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Het wordt voorjaar en dus weer een Boskrant, vol nieuws en weetjes over “ons” Groenendaal. Veel plezier ermee!

Het bestuur is inmiddels wat veranderd. Afgetreden is
algemeen lid Josina Molenaar (onder dank-
zegging!). Aspirant lid is Edith Tiessen. Zij werkt
zich in; in november  beslist de algemene
ledenvergadering over haar benoeming. Er gaan
ook nog een paar vacatures ontstaan. Wilt u
komen helpen in het bestuur? Graag!

’t Heksenhuisje is vernieuwd. Nog
niet gezien? Gauw
gaan kijken, het is erg
mooi geworden en
hopelijk hufterproof.
Compliment voor de
gemeente Heemstede! 
Het oude huisje was
helemaal op; er was
niets meer aan te
doen.      

De inloopavond/alv
in november was weer plezierig. Veel kwam
aan de orde en de jaarcijfers en begroting
werden goedgekeurd. Echt druk was het echter
niet. Jammer! Volgend jaar beter? We hopen
van wel.

Herten in het bos! Ze steken ergens (Manpadslaan?)
de Herenweg over en daveren Groenendaal
binnen. Al een paar keer gebeurd. Ze zijn,
gelukkig, ook weer snel vertrokken. Lastig is het
wel, zeker voor hondenuitlaters. Wèg hond!
Een oplossing is nog niet voorhanden. Er wordt
diep over nagedacht op het Raadhuis.

Onze
boswerkgroep

leidt een kwijnend bestaan! Er staat een 20-tal mensen op de lijst maar als het erop aankomt
krijgen we niet een leuk ploegje bij elkaar. En dat is heel jammer! 
Lekker buiten werken, nuttig werk doen en het gezellig hebben zijn de kenmerken. We gaan het dit
jaar opnieuw proberen: geef u op door een e-mailtje via de website www.wandelbosgroenendaal.nl
te zenden. U krijgt dan de data door. In oktober gaan we in elk geval samen met scouting de zaak
groots aanpakken!

Dan de zwanen,
vorig jaar een drama met dat verstoorde nest!
De dader is nooit gevonden, tot ergernis van de
gemeente en van ons allen. Een nieuw nest is
ergens weer te verwachten. Met elkaar goed
opletten dus. Het mag niet weer voorkomen!

Hoopvol schreven we vorig jaar over de ooievaars bij de kinderboerderij. Een bewoond nest, eieren, jonge
vogels? Nou nee!  Onbevruchte eieren! Er gaat een verhaal dat de ooievaars van hetzelfde
(vrouwelijke) geslacht zouden zijn. Tja, dan kan je lang wachten!

De bordjes op de banken met het verzoek kuilen dicht te
gooien worden door ons vervangen. Ze waren
oud en versleten en de tekst is wat oudbollig.
We hopen dat de nieuwe tekst wat meer
aanspreekt en resultaat heeft.

In voorbereiding
is een kastje bij een ingang met daarin folders
met aan de ene zijde info over onze vereniging
en aan de andere zijde de paaltjesroutes in het
bos. Als proefprojectje. Trouwens, de gemeente
gaat de paaltjesroutes vernieuwen.
Dat is hard nodig.

www.wandelbosgroenendaal.nl



zijn nu met z’n zevenen. Vorig jaar is er enige
sterfte geweest en een paar Hooglanders ver-
droegen elkaar niet. Er moest dus wat veranderd en
aangepast worden. De groep die er nu loopt is
bijna helemaal nieuw en op maximale sterkte. 

Contact 
Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal
Linge 73 2105WE Heemstede
e-mail: info@wandelbosgroenendaal.nl

www.wandelbosgroenendaal.nl

Rob de Lijster (voorzitter) 023-5286950
Marieke Reehorn (secretaris) 023-5475885
Ruud Spaans (penningmeester/ledenadm.)
023-5287825
Edith Tiessen (asp. lid) 023-5281882

De ronde
zandbak

boven bij de zgn. kop en schotel ligt er wat
armetierig bij. Buiten gebruik en met wat
stammen erin om het wat op te leuken.We
zouden de gemeente best willen verrassen met
een leuk plannetje hiervoor. Wie heeft een
creatief idee voor weinig (geen) geld? Een
schetsje is voldoende.

Een proef-
project

met  poepzakhouders bij
2 ingangen van het bos is
van start gegaan. Door onze
vereniging aangeboden aan
de gemeente. Om te
proberen de paden (en het
bos) wat meer  poepvrij te
maken want dat is hard
nodig. Helpt u mee en
attendeert u anderen
hierop?

Groenendaal 100
is een reeks van evenementen rond het feit
dat Groenendaal 100 jaar geleden door de
gemeente werd aangekocht. Om dat feestelijke
feit in herinnering te houden bieden wij een
kunstwerk aan. Details leest u hier nog niet; we
houden het nog even geheim. Op de officiële
opening van de activiteiten bieden wij onze 
bijdrage aan. De datum?  26 mei 2013 om 14.00
uur. U krijgt nog een herinnering per e-mail.

Stichting
Stadshout
Kennemerland

is een leuk Haarlems initiatief. Gerooide
bomen in o.a. de Haarlemmerhout worden
verwerkt in speeltoestellen, picknicktafels etc.
voor algemeen gebruik.

De stichting is nu ook in Heemstede actief.
Gewerkt wordt aan een grote picknicktafel bij
de zandbak. Wij steunen dit initiatief van harte.

De hooglanders

Opgevallen is het zeker: het onderhoud in het bos. Som-
migen vinden het kaalslag. Maar open plekken
en meer ruimte zorgen voor meer ondergroei.
En mooie zichtlijnen waardoor de beleving
anders wordt. Het was (en is) trouwens hard
nodig. We waren eraan gewend maar in feite
groeide zo langzamerhand alles dicht! Een speels
element zijn de uitgezaagde figuurtjes. Bestemd
voor kinderspeurtochten. Hierdoor ook blijft
het een recreatiebos en geen natuurgebied.

Gebaggerd
gaat er worden in de vijvers en vaarten in de
maanden juli/augustus. Dan wordt ook de
rododendronvijver gedaan. Al jaren moet daar
wat gebeuren.
Tot onze vreugde staat dat nu echt in de
planning! Ook voor de beschoeiing komt er dan
een oplossing.

Zorgelijk is nog steeds de gezondheid van de beuken in de Torenlaan en van de kastanjes.
Wij hebben aangedrongen op een plan van aanpak. Om al die bomen te vervangen is t.z.t. heel veel
geld nodig. Je praat over tonnen, die er nu niet zijn.

Leuk dat je nu op de kinderboerderij een feestje of een bijeenkomst kunt organiseren.
Er is een leuke ruimte beschikbaar. Info ter plekke.


