsen (die niet 
harder gaan dan 25 kilometer per uur), het pad ook gebruikt 
wordt door loslopende honden. Scooters en snelle fietsen als 
speed pedelecs zijn niet toegestaan. 
 
Er kunnen kleine wijzigingen in het plan zijn want tot halverwege 
januari konden verbeterpunten worden doorgeven aan de 
gemeente.  
Kijk op de site van de gemeente voor meer informatie, bel met 
0182 141082 of mail naar gemeente@gouda.nl. 
 
(volgende bladzijde: tekening van de gemeente hoe het wordt) 

https://www.gouda.nl/gouda-werkt-aan-de-stad/onderhoud-aschpotpad/
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/1Netwerk%20Achterwillens%20(1)/KrantSiteFlyers/Wijkkrant/februari%202022/gemeente@gouda.nl
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-------------------------------------------------------------------------------------- 

Advertentie 

 



 
Achterwillens februari 2022  8 

In memoriam Cees Koop 

In januari bereikte de redactie het bericht van het overlijden van 

één van onze trouwe bezorgers van de wijkkrant, Cees Koop. 

Cees is 79 jaar geworden. Hij heeft vele jaren onze wijkkrant 

rondgebracht in de Slagenbuurt, Zuid.  

Zijn laatste rondje deed hij in februari 2021. Wij zullen hem 

missen en wij wensen zijn vrouw de nodige kracht. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Heb je nieuws voor medewijkbewoners? 

Wil je meehelpen aan meer verbinding in de wijk,  

 of het nu een paar uur is of op regelmatige basis? 

Weet ons dan te vinden: 

netwerk@achterwillens.eu 

Kopij is altijd welkom, deadline 28 augustus 2022 

En tussen de wijkkranten door is er altijd plaats op de site. 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Kort nieuws 
* Aan de Achterwillenseweg 31 worden twee huizen gebouwd; 
 

* De verbouwing van het voormalige Woonpartnersgebouw, 
Achterwillenseweg 22 is begonnen. Alle twaalf appartementen 
zijn verkocht; 

 
* De voormalige bouwmarkt op de hoek van de Wethouder 
Venteweg blijft voorlopig een meubeloutlet; 

 
* De Coop aan het Driewegplein wordt volgend jaar omgebouwd 
tot een Plus-vestiging. 
  



 
Achterwillens februari 2022  9 

Platanen gered, ‘nu nog een 

Gouds bomenbeleid’ 
‘Onze bomen zijn deels gered, maar nu moet er nog 
een structureel gemeentelijk bomenbeleid komen’. 
Gloriantplantsoen-bewoonster Manon Bossard is 

nog steeds strijdbaar, ook al is het haar met de 

buurt gelukt drie vijftig jaar oude platanen te redden 

van de kap. Daar ging een bijna twee jaar durende 

strijd aan vooraf.  

Een alternatief plan van de bewoners, 

met zelfs een speelplaats onder de 

geredde bomen, leek het niet te halen: 

het was ruim een ton duurder dan het 

oorspronkelijke plan. De Partij voor de 

Dieren schoot te hulp met een motie, 

die oktober vorig jaar een meerderheid 

haalde in de Goudse gemeenteraad.  

Bewoners worden betrokken bij de 

uitwerking van het alternatief. 

Gemeente moet vooruit kijken 

De gemeente overviel de buurt in 2020 met het plan voor de kap 

van zes gezonde bomen ‘omdat deze de noodzakelijke ophoging 
niet zouden overleven’. Fout uitgangspunt, vond Bossard, ‘in een 
veel eerder stadium had de vraag moeten zijn: wat gaan we doen 

om de bomen te behouden ook al wordt er opgehoogd. Ik ben 

geen specialist, maar die zijn er wel. Schakel die ruim op tijd in. 

Nu gaat er standaard 50 cm grond op en wordt de retorische 

vraag gesteld of bomen zo'n onvoorbereide ophoging 
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aankunnen. Het antwoord daarop is ‘nee’ en er verdwijnen dus 

sinds 2006 gezonde bomen onnodig uit het straatbeeld.’   
 

Bossard bepleit een ‘structureel bomen- en ophoogbeleid. De 

politiek zegt zich al jaren in te zetten voor meer groen, minstens 

15% in elke wijk. In 2017 is vastgesteld dat er meer geld moet 

vrijgemaakt voor groen behoud. Allemaal mooie woorden maar 

geen daden.’ 

Ze vond een gewillig oor bij diverse politieke partijen die de 

situatie kwamen bekijken. Gemeentebelangen Gouda beloofde 

haar punt op te nemen in het verkiezingsprogramma voor maart 

dit jaar.  

