
De Bos werk -
groep

heeft in de afgelopen periode een paar keer
geassisteerd bij lichte werkzaam heden in het bos. 
Er is al een min of meer vast clubje ontstaan.
Meedoen is gezellig, nuttig en goed voor lijf en

leden. Interesse? Een berichtje aan Astrid Koene (zie
het kadertje achterzijde) is vol doende om u op de
lijst te zetten. Wij houden u dan op de hoogte en u
krijgt na enige tijd vanzelf een uitnodiging.

www.wandelbosgroenendaal.nl
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In deze ‘Boskrant’ wordt u op de hoogte gebracht van ongeveer alles wat speelt rondom ‘ons’ bos! Dat is belangrijk! U blijft daardoor
betrokken, u kunt reageren en ons een helpende hand toesteken. In willekeurige volgorde: 

z.o.z.

Groot nieuws is een nieuw paadje tussen de Vrijheidsdreef en
de Torenlaan bij het padvindershonk!
Wij deden de Gemeente de suggestie aan de hand
om dwars door de weilanden een wandelpad aan

te leggen. En wat denk je: dat pad is er! 
Fantastisch toch? Werd op 19 maart geopend.
Let op: honden aan de lijn en pas op de
hooglanders!

Een rode beuk (Fagus Sylvatica ‘Purpurea’) vroegen wij de
Gemeente te planten op de plek waar de zgn.
‘totempalen’ bij het bruggetje aan de rand van de
wei onlangs zijn omgehaald. Ook hebben wij een
financiële bijdrage aangeboden voor een dikkere,

meer volwassen boom. Het resultaat is dat op 19
maart op bomenplantdag wethouder Christa
Kuiper onder grote belangstelling een prachtige
rode beuk heeft geplant. En wij hebben er een
bordje bijgezet!

Jan van 
der Reep

heeft voor de Gemeente een bijzonder aardig
boekje geschreven: ‘Cultuurhistorische Wandel -
routes’ in het Wandelbos Groenendaal en de
Algemene Begraafplaats. Met een bijdrage in de
kosten hebben wij vorig jaar juni deze uitgave

mogelijk gemaakt. Heel leuk boekje, te koop op het
Gemeentehuis. Prijs € 1,75.

Een wandeling met eventueel Jan van der Reep en onze leden in
Groenendaal aan de hand van dit boekje is in
voorbereiding. U hoort nog van ons! 

De Bos advies -
raad

is nieuw! Leden zijn naast onze voorzitter Ferdinand Koene twee deskundigen op het terrein van beheer 
en cultuurhistorie, Hannah Drayer en Joop Mourik. Fijn, dat deze twee ons willen komen adviseren en
bijstaan!

Een bankje onder die beuk lijkt ons fantastisch, uitkijkend over het weiland! De Gemeente heeft geen geld. 
Wij voorlopig ook niet. Als u allemaal een leuk bedrag overmaakt aan onze penningmeester dan komt dat
bankje er zeker. Kunt u op uw ‘eigen’ bankje gaan zitten! Goed idee? Giro 6065067.

Mooi bordje,
ga eens kijken!



En tot slot: heeft u vragen, suggesties of wensen? Laat het ons weten. We spannen ons er graag voor in!

E-mail: info@wandelbosgroenendaal.nl

Ledenadministratie: ledenadministratie@wandelbosgroenendaal.nl 
Postadres: Linge 73, 2105 WE Heemstede

Boswerkgroep: boswerkgroep@wandelbosgroenendaal.nl
Astrid Koene (023 - 529 36 49)

www.wandelbosgroenendaal.nl

Boom -
stammen

liggen nu kunstig gedrapeerd in de ronde ex-zandbak bij de ‘kop en schotel’. Wij adviseerden de
gemeente tot dit ‘kunstwerk’ samen met de naastgelegen boomstammenkring in plaats van beplanting
met taxus. Nu kan de jeugd er toch lekker spelen en hun toezicht kan op het randje zitten.

Wilt u ons

Helaas, zieke kastanjes en oude beuken genoeg in het
bos. Hoe het afloopt de kastanjes weet niemand.
De ziekte is bekend, het medicijn niet. ‘Wageningen’
is druk doende. Maar wat een kastanjeoogst dit

jaar! Zou het dan toch nog meevallen? Wij houden
hoop!

a.u.b. uw e-mailadres doorgeven voor zover dat
nog niet gebeurd is? Dat is heel handig voor ons en
scheelt kosten. Opgave kan via onze website.

‘Leuke dingen’ plaatsen we graag op onze website. Mail ze en
wij zorgen voor de rest.

Klagen hoort u ons helemaal niet over de aantallen nieuwe leden en zeker niet over
de gemiddeld ontvangen contributie. We participeren in leuke en nuttige
dingen in het bos en we bouwen een stevig fonds op voor advies en
specialistische hulp. Kosten proberen we zo veel mogelijk te beperken; al
het werk wordt belangeloos gedaan. Op de ‘inloopavond’ in de Eerste
Aanleg op 20 november 2007 kwam dit soort zaken aan de orde bij
een glas en een hapje. Wellicht was u er niet; volgende keer wel?

Wat te doen met de bijgesloten kaartjes? Zou u die willen
uit delen aan eenieder die u kent en die in Groenen -
daal is geïnteresseerd? Dat moet een heleboel
nieuwe leden kunnen opleveren en die hebben we
hard nodig om onze positie verder te versterken.
Doet u mee voor ‘ons’ Wandelbos Groenendaal?

Stammensculptuur 
in ex-zandbak
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