
“In de gemeenten 
Bloemendaal, Heemstede 
en Zandvoort betaalt u geen 
hondenbelasting meer.” Deze 
vrolijkmakende tekst vond ik onlangs op de 
website van de gezamenlijke belastinginner 
voor deze drie gemeenten.! 

Aanvankelijk (we praten over 1445) werd 
hondenbelasting gebruikt om de armen te 
voeden...... Later, rond 1800, werd landelijk 
besloten alle jachthonden en honden die 
voor plezier gehouden werden te belasten. 
De opbrengst ging in de algemene pot. 
In Heemstede was dat niet anders. Tot nu 
toe. De belasting is inmiddels afgeschaft. 
Het enige dat de gemeente Heemstede 
daadwerkelijk verstrekte van de opbrengst 
waren de poepzakjes en dat zullen ze vast 
blijven doen. We hebben immers een 
opruimplicht. 
In 1927 deed de gemeente nog net iets 
meer voor de hondenbelastingbetaler. Zij 
kregen voor elke belaste hond een penning. 
Dat weten we omdat Frank Heij er onlangs 
een vond in ons Groenendaalse Bos. Een 
fraai koperen schildje dat ongetwijfeld 
volgens een instructie met veel oo’s en aa’s 
en sch-en “duidelijk zichtbaar aan den 
halschband” bevestigd diende te worden. 
Een mooi gezicht moet dat geweest zijn, al 
die honden met een glanzende penning. 

Het zal niet meer terugkeren. De hond is uit 
de pot. 

Tekst: Ems Post 
Foto: Frank Heij
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Tijdens een boswandeling die uw bestuur in de zomer van 2020 maakte met de hoofdredacteur van het plaatselijke 
weekblad De Heemsteder ontstond het idee om regelmatig een bijdrage te leveren aan een nieuwe rubriek KEN UW 
BOS. In deze Boskrant staan een paar ‘KUBjes’ die eerder in de Heemsteder zijn verschenen. De rubriek wordt dus 
verzorgd door de Vrienden van Wandelbos Groenendaal en verschijnt praktisch om de week. Zo krijgen we meer 
aandacht voor ons bos en onze vereniging. Alle KUBjes zijn te vinden op onze website. Weet u een leuk 
onderwerp of wilt u een stukje schrijven, laat het ons weten.

Mensen zijn net bevers 
11-11-2020
U hoort het vaak, de biodiversiteit holt achteruit! 

Maar waarom is biodiversiteit zo belangrijk? Is de natuur dan een grote 
postzegelverzameling van soorten? Is het van wezenlijk belang dat we de 
groen-gerande ekster-kluifkever behoeden voor uitsterven? 

Laten we de hele natuur eens als een grote koolstofbu"er beschouwen. 
Planten leggen de koolstof vast, deze wordt dan weer door allerlei organismen 
door het voedselweb verspreid. Zolang de koolstof in deze bu"er blijft, kan zij 
niet volledig als kooldioxide in de atmosfeer terechtkomen. Maar niet alleen 
de koolstofkringloop, ook die van stikstof en fosfaten worden voor het 
grootste gedeelte door biodiversiteit aangezwengeld. Deze kringlopen houden 
de planeet leefbaar.  

Habitatversnippering, bodem’verrijking’ en andere factoren dempen deze 
diversiteitsgroei en dus de snelheid van deze kringlopen aanzienlijk. Al sinds 
de allereerste mensachtigen wordt er in de natuur ingegrepen; wij zijn daar 
natuurlijk ook gewoon onderdeel van. 

Net zoals een bever zeer destructief kan zijn voor een bepaalde habitat, zijn 
mensen dat ook. 

Maar lang niet alles wat bevers en mensen doen is zo destructief. Waar een 
bever bomen doet verdwijnen, ontstaan wetlands en moerassen.  Netto 
ontstaat er meer diversiteit door het ingrijpen van de bever. 

Mensen doen dit ook, voorbeelden genoeg. Afplaggen van heide, 
bosdunningen, aanleggen van stuifzanden of juist natte plekjes maken. Vrijwel 
altijd gericht op het maximaliseren van diversiteit; zodat in ieder geval de 
volgende generatie nog kan genieten van een leefbare planeet. 

En het ‘dunnen’ in een wandelbos 
als Groenendaal  - het kappen van 
gezonde bomen om ruimte te 
creëren voor andere, meer 
gewenste - maakt daar onderdeel 
van uit. 