‘Bomen vragen alleen: laat me staan’ 
Bossard is blij dat drie van de zes bomen zijn gered: ‘In de flats 
hier wonen veel kinderen, voor wie de speeltuin dé plek is waar 

hun vakantie zich afspeelt. Niet voor niks werd de 

handtekeningenactie door 105 van de 170 huishoudens hier 

ondersteund. Bomen zijn goed voor alles: welzijn, woongenot, 

zuurstofafgifte, wateropname en tegen CO2 en fijnstof. Het enige 

wat ze vragen is: laat me staan’.  

Ze werd regelmatig moedeloos 

van de haperende communicatie: 

dat die niet goed verliep gaf ook 

wethouder Niezen uiteindelijk toe. 

Toch draagt Bossard de inmiddels 

vertrokken wethouder niets na. 

‘Hilde Niezen heeft beloofd langs 

te komen als het werk klaar is.’  

Deze bomen verdwijnen wél 

 

Dat zal dit jaar moeten beginnen zonder Niezen, die nu directeur 
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is van de stichting Rioned. Ze is opgevolgd door partijgenoot 

Michel Klijmij. Bossard heeft de wethouder nog niet ontmoet, 

maar verwacht dat hij het door Niezen begonnen beleid zal 

voortzetten. 

 

Eén tip heeft ze al voor hem: communiceer met beelden. ‘Er zijn 
hier restafvalcontainers omgebouwd voor PMD-zakken, zodat die 

niet meer aan ’de paal’ hoeven, maar veel bewoners hier kunnen 

niet lezen, of in elk geval geen Nederlands.’ 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Parkeervakken aangewezen 

voor laadpalen 

Op de Middenwillenseweg wil de 

gemeente twee parkeervakken 

aanwijzen als oplaadpunt voor 

elektrische auto’s (zie tekening). 

Voor meer informatie: 0182-588288. 

Eventueel bezwaar maken kan online 

of schriftelijk tot begin maart.  

 

Op de Merlijnstraat zijn al twee 

parkeervakken aangewezen als 

oplaadpunt. Het gaat om de laatste 

vakken tegenover portiek 76 – 86.  

De bezwaartermijn hier is voorbij. 

In beide gevallen is door omwonenden om de laadpalen 

gevraagd. Om te beginnen komt er volgens de gemeente zowel 

op de Merlijnstraat als op de Middenwillenseweg één oplaadpaal. 
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Gemaal Burgvlietkade gepimpt 
Het Hoogheemraadschap van Rijnland, ons 
waterschap en eigenaar van het kortgeleden 
gerenoveerde gemaal Burgvlietkade, heeft op mijn 
voorstel het gebouwtje gepimpt. 
 

De keuze is gevallen op een 
graffitibestendig paneel met 
een historische landkaart 
van de polder Sluipwijk uit 
1609. Deze kaart is gemaakt 
door Adriaen de Bruijn en 
toont de landen van de 
polder die destijds onder het 
gelijknamige ambacht van 
Sluipwijk vielen.  

 
Het valt niet mee om de kaart te lezen en er het huidige 
landschap in te herkennen. Vrijwel alle groene poldergebieden 
zijn tegenwoordig water!  
Eigenarenvereniging De Sluipwijkse Plassen schrijft op hun site 
dat - op Broekvelden en Vettenbroek na - de plassen in de 18e 
en 19e eeuw door turfwinning zijn ontstaan. Elfhoeven, 's-
Gravenbroek en Ravensberg werden het eerst verveend. Daarna 
Gravekoop, Vrijhoef, Kalverbroek en Roggebroek. 
 
Het werkelijke formaat van deze kaart is 66 x 98 cm. Wat opvalt 
is dat het noorden, volgens de windroos, in de hoek linksonder 
ligt, boven ligt het zuidoosten. Om eenvoudiger zicht op het 
afgebeelde gebied te krijgen, is het soms makkelijker om de 
kaart in gedachten om te draaien. 
 
De blauwe waterstroom rechts, hier Reeuwijckse Watering 
genoemd, is de huidige Breevaart. Bij de molen, die niet meer 
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bestaat, zien we de vernuftige constructie van de befaamde 
Dubbele Verlaat. Links van de molen, in het wit en onder het 
tekstblok, liggen de huidige Slagenbuurt en Goudse Hout. 
 
Zouden we van de getekende molen over de Breevaart naar 
onder op de kaart varen, dan gaan we richting Reeuwijk. De 
grote groene lap grond rechts op de kaart is tegenwoordig de 
Elfhoevenplas. 
 

 
 
Op verzoek heeft Janneke Groen, archivist bij voornoemd 
waterschap, een nauwkeurige overzetting gemaakt van de 
moeizaam tot niet te ontcijferen tekst in de cartouche (de omlijste 
tekst) naar leesbaar Nederlands. 
 
