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We hadden een inspirerende online meeting met Ronald Zwaan, Coby Swart, John van Dijk, 
Mirjam Bruijn, Suze Peters, Vincent Opgenoort, Maartje van der Veen, Margareth Wortman, 
Monica Maassen, Ellen van de Zilver, Mascha Bom, Lelita Bindraban, Gerdien Seegers, 
Jolanda van den Berg, Wilma van Ipenburg en Heleen van Praag. 
 
Mooi om de vorderingen te horen van de verschillende initiatieven en in de werkgroepjes 
met elkaar verder te praten. 
 
VELT Groene Hart 
Suze vertelt dat VELT Groene Hart is gestart als 
nieuwe regionale vereniging. De kerngroep bestaat 
al uit 8 mensen bij de duurzaamheidsmarkt waren 
er veel belangstellenden voor het lidmaatschap. 
VELT Groene Hart wil een bruisende vereniging 
worden voor ecologisch leven en tuinieren en zijn 
van plan elke maand iets te organiseren, een 
cursus, lezing, of tuinbezoek. Onlangs is al een 
bezoek gebracht aan de Hortus Populus in 
Bodegraven en zijn daar contacten gelegd. 
Onderdeel van het aanbod van VELT is een Ecologische moestuincursus in 6 bijeenkomsten. 
Er wordt nog gezocht naar een voorbeeldmoestuin in Gouda om de cursus in te geven.  
Wil je meer weten of je als lid aanmelden mail naar Suze via veltgroenehart@gmail.com. 
 
Groenteam Riet- en Veenzoom 

Ronald heeft met de partners erbij al 7-8 mensen die 
mee willen helpen. Naast het helpen van bewoners bij 
hun tuinonderhoud gaan ze een buurttuin opzetten. 
Omdat in één van de tuinen bomen gerooid worden is 
de vraag wat te doen met de egels die daar 
overwinteren. Tips: Neem contact op met egelopvang 
Boskoop of met de medewerker ecologisch beheer 
van de gemeente, André van Kleinwee.  
Ronald wil nog meer bewoners uit de buurt 
enthousiast 

maken om mee te denken en mee te doen. Vincent 
(actief in buurttuin Heesterlaan) biedt aan te helpen 
met het opstellen van een brief voor de buurt. 
Margareth kan dit via Mozaïek Wonen printen in 
grotere aantallen.  
De Spirea’s die gerooid worden krijgen elders een plek 
in de wijk. Suze wijst ook nog op Stichting Struikrover.  
 



Stekjesroute 
Het draait om het uitwisselen van stekjes op basis van 
een bestaand initiatief. Er zijn al verschillende locaties 
in Gouda en omgeving die meedoen. In de winter ligt 
het een beetje stil. In het voorjaar wil Mascha er wat 
meer bekendheid aan geven. Het zou leuk zijn als er 
nog meer ruilplekken bijkomen. 
https://goudabruist.nl/project/8595/stekjesroute 
 
Meer Bomen Nu 
Gerdien vertelt over deze nu al succesvolle klimaatactie van Urgenda om deze winter 1 
miljoen bomen te planten in Nederland. Daarvoor worden zaailingen van bomen geoogst en 
elders weer geplant. Als je mee wilt helpen kun je je aanmelden op meerbomennu.nl. Je 
kunt zelf iets opzetten en je krijgt bericht als er iets in jouw regio staat gepland. Gerdien, 
Heleen en Wilma hebben zich al aangemeld. Wie zaailingen van bomen heeft kan ze brengen 
naar een inleverpunt in Reeuwijk. 
 

 
 
75.000 Bloembollenactie 
Mirjam vertelt over het plan om volgend najaar 75.000 biologische bloembollen te planten 
in het kader van Gouda750 jaar en het thema Geef Gouda Door. 

Maartje ondersteunt dit vanuit de gemeente. Zowel 
met het vinden van geschikte plekken als met een 
financiële bijdrage. Totale kosten voor 75.000 
biologische bollen zijn € 12.000,-.  De gemeente draagt 
de helft bij, de andere helft kan mogelijk via GoudApot 
en/of crowdfunding. Het idee is om de bollen zoveel 
mogelijk in grasstroken te planten. Er ligt ook al een 
aanvraag bij de gemeente van bewoners van de 
Martenssingel. Maartje geeft de  voorkeur aan grotere 

locaties omdat het dan ook duidelijk is voor groenonderhoud van de gemeente dat hier niet 
gemaaid moet worden. Dan kan ook gewerkt worden met een mix van bollen die in 
verschillende periodes bloeien. 
Mirjam zoekt nog hulp bij de organisatie. Heleen en Jolanda willen meedenken. Heleen kan 
de gangmakers van de Lief & Leedstraten bij de actie betrekken. Jolanda wil in het kader van 
Gouda750 ook uitzoeken of er historische bloembolrassen zijn in Gouda. 



Wilma gaat met anderen samen a.s. zaterdag 300 bloembollen planten bij het Nonnenwater 
in de letters Gouda750. 
 
Stadsboerderij 
Bij de bijeenkomst kon niemand aanwezig zijn vanuit het initiatief van de Stadsboerderij 
maar zij hebben een presentatie gedeeld (zie bijlage). Er ligt een aanvraag bij de gemeente 
om het initiatief te ondersteunen en een locatie toe te wijzen. De initiatiefgroep hoopt in 
januari uitsluitsel te krijgen. 
 
#durftevragen 
Ellen is betrokken bij het Voedselbos in de Goudse Hout en zoekt nog vrijwilligers die mee 
willen helpen met het onderhoud en opknappen. 
 
Vooruitkijken 
Er zijn nog geen nieuwe data gepland maar wel voldoende ideeën: 
- Maandelijkse activiteiten via VELT Groene Hart 
- Plantaardig eten in de Walvis 
- Voorjaarsexcursie over natuurontwikkeling bij the Cranberry company (en in september 
gaan we weer helpen met plukken) 
- Voorjaarsexcursie naar Voedselbos Gedeelde Weelde 
- Deelname aan de VELT Ecotuindagen in het eerste weekend juni, dit misschien combineren 
met een fietstocht langs de buurtmoestuinen. Hoe meer tuinen meedoen hoe leuker. 
Iedereen is welkom om activiteiten te delen en daar ook het platform goudabruist.nl en 
eetbaar Gouda voor te gebruiken. 
 
Tot slot 
Idee van Suze om contact te leggen met de vereniging voor onderhoud Hoogstambomen aan 
de Bloemendaalseweg en hen te betrekken bij Eetbaar Gouda. 
Wilma vindt het een vruchtbare bijeenkomst: Ze is blij met de oprichting VELT Goude en 
heeft ook via het contact met Mozaïek Wonen regentonnen kunnen regelen voor bewoners 
van de Korte Raam. 
Gerdien bedankt iedereen tot slot voor deelname en meedenken! 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Hier doen we de Eetbaar Gouda quiz! Iedereen moest een voorwerp laten zien in de kleur van 
het antwoord. Dit was de moeilijkste vraag. Niemand had hem goed. 