Tekst: Rogier Veldhuisen 
Foto: Vrienden Wandelbos 
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Hond uit de pot 
03-03-2021

http://www.wandelbosgroenendaal.nl


Vijf beuken en drie linden 
22-12-2020
U kent het Bijbelse verhaal van de 5 
broden en 2 vissen wellicht. Kent u ook 
het verhaal van de 5 beuken en de 3 
linden? Er staan veel bijzondere bomen in 
wandelbos Groenendaal, maar sommige 
hebben een verhaal en maken deel uit 
van de groene monumentale status van 
het bos. In het zuidelijk deel van het bos 
staat een raadselachtige rij van vijf 
beuken. Waarom ze er staan weten we 
niet. Misschien is er ooit een laan 
geweest. Een klein stukje verder staat een 
groepje van drie monumentale linden 
mooi te wezen. Ook rond de Lindenkom 
aan de verharde Sparrenlaan staan 
prachtige linden. Uit de jaarringen van de 
gesneuvelde exemplaren is af te lezen dat 
de bomen uit 1755 stammen.  

Als u dezer dagen toevallig toch nergens 
naar toe moet, kunt u de 5 beuken en de 
3 linden proberen te vinden. Een tip: als u 
de ingang bij het 
pannenkoekenrestaurant ingaat en u 
loopt in zuidelijke richting zo dicht 
mogelijk langs de Herenweg, dan komt u 
eerst rechts de 5 beuken tegen. En een 
klein stukje verder staan de 3 
lindenbomen gezellig bij elkaar. Bij uw 
speurtocht in dit deel van het bos mag 
de hond alleen niet mee! 

Langs de Beukenlaan kun je als je goed 
kijkt nog de restanten van een strook 
eikenhakhoutbos vinden. Dit was een 
laag eikenbosje waarvan de stammetjes 
eens in de 10 tot 15 jaar, laag bij de grond, werden gekapt om het hout te 
gebruiken.  

Er zijn ook veel jongere bomen uit het bos onbedoeld gesneuveld als hakhout. 
Dat gebeurde dit 75 jaar geleden, tijdens de Hongerwinter in de Tweede 
Wereldoorlog. Door brandstofgebrek zijn veel bomen bij de grond afgezaagd. 
Een aantal daarvan is daarna weer gaan uitlopen en op de afgezaagde stronk is 
een meerstammige boom ontstaan. In de buurt van de speeltuin kunt u een 
aantal indrukwekkende exemplaren vinden.  

Op deze manier is ook een hele meerstammige bomenlaan ontstaan: het 
Platanenpad. Dit is een zijpad van de Torenlaan, dat schuin richting Herenweg 
loopt. Een hele rij bomen is in de Tweede Wereldoorlog afgezaagd en opnieuw 
uitgelopen. 75 Jaar later is het een heel bijzondere laan geworden met 14 
meerstammige platanen.  

En dan hebben we het nog niet gehad over al die mooie bomen langs de 
andere statige rechte of romantisch kronkelende lanen die Groenendaal zo 
bijzonder maken. Daar is vast een ook een heel verhaal over te schrijven. Dat 
bewaren voor een volgende keer in de rubriek Ken uw Bos. 

Tekst: Trudy Vink 
Foto: Vrienden Wandelbos Groenendaal
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Daar zat ik vrijdag, in het bos. Te kijken 
naar het vellen van een boom. Best een 
mooie boom eigenlijk. Niks mis mee zo te 
zien. Waarom moet deze er dan toch aan 
geloven? Het antwoord was kort maar 
krachtig: “Hij vermoordt zijn buren. En die 
stonden er eerst. Dit is een beuk en die is 
zo dominant dat hij de beide langzamer 
groeiende eikenburen zal verdringen. En nu 
komt er weer licht op de grond voor 
stinzenplanten. Die horen hier. En die 
trekken weer allerlei insecten aan die we 
graag zien. Vlinders bijvoorbeeld.” 

Ik keek eens rond. Op oud hout een stukje 
verderop zaten prachtige zwammen. In die 
zwammen hadden kevers een holletje 
gegraven en eitjes gelegd. Op weg naar een 
nieuwe generatie die er volgend jaar als een 
complete kever weer uitkruipt. Nooit 
geweten dat ook de zwam weer onderdeel 
was van een cyclus. 

De omgezaagde boom ligt nu plat. Netjes 
uit de loop. Te wachten op de zwammen 
die hem uiteindelijk gaan verzwelgen. De 
eiken zullen dankbaar verder groeien. Wat 
zit de natuur toch mooi in elkaar.! 