Het opschrift vermeldt voornamelijk de maten van de 
landoppervlaktes en van de in- en omliggende wegen en dijken. 
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Om het ons makkelijker te maken is de archivist ook zo aardig 
geweest het handschrift van de wegen in de kaart leesbaar te 
maken en in de hier geplaatste foto van de kaart te plaatsen  
 
Ick hier onder geschreven geswooren Lantmeter van Rhijnlant, 
Verclare mitsdees[en] bijden eedt bij mij In t’ stuck van mijn 
Officie gedaen, dat ick inde maent van Septemb[er] [anno] 1608, 
ter ordonnantie van Dijckgrave en[de] hooge heemraeden van 
Rhijnlandt aen blocken gemeten hebbe de Landen gelegen In 
Sluijpwijck cum socijs, ende dat dezelve bij mij groot bevonden 
zijn als volcht, Te weeten lang Graencoop hondert achtendertich 
morgen, vier hont, XIV [14] [roeden], Cort Graencoop zes en[de] 
vijftich morgen een hondt XXI [21] [roeden], De lange 
Roggebroucken negenentzeventich morgen vijff hondt LV [55] 
roeden, de Corte Roggebroucken vijftien morgen drije hont X [10] 
[roeden], den Nijeuwenbrouck twee hondert eenenveertich 
morgen een hont LVII [57] [roeden], Calverenbrouck met de houff 
tnegentich morgen vier hont zes en tzeventich [roeden], de 
Elffhouven hondert drientnegentich morgen, vier hont, LXXXVII 
[87] [roeden], Uijtbrengen[de] tsaemen achthondert zestien 
morgen, twee hont XXXI [31] [roeden]. Gelijck ick mede gemeten 
hebbe de weegen van Sluijpwijck cum socijs voors[chreven] die 
ick mede bevonden hebbe groot te weesen als hier nair 
beschreven staet. Namentlick de Rewall een morgen iii [3] hont, 
de [Laichsdijck] een morgen II [2] hont, den 
Nijeuwenbrouckschen dijck III [3] hont, Sgravendijck III [3] hont, 
Korssendijck III [3] hondt En de platte wech totte Oucoper Cade 
toe twee morgen II [2] hont. Maeckende [tsaemen] zeven morgen 
een hont. T oirconde dees[en] geteijckent xven [15] July [anno] 
1609. A. de Bruijn. 
 
Voor de rekenliefhebbers nog het volgende: één Rijnlandse 
morgen is omgerekend circa 8516 vierkante meter, wat 
onderverdeeld kan worden in 6 hond. In één hond passen 100 
vierkante roeden. 
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Tenslotte 
Wie ‘kaart van de polder sluipwijk 1609’ googelt op internet, vindt 
bij www.archieven.nl de kaart onder nummer A-1049. 
 

 
 
De Sluipwijkse molen (rechts op de foto) is te vinden op de 
molendatabase onder de verzameling ‘verdwenen molens’. Het 
was een achtkante bovenkruier, type grondzeiler.  
In 1604 werd vergunning werd verleend om in Sluipwijk een 
watermolen te bouwen aan het Reeuwijkse Verlaat.  
 
Deze Sluipwijkse molen stond tegenover de Reeuwijkse molen 
ten oosten van het Dubbel Verlaat en maalde zuidwaarts uit op 
de Brede Vaart of Breevaart, vanwaar het water naar de 
Hollandse IJssel stroomde. Het gebouw tussen de twee molens 
was van de sluiswachter.  
 
In 1898 werd de molen buiten bedrijf gesteld en grotendeels 
gesloopt, daarna bleef hij nog een poos als stomp staan. 
De molen stond voorheen in de gemeente Sluipwijk, later ging 
deze gemeente over in de gemeente Reeuwijk.  
Sinds 1972 valt dit gebied onder Gouda.  
 
Tenslotte geeft ook www.rijnland.net/archieven nog meer leuke 
weetjes. 
 
Wim van Houten   
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Werkgroep energie: voortgang 

Vanaf 1 januari 2022 is de gemeente Gouda in Middenwillens 
West begonnen met de warmtetransitie, het overstappen naar 
een andere warmtebron dan aardgas. De Slagenbuurt begint 
vanaf 2025, de rest van de wijk Achterwillens vanaf 2030. 
 

 
 

Op het kaartje (ook te vinden op www.gouda.nl/kaartjeTVW) 
staat wanneer uw buurt aan de beurt is: 
Toelichting bij de kleuren: 
- lichtgekleurde gebieden zijn het meest geschikt voor individuele 
oplossingen (all electric, gezamenlijke warmtebronnen op 
straatniveau of iets anders); 
- oranjegekleurde gebieden zijn ook geschikt voor een warmtenet 
(warmte uit de Reeuwijkse Plassen); 
- groengekleurde gebieden zijn kansrijk voor een alternatieve 
gasoplossing (biogas, waterstof); 
- gestreepte gebieden lenen zich het beste voor een oplossing te 
kiezen uit groen of oranje. 
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Je hoeft niet te wachten tot de gemeente langskomt. Je kunt 
beginnen met isoleren en nadenken over de beste manier voor 
jou om minder gas te verbruiken en een andere warmtebron te 
kiezen.  
De werkgroep Energie uit Achterwillens 
(energie@achterwillens.eu) beraadt zich daar ook al op.  
Diverse tips om zelf aan de slag te gaan en achtergronden te 
lezen over de energietransitie vindt u op de webpagina’s 
https://energie.achterwillens.eu/bewonersactiviteiten en  
http://www.energienetwerkgouda.nl 
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

http://www.energienetwerkgouda.nl/
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Werkgroep groen:  

