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Nieuwe bestuursleden
Omdat Marieke Reehoorn eind 2018 na ruim acht jaar het bestuur heeft verlaten en Freek
Braadbaart ons vorig jaar helaas is ontvallen, vroegen wij via de website en in de lokale pers of
mensen belangstelling hadden. Daarop hebben twee enthousiaste kandidaten zich gemeld:

vlnr. Marianne Valk , Trudy Vink , Leo van Os en Ellen Zwarter

Ellen Zwarter-Rol is inmiddels
volop aan de slag met
activiteiten die onze vereniging
betreﬀen. Een tweede kandidaat
bestuurslid is Marianne Valk-van
Selow, die in mei actief is
geworden. In de eerstvolgende
Algemene Ledenvergadering
zullen deze kandidaten aan de
leden worden voorgesteld,
waarna de vergadering hen tot
bestuurslid zal kunnen
benoemen.
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Op 20 juli zullen wij het
heuglijke feit vieren dat
de vereniging Vrienden
Wandelbos Groenendaal
30 jaar geleden werd
opgericht. We gaan ons
verjaardagsfeestje vieren
van 10:00 tot 12:00u in
het bos, waarbij we
leden en passanten een
kop koﬃe met een
gebakje aanbieden. Ook
zullen we een speciale
jubileumkrant
uitbrengen.

Op 2 april hebben wethouders Annelies van der
Have (o.a. Groen in de wijk) en Nicole Mulder
(o.a. Natuur) oﬃcieel de eerste nieuwe
beukenboom geplant op de Torenlaan in
Wandelbos Groenendaal. De bijna 200 jaar oude
beuken die daar stonden werden eind 2018
gerooid omdat ze dermate ‘op leeftijd’ waren dat
de fraaie boslaan eruit zag als een mummelend
oud mondje waarin nogal wat tanden ontbraken.
Inmiddels staan er tachtig vijfjarige beuken, al van
een flink formaat dus, nu met fris groen blad van
de nieuwe lente. Hoewel we de fraaie oude
bomenrijen nog wel een tijd zullen missen,
kunnen we al dit jaar genieten van een
hernieuwde pracht langs de Torenlaan.

Het verdere werk aan de Torenlaan zal nog enige tijd in beslag nemen. Een gazen hek is
aangebracht langs de hele Torenlaan, net aan de zuidkant van de nieuwe beuken. Het hek
is aangebracht om de nieuwe bomen te beschermen tegen de Hooglanders. Dit was een
garantievoorwaarde van het bedrijf dat de bomen heeft geleverd en de komende drie
jaar het onderhoud en watergeven gaat verzorgen.
Het IJzeren Gordijn

www.wandelbosgroenendaal.nl
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30 jarig
bestaan

Torenlaan weer fraai beboomd

Wethouders Van der Have (l) en
Mulder planten de eerste beuk op de
Torenlaan
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NL.Doet ontdoet het bos van veel
esdoorns

Op zaterdag 16 maart jl deden wij als Vereniging weer
mee aan de jaarlijkse NL.Doet activiteiten. Ons aanbod
was om de beschoeiing van de Rhodondendronvijver te
vernieuwen met wilgentenen.
Het zat dit jaar echter niet mee, want veel Vrienden waren
verhinderd en de weersvoorspellingen waren bar en boos.
De geplande klus kon om die beide redenen niet
doorgaan, maar..... er waren toch enkele vrienden én
vrijwilligers van Stichting Meergroen en onze boswachter
Rogier en met elkaar hebben we in het zonnetje het bos
ontdaan van weer heel veel ongewenste esdoorns. Het
was opnieuw een hele gezellige activiteit met elkaar.

Herbouw Belvedère
De gemeente heeft een gift ontvangen van € 500.000 voor de
herbouw de Belvedère. Het gebouw met de 14 meter hoge
uitkijktoren is begin 19e eeuw gebouwd en in de jaren 60
gesloopt. De heuvel is er nog, met een klinkerpad naar boven,
een bekende plek om sleetje te rijden. De schenking komt
van een Heemsteedse broer en inmiddels overleden zus, die
goede herinneringen bewaren aan de Belvedère en al meer
dan 15 jaar geleden het voornemen hebben geuit om een
schenking te doen. Voordat met de herbouw gestart kan
worden moeten verschillende procedures worden doorlopen.
Het is de bedoeling dat bewoners inspraak krijgen over het
ontwerp. Vijf architecten zullen een ontwerp maken met als
voorwaarden dat het passend en tijdloos is, niet commerciëel
uitgebaat wordt en vrij toegankelijk is. Het gebouw moet
worden opgetrokken uit rode baksteen, een hoogte hebben
rond de 14 meter en een dak van koper. Er is reeds een start
gemaakt met het onderhoud van de heuvel en er zijn bomen
gekapt om de plaats voor de toren vrij te maken. De
vereniging zal dit onderwerp nauwgezet volgen en de leden
op de hoogte stellen wanneer inspraak mogelijk is.

Boom weggeefdag
Eerder dit jaar, op zaterdag 23 maart om precies te zijn,
beleefde ook Heemstede de nationale ‘Boom weggeef
dag’. De bomen waren verzameld door Stichting
M.E.E.R.Groen met loten uit het Groendaalse bos en van
andere plekken waar Meergroen werkzaam is (Meermond
en verschillende terreinen in de Haarlemmermeer).
Stichting M.E.E.R.Groen had 18.000 jonge boompjes
verzameld in de periode van oktober tot maart, met als
doel biodiversiteit en meer groen in onze omgeving voor
vogels en insecten. Naar Heemstede waren er 2000
boompjes meegenomen, die op het plein voor het
Raadhuis van 10.00 tot 16.00 uur konden worden
opgehaald. De variatie was groot (o.a. veel fruitbomen en
struiken) evenals de belangstelling bij Heemstedenaren.
Veel mensen waren voor 10.00 uur al aanwezig en om
12.00 uur waren alle boompjes opgehaald. Mensen
konden daarna nog terecht bij Heemtuin ‘De Heimanshof’
in Hoofddorp, waar nog 5000 boompjes opgehaald
konden worden. Heemstede is door deze actie weer een
beetje groener geworden.

Bankjes
Ons bos is verrijkt met 9
nieuwe prachtige bankjes. Het
hout is Europees eiken en dat
staat voor een lange
levensduur. Ze zijn gemaakt
door de firma Jaap de Vries.
Volgend jaar gaan Rogier en
Kees, onze boswachters, zelf
bankjes maken van hout uit
ons eigen bos. Dat hout is
vorig jaar gekapt, heeft een jaar
buiten liggen drogen en ligt nu een jaar te drogen binnen in
de loods.

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.

Leo van Os
(voorzitter a.i. en publiciteit)
Trudy Vink
(penningmeester en ledenadministratie)
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