Diverse wandelaars die het tafereel 
gadesloegen informeerden naar het hoe en 
waarom van de velling. De boswachters 
legden steeds geduldig uit wat de reden 
was waarom juist deze boom uit de weg 
geruimd moest worden. En, ook belangrijk, 
waarom de stam in het bos blijft. Voor het 
CO2 dat opgeslagen is in het hout. Het is 
daarmee onderdeel van de CO2- 
uitstootreductie. Wat wél een mooie 
toekomst kan zijn voor deze boom is om 
verwerkt te worden tot bank of vuilnisbak, 
ter vervanging van oude exemplaren in het 
bos. Daar vrolijkte de boswachter ons 
allemaal mee op. Dag boom? Nee, tot 
ziens! 

Tekst: Ems Post 
Foto: Vrienden Wandelbos Groenendaal

Dag boom 
09-12-2020

De drie linden

De vijf beuken
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Bosbeestjeshotels zijn dus geen insectenhotels. Die zijn veel 
luxueuzer uitgevoerd – 5 sterren hotels dus. Wel gemaakt!van 
hout, maar met allemaal buisjes van pvc of van 
bamboestammetjes!met!verschillende doorsnee. Anders gaan 
de insecten er niet in slapen. Ze worden altijd zo geplaatst 
dat de openingen van de buisjes op het zuiden gericht zijn, 
richting de zon. En in de buurt van bloemen. Een fraai en 
flink formaat insectenhotel staat op het weiland naast de 
Vrijheidsdreef. Het is gemaakt door Adrie van stichting 
Meergroen.  

Kleinere insectenhotels kunnen overal worden gekocht en in 
uw tuin geplaatst. En de insecten komen, als daar maar 
bloemen zijn. Ze zijn in alle natuurgebieden te vinden. In een 
dode boom of afgezaagde boomstam kunnen gaatjes 
worden geboord en zo heb je eenvoudig een eigen 
insectenhotel. Leuk toch? 

Tekst: Rogier Veldhuisen en  
Leo van Os 
Foto: Vrienden Wandelbos 
Groenendaal
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Stoomcursus vogelaar 
       17-02-2021
De Coronatijd is een goede gelegenheid om nieuwe hobby’s 

op te pakken.  

Ik had me goed voorbereid op de nationale tuinvogeltelling, met meer 
deelnemers dan ooit dit jaar, door een online vogelcursus van de 

vogelbescherming te volgen. Met deze basistraining kan ik nu een pimpelmees en een 
koolmees niet alleen van uiterlijk maar ook door hun zang onderscheiden.  

Na heel wat vogels in de tuin ontdekt te hebben, heb ik op een winterse zaterdag een 
‘excursie’ naar het bos gemaakt. Op de Torenlaan was het meteen al raak. Een hele 
groep prachtig roodgeel gekleurde puttertjes die op de zaden van de distels afkomen. 
Bij de bevroren rododendronvijver hoorden we duidelijk het geluid van een 
boomklever. Maar dit kleine vogeltje, dat zo hard van zich laat horen, konden we niet 
ontdekken.  

In het weiland zagen we naast een heleboel roodborstjes een wintergast: de koperwiek, 
familie van de lijster. Bij de lelievijver zagen we opeens twee buizerds vliegen. Probeer 
die maar eens goed te fotograferen! Net toen we het bos uitgingen kwam er bij het 
padvindersclubhuis weer één tevoorschijn.  

Wat is er toch veel te horen en te zien als je goed oplet! En er is nog zoveel meer te ontdekken. Alle waarnemingen kun je 
melden bij waarneming.nl.  

Tekst: Trudy Vink 
Foto’s: Vrienden Wandelbos Groenendaal 

Logeren in het Bosbeestjeshotel?! 
17-03-2021
Je ziet het staan in het noordelijke deel van wandelbos 
Groenendaal, niet ver van het parkeerterrein bij de ingang 
aan de Herenweg tegenover het pannenkoekenrestaurant: 
het Bosbeestjeshotel. Rustig gelegen, net even tien meter 
van het wandelpad af, dus weinig last van langskomend 
‘verkeer’.  