Goudse Hout verrijkt 
Tijdens de lockdowns werd de Goudse Hout voor 
vele buurtbewoners nog méer dé plek om elkaar te 
ontmoeten of er gewoon even uit te zijn.  
 
De Groenalliantie ging door met de kwaliteitsimpuls, onder meer 
door verbeterde paden en het terugdringen van hondenoverlast, 
geholpen door de nieuwe hondenverordening (sinds oktober ’21). 
Voor dit jaar wordt gewerkt aan een Free Run Park. 
 

Ook het groen krijgt een 
kwaliteitsimpuls. Er zijn deze 
winter honderden boompjes 
bijgeplaatst, er zijn 
amfibieënpoelen gegraven en 
ringslangbroedhopen 
opgeworpen. 
Toch is het nog niet helemaal 
duidelijk hoe de Groenalliantie de 

doelen biodiversiteit in samenhang met de recreatie verder gaat 
ontwikkelen.  
 
Voorlopig is het meest concreet 
de vlinderidylle naast het 
Ontmoetingsplein. Daar 
onthulde vertrekkend wethouder 
Niezen (l) het informatiebord, 
samen met de voorzitter 
Vrienden Goudse Hout. Twee 
jaar na aanleg was deze idylle 
in de zomer van 2021 een 
plaatje (zie boven)! 
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In de Goudse Hout is de werkgroep Natuurwaarden actief om de 
balans natuur-recreatie te herstellen. De ruim 20 leden van de 
werkgroep hebben ook voor 2022 weer diverse werkzaamheden 
gepland (zie overzicht hierna). Als u meer wilt weten of ook wilt 
meedoen aan het versterken van de natuur in de Goudse Hout, 
meldt u zich dan aan via groen@achterwillens.eu. 
Wilt u op de hoogte blijven van alle groene berichten uit de 
Goudse Hout, abonneert u zich dan op het nieuws daarover op 
www.groen.achterwillens.eu 
 

 

http://www.groen.achterwillens.eu/
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Activiteiten in de Bühne, Tristanstraat 18 

Er van uitgaand dat de coronamaatregelen (zo goed als) zijn opgeheven 
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Activiteiten in de Bühne, Tristanstraat 18 

Er van uitgaand dat de coronamaatregelen (zo goed als) zijn opgeheven 
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advertentie
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Clean Ups en wijkschouwen 

Ook dit jaar trekken 
buurtbewoners op diverse 
zaterdagen de wijk in om 
zwerfvuil op te ruimen. Van 
10.00 tot 12.00 is iedereen 
welkom. Voor grijpers en 
handschoenen wordt 
gezorgd, net als voor koffie en thee na afloop.  
Opgeven bij Michael mag cleanup@achterwillens.eu 
maar hoeft niet. 
 
19 februari      Goudse Hout, Kale Jonkerpad 

   vertrekpunt parkeerterrein wielervereniging 
19 maart    Oud-Achterwillens, vertrekpunt Bühne 
16 april     Slagenbuurt, vertrekpunt basisschool Vindingrijk 
11 juni     Middenwillens, vertrekpunt Hoogeveen  

   Fietsbeleving, Achterwillenseweg  
17 september Oud-Achterwillens, vertrekpunt Bühne 
15 oktober    Slagenbuurt, vertrekpunt basisschool Vindingrijk 
19 november  Goudse Hout, Kale Jonkerpad  

   vertrekpunt parkeerterrein wielervereniging,  
 
 
 
 
de schoonmaakploeg 
van januari  
 
 
 
  

mailto:cleanup@achterwillens.eu
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De buurtbewoners die regelmatig een wijkschouw houden om te 
kijken of alles (nog) in orde is, komen ook in actie. Wil jij een keer 
vanaf 10.00 uur meelopen? Meld je bij het Netwerk. 
 
5 februari  oud-Achterwillens, verzamelen Bühne   
30 april Middenwillens/Venteweg/Aschpotpad, 

  verzamelen Bühne   
27 augustus Goudse Hout, verzamelen wielerclub   
1 oktober oud-Achterwillens, verzamelen Bühne  
5 november Slagenbuurt, verzamelen bij de Coop 
 
 
 

 

 

Bewegen in Achterwillens  
Goudse minima kunnen sinds dit jaar via het Volwassenenfonds 
de contributie bij een sportvereniging vergoed krijgen tot een 
maximum van € 250,- per 12 maanden. Het is een pilot die duurt 
tot de zomer van 2022. Voor vragen hierover kunt u contact 
opnemen met de beweegmakelaar van Sport.Gouda, Jeroen van 
Lookeren, Jeroen.vanLookeren@sportpuntgouda.nl. 
 
