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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: 

Eerst maar onze Inloopavond/ALV op 08-11-2011. Iets
minder bezocht, niet minder gezellig maar erg
belangrijk. Onze financiën staan er heel goed
voor: we hebben nu meer middelen om in het
bos te investeren. Gaan we ook doen! 

Een plan is om één (en later wellicht meer) infobakje
met ledenwervende folders voor onze
vereniging te plaatsen. Achterop die folder
worden de wandelroutes in het bos geprint.
Onze zorg is dat sommigen die folders in het
bos weggooien als hij gelezen is. Als we die dan
met z’n allen weer opruimen komt het
helemaal goed. De gemeente is echter van plan
de wandelroutes te wijzigen zodat we daar even
op moeten wachten. U merkt het vanzelf wel!

Hondenpoep
op de wandelpaden is een grote ergernis voor
velen. Daarom het plan om ook een ‘poep -
zakjesautomaat’ bij de ingangen neer te hangen.
(Voor wie geen zakjes bij zich heeft.)
Er moeten nog wat (gemeente)hobbels worden
genomen maar daar is men er wel enthousiast
over. 

En wil je echt
wat doen aan het afval in het bos, vraag dan
bij Ruud Spaans, onze penningmeester, om een
afvalgrijper in bruikleen. We hebben er een paar
voor dit doel aangeschaft.

Nou de bomen waarover we bezorgd zijn. Een paar beuken in
de Torenlaan moesten er helaas dit jaar aan
geloven: oud en ziek! Het aantal kale stammen
wordt steeds groter. Kijk je langs de grond dan
verandert er niet veel maar kijk je naar boven...
Toch kunnen we zo nog wel een aantal jaren
vooruit.
De kastanjes strijden hun strijd, soms met
succes en soms moet er een de vlag strijken. 
De kastanjeziekte lijkt te stabiliseren en 
hopelijk gaan niet alle kastanjes eraan. 
De hier en daar aangeplante jonge eiken  in het
bos lijden een wat kommervol bestaan. 
Wellicht een probleem met de zuurgraad van
de grond.

De vuilnisbak op de Belvédère is door hangjongeren in brand gestoken. Dat gebeurt daar helaas vaker. De bak
wordt definitief niet meer door de gemeente vervangen.

Nog weer even de rododendronvijver, al een paar jaar steen des aanstoots. We hebben bij de gemeente er sterk
op aangedrongen nu eindelijk dit mooie stukje Groenendaal aan te pakken. Men ontwikkelt wel
plannen, dat wel, maar het schiet niet op. Met name het uitbaggeren (en dat geldt voor alle vijvers
in Groenendaal) is lastig, duur en behoeft de goedkeuring en samenwerking met het Hoogheem -
raadschap. Ingewikkeld allemaal maar we blijven er bovenop zitten! In het onderhoudsplan (kunt u
op de website van de gemeente inzien) is het dit jaar helaas nog niet opgenomen. 

En dan die
zwanen! Wat een prachtig nest hebben zij
gebouwd in het riet naast het bruggetje bij de
bosvijver. Trouwens, een meerkoetje bouwde
daar als eerste maar ja, het recht van de sterkste...

De veiligheid in het bos weegt zwaar bij de gemeente. Om de paar jaar worden alle bomen langs de hoofd- en
zijpaden geschouwd en waar nodig gesnoeid. Al het losse hout en gevaarlijke takken worden
verwijderd. Ook dit voorjaar heeft u de hoogwerker weer in actie gezien.
Bedenk echter wel dat absolute veiligheid niet bestaat en je, zeker bij storm, altijd zelf moet
beoordelen of je wel of niet risico wilt lopen.
Er kan altijd iets gebeuren en bij bewezen goed onderhoud is de gemeente veelal niet aansprakelijk!

