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In het bos verschijnen steeds meer bomen gemarkeerd met een 
rood-wit lint. De bosbeheerders zijn met hun verrekijkers naarstig 
op zoek naar nesten van de eikenprocessierups hoog in de 
bomen.!De bomen worden gemarkeerd in afwachting van een 
gespecialiseerd bedrijf dat de nesten wegzuigt. De rupsen 
gebruiken de witgrijze spinselnesten aan de boom om zich veilig 
te vervellen en tot vlinder te ontpoppen. De rupsen!hebben 
brandharen. Deze brandharen 
kunnen!jeuk, bultjes en oog-
klachten geven. 

Als de vlinders vanaf eind juli 
uitvliegen blijven de nesten met 
vervellingshuidjes en brandharen 
in de bomen hangen. De brand-
haren kunnen door de wind in de 
omgeving verspreid worden, ook 
kunnen nesten uit de bomen 
vallen. De nesten kunnen niet 
alleen hoog in de bomen maar 
ook in de bodem gevormd 
worden.  

Om preventief iets te doen aan de 
opmars van de eikenprocessierups, 
werd in het vroege voorjaar een 
groot aantal mezen- en vleermuizenkasten opgehangen. Deze 
kastjes hangen op locaties bij de nesten van vorig jaar. Ze zijn 
gemaakt door vrijwilligers en opgehangen door de bosbeheerders 
in samenwerking met de Stichting MEERGroen.  

De verleiding is groot om naar boven te turen om de nesten te 
spotten in de gemarkeerde bomen. Dat is niet verstandig, omdat 
je in contact kunt komen met de haartjes.

RupsenBloemenweelde Vrijheidsdreef 
De prachtige kastanjebomen langs de Vrijheidsdreef 
zijn we nog lang niet vergeten; maar de vrijwilligers 
van Stichting MEERgroen zorgen er ieder voorjaar 
wel voor, dat er veel kleurrijk fraais te genieten valt. 
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Corona
Tijdens de Coronacrisis maken veel mensen 
dankbaar gebruik van het prachtige bos. Het gaat 
daarbij heel goed in het bos, de anderhalve meter 
wordt over het algemeen goed in acht genomen. 
Het hondenvrije deel van het bos is een waar 
sportersparadijs. Je ziet er veel personal trainers met 
hun klanten of groepen die de yoga- of sportlessen 
van binnen naar buiten verplaatst hebben.! Ook 
voor gezinnen met kinderen is het een heerlijke 
omgeving voor een wandeling of om samen 
oefeningen en spelletjes te doen.

Sportende vrouwen in Groenedaal
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Ontwerp Studio Nico Swanink en Elise Vink

Brandgevaar 
en Afstand 
houden
De ingangen van het bos 
worden er niet mooier 
op, maar wel duidelijker.

Stop corona en stop roken!
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Dit voorjaar heeft Ems Post – van Zon het 
voorzitterschap van de verenging overgenomen 
van Leo van Os, die deze taak na het afscheid 
van Marieke Reehoorn - Geerdink in 2018 
tijdelijk op zich nam. Deze rolwisseling werd op 
de Algemene Ledenvergadering in november 
2019 al aangekondigd en door de aanwezige 
leden goedgekeurd. 

Afval
Lang gewacht en niet erg stil 
gezwegen, zijn recentelijk eindelijk 
de beter in een bosomgeving 
passende afvalbakken geleverd en 
op enkele zichtplekken in het bos 
geplaatst. Nu de overige kliko’s nog 
vervangen ajb!

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.  

Ems Post-van Zon (voorzitter) Trudy Vink 
(penningmeester/ledenadministratie) Leo 
van Os (publiciteit) en Ellen Zwarter-Rol 
(bestuurslid) 
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Ontoegankelijke hekjes
Nadat de nieuwe bomen op de Torenlaan waren aangeplant, moest er een extra 
hekwerk met toegangshekjes aangebracht worden om de jonge bomen te 
beschermen tegen al te opdringerige runderen. Die nieuwe klaphekjes hielden 
helaas niet alleen de koeien tegen, maar 
vormden ook een onneembare barrière 
voor bosgenieters met rollator of 
rolstoel. Ze waren eenvoudigweg te 
zwaar om makkelijk open te doen. In 
nauw overleg met de bosbeheerders 
Rogier en Kees hebben we afgelopen 
jaar drie van die nieuwe hekjes aan-
zienlijk minder schuin kunnen zetten; 
daardoor is het openen van de hekjes 
nu voor de meeste boswandelaars een 
fluitje van een cent.

Rogier Veldhuisen en Kees Versluis in actie

Torenlaan
In 2018 werden alle beuken aan de Torenlaan gekapt en 
vervangen door nieuwe, 5-jaar jonge exemplaren.  De 
kaalslag die toen optrad is in twee jaar gelukkig een al wat 
minder schrijnend aanzicht; de bomen groeien goed en ook 
de bodem bedekkende begroeiing aan de kanten van de 
laan doet z’n best. De ‘zanderij’ van de laan zelf is bij zonnig 
weer nog wel steeds lastig te bewandelen helaas. Torenlaan voorjaar 2018 voorjaar 2020

Nieuw bankje
Eind 2018 werden we 
verrast door het verzoek 
van Monique Lubach - van 
der Elst en haar broers en 
zussen om een 
herinneringsbankje in 
Wandelbos Groenendaal te 
mogen plaatsen, ter 
nagedachtenis aan een 
Bennebroeks familielid die 
zijn leven lang vrijwel 
dagelijks in Groenendaal 
wandelde met zijn hond. 
Het bestuur van de 
Vrienden heeft in overleg 
met de gemeente en de boswachters de plaatsing van een fraai 
uitgevoerde bank afgelopen jaar kunnen begeleiden. Vrijwilligers van 
MEERgroen hielpen bij het plaatsen ervan.

Op het gedoneerde bankje Monique Lubach 
- van der Elst met echtgenoot Martin; 
Monique is de zus van Piet van der Elst, in 
wiens nagedachtenis het bankje werd 
vervaardigd door medewerkers van 
zorgboerderij Novalis, Texel

Rolwisseling bestuur

Bestuur Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal 
vlnr  Leo van Os, Trudy Vink, Ems Post en Ellen Zwarter
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