Voor kinderen organiseert Sport.Gouda elke week twee 
activiteiten:  
Dinsdag:  
Buurtsport 6-12 jr,14:15 t/m 15:15, Schoolplein Vindingrijk 
Vrijdag: 
Buurtsport 12-17 jr, 16:30 t/m 18:00, Gymzaal Sluismeesterslag 
(door de huidige coronamaatregelen is deze activiteit verplaatst 
naar het Aschpotpad van 16:00 tot 17:00) 
 

Lamp kapot? Stoep verzakt? Zwerfafval? 

Wacht niet op de wijkschouw. Meld het via de Slim Melden App 

aan de gemeente. Of via de website van de gemeente. 

Bellen kan ook: 140182 

file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/1Netwerk%20Achterwillens%20(1)/KrantSiteFlyers/Wijkkrant/februari%202022/Jeroen.vanLookeren@sportpuntgouda.nl
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Lief&Leed Achterwillenseweg 
In december 2021 is 
de ‘lief en leedstraat 
Achterwillens’ in het 
leven geroepen. 
 
Annemiek (l) en Marjanne 
(r) willen proberen meer 
contact te krijgen tussen 
de bewoners van de 
Achterwillenseweg (1-5 
en 2-22).  
Hiervoor hebben ze zich aangemeld als Lief&Leedstraat bij 
Gouda Bruist. 
Inmiddels zijn er diverse attenties gebracht bij de buren die wat 
ondersteuning kunnen gebruiken.  
De buren zijn op de hoogte gebracht van de plannen.  
 

De eerste gezamenlijke 
actie gaat worden: samen 
een slinger maken van 100 
meter lang! Een stukje van 
de 3,5 km vlaggenlijn die 
gemaakt gaat worden in het 
kader van ‘Gouda 750 jaar’.  
In korte tijd is er al een stuk 
meer gezelligheid in de 
straat! 
 
(foto: het begin van de lijn, 
hier in de Spieringstraat 
tijdens Zotte Zaterdag.) 
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Dus, óók meer contacten en activiteiten in je straat? Meld je aan 
als Lief&Leedstraat bij Gouda Bruist! Hier zijn veel Gouwenaars 
bij betrokken om tips en ideeën uit te wisselen. Altijd leuk! 
 

Op dit moment 
zijn er 8 
Lief&Leed-
straten in 
Achterwillens. 
Er kunnen er 
nog meer bij. 

 

 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Heemtuin  
Elke zaterdag vanaf 13.00 uur ben 

je welkom bij de Heemtuin voor 

hand- en spandiensten. 

Coronaproof op 1,5 meter van 

elkaar.  

 
Tijdens de zomertijd (31 maart t/m woensdagavond 1 september) 

ook op woensdagavonden vanaf 19.00 uur. 

Verzamelpunt is de werkschuur van de Heemtuin aan het Kale 

Jonkerpad. www.heemtuingoudsehout.nl.  
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De Goudse Smultuin in 2021 
Deze ronde smultuin aan het Kale Jonkerpad is na 

zes jaar een waar ‘toevluchtsoord’:  

• Voor diverse bezoekers die nieuwsgierig zijn 

naar wat er groeit en bloeit 

• Voor ouders en grootouders die met hun 

(klein)kinderen een rustig en veilig plekje zoeken 

met bankjes op weg naar Eldorado 

• Voor kinderen en tieners die dol zijn op 

bessen en frambozen 

• Voor 20+ers die in de schemering ongestoord 

willen chillen met elkaar 

• Voor moslima’s die hier afgesproken hebben 
om gezellig bij te kletsen 

 
Het tuinteam, 6 vrouwen, doet elke maandagochtend vanaf 

maart tot december het onderhoud. Gelukkig ook tijdens de 

lockdowns met toestemming van de SBB. Kom eens langs! 

Uitdagingen waren er dit jaar ruimschoots: een koud en nat 

voorjaar regelmatig wateroverlast en… héél véél slakken. We 
konden er in een halfuur wel vijftig aan de vissen voeren! 

Slakken smullen van jonge zonnebloem- en groenteplantjes, 

daarom gaan we komend jaar meer slakbestendige kruiden en 

bloemen kweken. Toch was het uiteindelijk een goed jaar met 

een rijke bessen- en frambozenoogst.  
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Deze zomer kwam 

de Smultuin in het 

nieuws wegens 

vernielingen in de 

weekends door 

baldadige 

hangjongeren. Het 

hekje is al drie keer 

vernield. We zijn 

blij met de BOA die 

regelmatig controleert en ons hielp aan een prachtig bord met de 

smultuin-regels.  

