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In oktober zullen de beuken aan 
de Torenlaan gekapt worden. De 
Torenlaan is de laan die van de 
Herenweg naar de scouting loopt 
langs de noordelijke rand van het 
bos. Veel bomen zijn dood of in 
slechte staat. Om de veiligheid te 
kunnen waarborgen moeten de 
bomen gekapt worden. Om de 
laanstructuur voor de toekomst in 
stand te houden is ervoor gekozen 
om alle beuken in één keer te 
vervangen. Het eerste stuk aan de 
Herenweg bestaat uit linden, te 
herkennen aan ‘de rok’ aan de 
onderkant. Deze linden mogen 
gelukkig blijven staan. Na de kap 
zal ook een oude gietijzeren 
waterleiding, die door de 
Torenlaan loopt worden 
vervangen. In het plantseizoen 
zullen 58 nieuwe beuken geplant 
worden. De gemeente heeft op 27 
juni uitleg gegeven over de kap in 
het bos, waarbij Leo van Os van 
onze vereniging aanwezig was.

Vervanging bomen 
aan de Torenlaan

‘Mijn baasje ruimt het netjes op’ 
Wij mogen ons gelukkig prijzen dat we in de buurt zo’n prachtig wandelbos tot onze 
beschikking hebben, waar we onze honden los mogen laten rondlopen. Uniek in 
Kennemerland! 

Dat realiseren we ons terdege en we doen als gebruikers 
van het bos dan ook ons best om te zorgen dat andere 
gebruikers zo weinig mogelijk hinder ondervinden van 
onze loslopende honden. Zo heeft de Vereniging 
Vrienden Wandelbos Groenendaal al weer een tijd 
geleden een aantal poepzakjeshouders aangeschaft en bij 
de ingangen van het bos laten plaatsen. Daardoor wordt 
het hondenbezitters makkelijk gemaakt om de 
uitwerpselen van hun huisdier op te rapen en 
verantwoord op te ruimen. 

Omdat lang niet iedere hondenbezitter van die zakjes 
gebruik blijkt te maken en soms zelfs niet goed weet of er 
in het bos wel opgeruimd zou moeten worden, liet de 
Vereniging stickers maken met een tekst waarin 
overduidelijk wordt gemaakt waarom de hondenpoep 
opgeruimd moet worden.  

Dit bleek iets té duidelijk, althans voor sommigen, want 
het resulteerde in het steeds weer afrukken van die 
stickers of zelfs het bekladden ervan.  

Op de Algemene Ledenvergadering in 2017 werd door enkele leden gesuggereerd dat 
een wat positievere tekst waarschijnlijk op een betere ontvangst zou mogen rekenen.    

Dat blijkt te kloppen, maar helaas niet voor iedereen. Want ook nu worden de 
stickers van de zakjeshouders afgetrokken. 

Hoewel we best begrip kunnen opbrengen voor de bezwaren die men heeft tegen de 
grote hopen die de Schotse Hooglanders soms midden op de wandelpaden achter 
laten, hebben we geen waardering voor het vandalisme dat 

blijkt uit het aftrekken van de stickers van de 
zakjeshouders. De koeien zijn nu eenmaal 
onderdeel van het ecologische beheer dat voor 
wandelbos Groenendaal is bepaald. Overigens, 
de boswachter ruimt iedere week de 
koeienhopen op.  

Maar los van wat de koeien voor ons achter 
laten, onze hond is toch onze eigen 
verantwoordelijkheid? Graag roepen we 
onze leden op om attent te zijn op mogelijk 
vandalisme en ons te laten weten als zij de 
anonieme dader(s) hebben betrapt.
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Muziektent in  
Groenendaal
16 mei 2018 organiseerde de 
Historische Vereniging Heemstede-
Bennebroek een feestelijke 
bijeenkomst die in het teken van 
de muziektent van Groenendaal 
stond en van de Flora 
tentoonstellingen. Lenie ’t Hooft, in 
de jaren negentig een van de leden 
van de programmacommissie van 
de muziektent, wist van alles te 
vertellen over de diverse concerten 
en alles daaromheen. 

Er is goede hoop dat de 
muziektent weer terug komt in 
Groenendaal.