www.wandelbosgroenendaal.nl



Contact 
Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal
Linge 73 2105WE Heemstede
Rob de Lijster (voorzitter) 023-5286950
Marieke Reehorn (secretaris) 023-5475885
Ruud Spaans (penningmeester/ledenadm.) 023-5287825
Joosje Molenaar (boswerkgroep/div. activiteiten) 023-5295932
e-mail: info@wandelbosgroenendaal.nl
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De hoog -
landers

hadden wat problemen. Pas geleden raakte er eentje gewond en moest worden afgemaakt. Bij een
ander dier werden vraagtekens gezet bij de (geestelijke) stabiliteit. Om de rust te waar borgen werd
het paadje door de wei naar de Vrijheidsdreef afgesloten omdat er inmiddels drie kalveren zijn
toegevoegd aan de kudde. En die moesten in alle rust aan elkaar gaan wennen. Maar, toch leuk, nu
zes dieren in de kudde!

2013 nadert, waarin we vieren dat 100 jaar geleden de
gemeente het wandelbos heeft gekocht. Iets
waarmee we nog altijd blij zijn. In een gemeente -
lijke werkgroep wordt een aantal activiteiten en

festiviteiten voorbereid. Ook wij nemen hieraan
deel; we komen later dit jaar (per e-mail) hierop bij
u terug en we zullen u dan informeren over ons
aandeel. En ook, wat we van u als lid verwachten!

Gaten graven doen nog steeds te veel honden. Onze
bordjes op de bankjes zijn echter nauwelijks
meer leesbaar. We gaan ze vervangen (binnen
het kader 100 jaar Groenendaal, zie hierboven)
zodat iedereen weer kan lezen dat dit niet de
bedoeling is!

Struikelen over boomstronken op en naast de paden is niet de bedoeling. Op onze aanwijzing is er al een aantal
verwijderd. Toch duiken er af en toe weer nieuwe op. Laat dit ons weten; wij doen er wat aan.

Toezicht in
het bos,

ook veiligheid, is geïntensiveerd en gaat
soms per brommer. Soms schrikken mensen
hiervan. Dit hebben we besproken en het
handhavingsteam probeert hiermee rekening te

houden. Die bromfiets is echter soms hard
nodig om, belangrijk, snel ter plaatse te kunnen
zijn. Tja... dan dus maar niet schrikken!

Lekker meewerken
in onze Boswerkgroep is
ook dit jaar weer de be -
doeling. Per e-mail krijgt u
bericht wanneer. In de na -
tuur bezig zijn, met koffie
en koek en werkend aan
een mooier bos: doet u
mee? Geef u alvast op via
de website.

Oude ijskelder of wellicht een restant van een geschutskoepel? Sporen van iets dergelijks zijn bij de
Zochervijver (ingang De Glip) gevonden. Een kleine verhoging in het terrein, meer niet. Weet
iemand wat daar ooit heeft gestaan? Binnen de gemeente is er niets over bekend of gevonden. Heel
intrigerend! Wie oh wie weet meer? Laat het ons weten!

Nog een paar
dingetjes tot slot:

• We zoeken nog altijd nieuwe leden. U bent onze beste ambassadeur.
• Foldertjes ter uitreiking krijgt u als u ons een mailtje stuurt. We rekenen op u!
• Van bijna al onze leden hebben we inmiddels de e-mailadressen. Krijgt u nooit van ons bericht,

dan klopt er iets niet. Laat het ons weten!
• Onze website willen we wat meer up-to-date houden en wat leuker maken.

Geen grote klus, wel af en toe aandacht en een beetje creativiteit. Wie wil dit op zich nemen?
Ook hier:  we wachten op uw berichtje!

De Bijenstal
staat er weer prachtig helemaal nieuw en
groter gegroeid bij! Ook door onze bijdragen is
er sprake van een verrijking van de kinder -
boerderij. Nog niet gezien? Loop er eens binnen!
En kijk dan meteen even naar links: het
ooievaarsnest is weer bewoond!