Op de jaarlijkse NLdoet-dag (vanwege de lockdown in mei) 

hielpen 15 vrijwilligers met klussen: nieuwe toegangshekjes, 

ophogen van de paden met zand of snippers en zelfs een solide 

steiger bij de sloot om gietwater te 

putsen. 

Begin juni kwam burgemeester Pieter 

Verhoeve met twee wethouders op 

werkbezoek, eerst naar de Heemtuin en 

de vlinderidylle en daarna naar de 

Smultuin.  

 

De Open Dag ging niet door net zomin als 

de klassenbezoeken van de leerlingen 

van basisschool Vindingrijk. Hopelijk dit 

jaar wel! 

Op NLdoet, zaterdag 13 maart 2022, is 

iedereen weer welkom. Er is weer keus 

uit diverse activiteiten. We gebruiken de 

kantine van de hondenvereniging aan de 
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overkant voor de lunch. 

Geef je op via de site van NLdoet (nldoet.nl), vul in het zoekveld 

‘Gouda’ in, dan vind je de Goudse Smultuin in de resultaten. Of 
het doorgaat, zie je tegen die tijd op de websites van de 

Vrienden en de wijk www.goudsehout.nl en 

www.achterwillens.eu. 

Claire Boissevain 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tiny Houses in de Goudse Hout 
 

In november zijn 18 

vogelnestkasten opgehangen 

in de Goudse Hout.  

De nestkastengroep uit de 

werkgroep Natuurwaarden 

Goudse Hout kan deze 

nestkasten maken met 

subsidie uit het Goudse 

“opfleurdag”-gemeentefonds.  

Deze bosuilnestkast was het 

meest ingewikkeld om – op 

zo’n zes meter hoogte – te 

bevestigen.  

In ieder geval bieden de 

nestkasten deze 

winterperiode weer 

beschutting voor onze 

gevederde vrienden in de 

Goudse Hout.  

http://www.nldoet.nl/
http://www.goudsehout.nl/
http://www.achterwillens.eu/
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Steunouderproject 

Bijna 60 Goudse (vrijwilligers) initiatieven en organisaties 
hebben onlangs hun krachten gebundeld in het ‘Informeel 
Netwerk Gouda’. Ze geven ieder op hun eigen manier zorg, 
hulp of ondersteuning.  
De sociaal makelaars van het Sociaal Team Gouda zijn 
ambassadeurs van dit netwerk. Ze vinden het belangrijk dat alle 
inwoners deze organisaties en initiatieven leren kennen.  
 

Om te laten zien hoe waardevol 

Steunouder Gouda is, ging sociaal 

makelaar Sebastiaan Boelhouwer 

in gesprek met coördinator Laura Onstenk, met Johanna, die met 

haar gezin wel wat hulp kan gebruiken en met steunouder Coby.   

 

Laura: ‘Een steunouder is een vrijwilliger die een kind van een 
overbelast gezin opvangt. Dit vraaggezin heeft om wat voor 

reden dan ook wat extra lucht nodig. Ze hebben onvoldoende 

mensen in hun omgeving die een handje kunnen helpen, maar 

wel het één en ander aan hun hoofd. Dan helpt een steunouder 

door het kind (of meerdere kinderen uit één gezin) een ochtend 

of middag per week op te vangen. Het kind heeft zo een fijne tijd, 

de vraagouder kan even op adem komen, en de steunouder 

heeft een leuke dag met het kindje. Dat is in het kort wat 

Steunouder inhoudt.’ 
 

Johanna: ‘Wij hebben twee fantastische kinderen, een jongen en 
een meisje. Mijn dochter Elisabeth gaat sinds ze 2,5 is naar een 

steunouder. De aanleiding hiervoor is dat onze zoon een aantal 

beperkingen heeft. Hierdoor is de zorg voor hem vrij intensief, en 

kunnen wij onze dochter niet altijd de aandacht geven die ze zo 
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hard nodig heeft. Daarom gaat ze nu naar een steunouder waar 

ze echt een fantastische middag heeft. Ze gaat er met heel veel 

plezier naar toe. Elke dag vraagt ze wanneer het weer vrijdag is. 

Doordat zij zo’n leuke middag heeft, kunnen we meer één op één 
aandacht geven aan onze zoon. En als hij bij de zorgboerderij is, 

kunnen we ook zelf een middagje op adem komen. Dat helpt ons 

enorm om door te gaan.’ 
 

Coby: ‘Anderhalf jaar geleden was ik op zoek naar 

vrijwilligersklus. Ik ben op zoek gegaan naar iets wat bij mij past. 