NL Doet
Ook dit jaar is er weer in het kader 
van NLDoet een groep vrijwilligers 
hard aan het werk geweest in ons 
bos. Er werden honderden 
sneeuwklokjes verspeend. Het bos 
zal er in het voorjaar nog mooier 
uit komen te zien. Eén van de 
vrijwilligers heeft aan deze actie 
nog een mooie stageplaats bij de 
boswachter overgehouden.

Wildlife in Groenendaal
De populatie reeën neemt blijkbaar toe want 
ze worden vooral in het zuidelijk deel van het 
bos steeds vaker gezien. De vereniging Reewild 
heeft daarom posters opgehangen bij de 
ingangen.  

‘Vanaf het vroege voorjaar tot in de zomer 
worden reeklafjes geboren. Ook hier. 

Ze zijn weerloos tegen loslopende honden. Er 
vallen (buiten uw zicht) meer slachtoffers dan u 
denkt. Houd uw hond dus aangelijnd! 

Vindt u een reekalfje? De moeder is bijna altijd 
waakzaam in de buurt. Maar ze zal het kalfje 
verstoten als u het aanraakt. 

Geniet van uw ontmoeting met een ree. Maar 
bescherm ze, door hun rust te respecteren en ze 
niet aan te raken. Dank u wel!’

foto Trudy Vink

Zijn uw buren al ‘Vriend’? 
Voor het behartigen van de belangen van de recreatieve 
gebruiker van het bos - met en zonder hond - is de verenging 
graag zo sterk mogelijk. Zijn uw buren al ‘vriend’ van 
Wandelbos Groenendaal? Dat kan al voor minder dan € 10 
per jaar; een e-mail naar info@wandelbosgroenendaal.nl is 
voldoende.  

Marieke Reehoorn (voorzitter) Trudy Vink 
(penningmeester/ledenadministratie) Leo 
van Os (publiciteit) en Freek Braadbaart  
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Waterkwaliteit bij de zwemplaatsen
Door het warme zomer weer is er bezorgdheid over de aanwezigheid van 
blauwalg in de zwemplaatsen.  

De watergangen rond Groenendaal worden niet getest op blauwalg. Vorige zomer 
werd er wel voor gewaarschuwd bij de zwemplaatsen in het bos. Er was toen een 
duidelijk zichtbare blauwgroene waas in het water aanwezig. Op basis van deze 
waarneming heeft de bosbeheerder toen waarschuwingsborden geplaatst. Deze 
waas is nu niet zichtbaar. Blauwalgen kunnen huidirritatie en maag-/darmklachten 
veroorzaken. 

Rijkswaterstaat controleert op vaste zwemlocaties in het hele land de 
aanwezigheid van blauwalgen tijdens het zwemseizoen van 1 mei tot 1 oktober. 
Op zwemwater.nl staan de resultaten vermeld. Groenendaal is geen 
zwemwaterplek voor mensen en wordt niet bemonsterd. In de nabije omgeving 
geldt momenteel een waarschuwing voor blauwalgen aan het zuidstrand van het 
Haarlemmermeerse bos. 

Blauwalgen zijn eigenlijk geen algen of wieren. Het zijn bacteriën. Een andere naam 
ervoor is cyanobacteriën. Ze leven van licht, koolstofdioxide en voedingsstoffen in 
het water. Als er veel voedingsstoffen in het water zitten en het warm is, kan dat 
een blauwalgenbloei veroorzaken. Tijdens een bloei kunnen de vele blauwalgen 
een drijflaag vormen. Omdat de onderkant van de drijflaag afsterft, komen 
gifstoffen (toxines) in het water terecht. Niet alle blauwalgen maken toxines aan. 
Als het water een vreemde kleur heeft of als er een stinkende laag met algenbrij 
op het water ligt is het niet verstandig om te zwemmen. 

Los van blauwalg is het vrijwel nooit verstandig honden in natuurwateren te laten 
zwemmen. Leishmania rondwormen en andere parasieten liggen altijd op de loer. 
De stilstaande poeltjes welke niet met enig ander oppervlaktewater in verbinding 
staan zijn het hele jaar niet veilig.
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