Drie jaar geleden waren de boswachters met de toenmalige 
stagiair!Chris bezig met dunning in het bos, toen ze o.a. 
enkele beuken moesten omleggen.!Maar, anders dan met 
de meeste gerooide bomen, bedachten ze iets anders te 
gaan doen met dat beukenhout. “We maken er een hotel 
voor bosbeestjes van,” besloten ze. Ze zaagden de stammen 
in stukken van 80 cm, stapelden ze!en bonden ze vast; want 
het was niet de bedoeling dat mensen ze zouden 
meenemen voor de open haard. Gaatjes boren in de kopse 
kant van de stammetjes en klaar is Kees en klaar is Rogier - 
en ook Chris natuurlijk. Zo ontstond het bosbeestjeshotel - 
in feite een comfortabele woontoren voor pissebedden, 
lieveheersbeestjes, larven, spinnen, enz.  Honderd meter 
verder naar het oosten staat er nog een, een kleinere 
dependance.  

De woontorens faciliteren het overwinteren van bosbeestjes 
en die zijn heel belangrijk!voor het ecologisch beheer van 
het bos. Maar een woontoren voor bosbeestjes!kan in 
iedere!tuin worden gebouwd door het op elkaar stapelen 
van wat stammetjes en het boren van wat gaten.
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De Rhododendronvijver  
‘op de schop’ 
28-10-2020
Bestaat er iets sprookjesachtiger in het Groenendaalse Bos 
dan de Rhododendronvijver? In elk jaargetijde heeft hij nét 
dat beetje extra waardoor hij telkens weer verrast. Een 
neveltje boven het water, de koelte door de schaduw, het 
ijs bij een beetje vorst, de vogels die je vragen plaats te 
nemen op de bank en je te verliezen in dichterlijke 
gedachten. Een hond doopt zijn pootjes in het water en 
lest zijn dorst. De koeien staan dromerig voor zich uit te 
staren in deze natuurlijke waterdel. 

Gelukkig zijn er mensen met meer realiteitszin die 
opmerken dat de oevers van deze natuurvijver het zwaar 
te verduren hebben. Dat zij aangepakt moeten worden om 
afkalving te voorkomen. Met pontons en slenghamers voor 
extra paaltjes. Gedrenkte wilgentakken gevlochten als 
versterking. Vrijwilligers van Vrijwilligersgroep Meermond 
onder leiding van de boswachters. Die opmerken dat het 
pad dat aan de Herenwegzijde langs de 
Rhododendronvijver liep overgroeid is geraakt door 
braamstruiken. Deze struiken moeten in toom gehouden 
worden. Dat doen de vrijwilligers. Tijdens het snoeien van 
de rhododendron kwam het bankje van #eo Wiering, 
oud bestuurslid van de vereniging Vrienden van 
Wandelbos Groenendaal weer helemaal in het zicht. 

Gelukkig zijn die vrijwilligers er. Zij houden van het bos. En 
van de Rhododendronvijver. Net als ik. 

Tekst: Ems Post 
Foto’s: Vrienden Wandelbos Groenendaal

Het is gedaan met de rust! 

“Na lange jaren kwam er 
een prins en hoorde hoe 
een oude man vertelde 
van die doornhaag, hoe 
daar een paleis achter 
moest zijn, en in dat 
paleis een wondermooie 
prinses, Doornroosje 
genaamd.” (uit sprookjes 
van Grimm). 

In het noordelijke bos is 
een groot omheind 
gebied. Een enkel bordje 
wijst erop dat het een natuurherstelgebied is. Het ziet eruit 
als de tuin rond het paleis van Doornroosje door de vele 
braamstruiken die er al jaren ongehinderd groeien. Geen 
mensen, geen honden en geen Hooglanders die de natuur 
verstoren. 

Aan alle rust is nu een 
einde gekomen. 
Gewapend met grote 
elektrische heggenscharen 
banen boswachters Rogier 
en Kees zich als prinsen 
een weg door het 
doornenwoud. Ook enkele 
bomen worden geveld om 
ruimte te maken voor 
andere soorten die in de 
verdrukking kwamen. In 
het bos vinden de 
boswachters geen paleis; 
maar net buiten het 

omheinde gebied staat wel een sprookjesachtig 
Heksenhuisje. Doornroosje is helaas in geen velden of 
wegen te zien, laat staan in het bos. 

We zouden de boswachters willen vragen waarom het 
gebied omheind werd en hoelang geleden dat werd 
gedaan. Hoe heeft de natuur zich ontwikkeld in al die jaren 
en hebben ze er nou echt een rijkere natuur aangetro"en? 
Wat gaat er verder met dit gebied gebeuren? Blijft het ook 
in de komende tijd een proeftuin voor natuurherstel? Meer 
hierover een volgende keer.      

Tekst: Trudy Vink 
Foto’s: Vrienden Wandelbos Groenendaal

De boswachter en Doornroosje 
20-01-2021

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.  
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