Ik vind het heel erg leuk om iets met kinderen te doen, en zo 

kwam ik bij Steunouder terecht. In het begin vond ik het best 

spannend, maar ik kwam er al heel snel achter dat je niet iets 

heel bijzonders hoeft te doen. Ik haal Elisabeth vrijdagmiddag uit 

school, en dan eet ze samen met mij een boterham en kletsen 

we over school. Soms doen we een boodschap, of we gaan naar 

een speeltuintje.’ 
 

Johanna: ‘Elisabeth doet bij Coby ook dingen die wij haar helaas 

niet makkelijk zelf kunnen bieden. Simpele dingen, zoals ze het 

leren fietsen of even naar de speeltuin gaan, is voor de meeste 

gezinnen vrij normaal, maar voor ons is dat behoorlijke uitdaging. 

Nu ze dat bij de steunouder doet, komt ze ook veel meer in het 

leven te staan en leert ze veel meer dingen. Ze is nu gewoon 

lekker met sociale dingen bezig zodat ze gewoon even kind kan 

zijn. Dat is zo belangrijk.’ 
 

Coby: ‘Op een gegeven moment ben ik gaan fietsen met 
Elisabeth, omdat ik merkte dat haar ouders daar eigenlijk geen 

tijd en ruimte voor hadden. Nou, dacht ik, dat kunnen we dan 

mooi op vrijdagmiddag oppakken. Dus we zijn begonnen met een 
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loopfietsje en nu fietst ze al met 

zijwieltjes. Ze scheurt hele wijk door! Ik 

zie haar echt groeien. Ook haar 

zelfvertrouwen groeit: ze is trots dat ze 

heeft leren fietsen. Ze gaat zich ook 

echt thuis voelen en ik vind het heel 

gezellig als ze er is. Ik ben van haar 

gaan houden en ik vind het een 

verrijking dat zij deel is gaan uitmaken 

van mijn leven. Ik geniet er echt van om samen met haar een 

middag door te mogen brengen.’ 
Enthousiast geworden om ook steunouder te worden in Gouda of 

ben je die ouder die overbelast is? Kijk op steunouder.nl/gouda 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

advertentie 

 

http://www.steunouder.nl/gouda
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advertentie
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Raymond Siregar vertelt 
Raymond woont met 
zijn gezin al 34 jaar in 
de Slagenbuurt. Voor 
de voordeur aan de 
Gaarderslag staat zijn 
bus Combi-Tech. Als 
kind woonde hij met zijn 
ouders, zijn broer en 
zijn zus in Jakarta 
(Indonesië). Daar 
werkte zijn vader voor 
een zustermaatschappij 

van Shell. Hij doorliep daar de basisschool en de Mavo. Thuis 
spraken zij Nederlands, daar buiten Maleis. 
Zijn Nederlandse vader viel op door zijn lengte, daardoor vielen 
ze nog meer op als een Belanda, als Nederlander. Nederlanders 
waren zo kort na de onafhankelijkheid van Indonesië, door het 
koloniale verleden niet erg geliefd.  
 
In 1977 keerde Raymond met zijn familie terug naar Nederland. 
Ze gingen in Gouda wonen in een appartement aan de Dreef. 
Raymond moest wennen, vooral aan de omgangsvormen, aan 
de in zijn ogen vrijgevochten mentaliteit op school en in de stad. 
Wat leerlingen allemaal durfden te zeggen tegen hun leraar!  
 
Hij volgde op De Rietgors elektrotechniek. Na zijn schooltijd 
werkte hij bij verschillende bedrijven als technicus. Hij heeft veel 
ervaring opgedaan als installateur van koelinstallaties voor fruit in 
Rusland, Indonesië en in Europa. Om meer thuis te zijn begon hij 
een eigen onderhoudsbedrijf.  
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Actief in de Slagenbuurt  
Het gezin Siregar betrok een nieuwbouwhuis aan de 
Gaarderslag. De eerste indruk was: mooi wonen in een frisse 
buurt met een lichte gele steen. Na dertig jaar is veel van die 
frisheid verloren gegaan. Raymond gebruikt nu woorden als 
‘saai, kleurloos en eentonig’.  
 
Maar er is nu ook nog veel goed aan de buurt en de woningen.  
De huizen zijn degelijk, onderhoudsarm en er zijn goede 
materialen gebruikt. Daar profiteren de huidige bewoners nu nog 
van. Het zijn ruime eengezinswoningen met veel ruimte boven. 
Vooral de zogenoemde premie A-woningen, destijds 139.000 
gulden, met een premie van max. 50.000 gulden, waren geliefd 
bij starters. Kom daar nu eens om!  
 
Hij heeft recht van spreken als het gaat om een beoordeling van 
zijn buurt. Achter veel voordeuren heeft hij gerepareerd en 
verbeteringen aangebracht. Hij verbouwde zolders, plaatste een 
uitbouw, een dakkapel, zorgde voor een nieuwe keuken, of voor 
de renovatie van badkamer en toilet. Hij deed het werk eerst 
samen met een compagnon, later alleen en nu met zijn zoon en 
heeft twee man personeel in dienst.  
 
De energietransitie 
Momenteel is er veel aandacht voor het verduurzamen van 
woningen, waarvoor overheden stimuleringsregelingen treffen. 
Veranderingen als deze kunnen het beste collectief worden 
aangepakt. Het is praktisch om daarbij rekening te houden met 
de kwaliteit van de huizen. Raymond geeft aan dat de woningen 
destijds zijn opgeleverd met vloer-, dak-, en muurisolatie. Je kunt 
je afvragen of dure veranderingen wat betreft isolatie nodig zijn. 
De vervanging van dubbelglas hoeft niet duur te zijn. Om van het 
gas af te komen moeten volgens hem collectieve voorzieningen 
worden getroffen. 
 
Wij geven vaak gemakkelijker geld uit aan een verbouwing dan 
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aan het verduurzamen van onze woning. Raymond vergelijkt de 
kosten daarvan met de verbeteringen die nu her en der 
gebeuren. Het gaat dan vaak om een nieuwe keuken, toilet en 
badkamer. Een nieuwe keuken kost al gauw 20.000 euro. Dan 
zijn de kosten voor centrale aanleg van verwarming met 
aardwarmte te overzien. Die kosten verdien je ook nog voor een 
deel terug. 
 
Over het plaatsen van een warmtepomp per huis is nog veel 
onzeker, bovendien vraagt een aardwarmtepomp wel 10 m2 
woonoppervlak, en het lawaai van de pomp  is storend. Raymond 
vindt een vorm van buurtverwarming beter. 
 
De straat en het park    
De straten in de Slagenbuurt zijn toe aan een beurt. In sommige 
straten moet aandacht besteed worden aan de afwatering. 
Tegelijkertijd kan dan gezocht worden naar een oplossing voor 
de grote parkeerdruk. Raymond noemt als mogelijkheid dat een 
deel van het groen langs de Heemraadslag kan worden 
vervangen door parkeerplaatsen. Het verdient aandacht dat de 
grootte van de bomen overeenkomt met de bebouwing, want het 
is van belang dat de zonnestralen de zonnepanelen voldoende 
bereiken. De wijk wordt ook mooier als bewoners bij het plaatsen 
van zonnepanelen afspraken maken, het dreigt nu op de daken 
een ratjetoe te worden. 
 
De Goudse Hout geeft Raymond ruimschoots gelegenheid om op 
adem te komen, om de hond uit te laten, om te genieten van 
alles wat daar groeit, bloeit en leeft en om te sporten. De 
beheerder verdient een pluim voor het goed geplande onderhoud 
en voor de verdere ontwikkeling.  
Verhuizen? Nee, daar denkt hij nog niet aan, hij woont hier met 
plezier. 
 
Sonja Stehouwer, 
Theo van Welie  
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Belangrijke telefoonnummers  
Wijkagenten Fuat Arslan/Hassan Nagih:    0900 - 88 44 

Stadstoezicht Madelon Reijerkerk, Martin Breugem:  14 01 82 

Voor alles wat 'zonder zwaailicht’ kan en voor informatie en advies  
Algemeen nummer Politie:     0900 - 88 44 

Spoedeisende zaken, heterdaad meldingen van misdrijven en leven- 

bedreigende situaties  

Politie, Brandweer, Ambulance     112 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informatie over ernstige misdaad, zoals moord en doodslag, 

overvallen, brandstichting, wapen- of mensenhandel, inbraak, 

bedreiging en fraude 

Meld Misdaad Anoniem:      0800 - 7000 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Klachten over gevaarlijke situaties of kapotte zaken in het openbare 

gebied en jeugdoverlast via: 

Meldpunt Openbaar Gebied (MOG):    14 01 82  

Als klachten hinderlijk zijn maar niet gevaarlijk: Slim Melden op website 

gemeente Gouda 

Cyclus gaat over de openbare ruimte en afvalbeheer (ook grofvuil, 

klein chemische afval en papier) 

Cyclus:           0182 - 54 75 00 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sociaal Team Noord (0-100+) 088 - 900 43 21 

Mozaïek Wonen   0182 - 69 29 69 

Woonpartners   0182 - 64 64 64 

Buurtbemiddeling Kwadraad 0182 - 58 49 22 

Crisisdienst van Kwadraad  088 - 900 40 00  

(buiten kantooruren) 

Centrum voor Jeugd en Gezin 088 – 254 23 84 (8.30 – 17.00)   

Meldpunt zorg en overlast (GGD) 088 – 308 35 35 (9.00 – 17.00) 

Kindermishandeling   0800 – 2000 (gratis, 24/7) 

Huiselijk geweld   0800 – 2000 (gratis, 24/7) 

Hygiëne en gezondheid  088 – 308 32 00 

Bureau Discriminatiezaken  0800 – 321 86 86 (gratis) 
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