
Groenendaal  heeft  terecht veel 
aandacht gekregen. Het belang van 
dit prachtige bos voor de gemeente 
Heemstede is weer eens overduidelijk 
aangetoond. 
Ook onze vereniging heeft 
het nodige bijgedragen. In een 
gemeentelijk seminar over de 
toekomst van Groenendaal hebben 
wij de recreatieve aspecten gepresenteerd. De bijdragen van alle sprekers worden verwerkt in het 
uiteindelijke beheersplan waar we nu vol spanning op wachten. 

Groenendaal heeft ook onze Boswerkgroep een enorme impuls gegeven.  Met 20 deelnemers is 
tijdens de Natuurwerkdag op 02/11 veel werk verzet en beleefden wij een heel gezellige ochtend. 
Dank aan alle deelnemers! Ook een keertje meedoen? Geef uw naam onverplichtend door en u 
wordt de volgende keer uitgenodigd.  
Groenendaal is natuurlijk ook verbonden met het kunstwerk ‘Gestolde Tijd’ van beeldkunstenaar 
Arthur Kempenaar dat wij op 26 mei onder grote belangstelling aanboden aan de gemeente. 
Wethouder Christa Kuiper was blij en dankbaar voor dit mooie cadeau aan het bos. 
Drie bewerkte boomstammen bij elkaar bieden plaats om te zitten, voor vogels om uit te drinken 
en een ‘100’ om doorheen te kruipen.  Een vergankelijk kunstwerk ook. Over weer 25 jaar is het  
teruggegaan naar de natuur (en bieden we natuurlijk weer wat nieuws aan!).
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Het is voorjaar en dus weer een Boskrant, vol nieuws en weetjes over ‘ons’ Groenendaal. Veel plezier ermee!

Hoera... weer een feestje!  Dit jaar bestaan we 25 jaar! En dat vieren we op 15 juni met een gevarieerd 
programma van muziek en voordracht op een mooie open plek in het zuidbos. Omdat we blij zijn 
met uw steun en als compliment voor alle bijdragen en vrijwilligerswerk. Nu nog geen details; die 
komen later in een aparte publicatie. 
Maar schrijf  15 juni maar wel alvast in de agenda!

100 jaar 

Heerlijk, zo snel als we op onze inloopavond in november 
nieuwe bestuursleden mochten begroeten!   
Daniëla Dorhout Mees gaat de PR en publiciteit 
verzorgen en Birgit Nederpelt neemt de 
ledenadministratie en de financiën voor haar rekening! 
Samen met Marieke Reehoorn en Rob de Lijster staat 
er nu weer een degelijk en krachtig bestuur en daar 
gaat u zeker iets van merken!

Héél veel 
dank aan Ruud Spaans  die gedurende 
meer dan 10 jaar de financiën en de 
ledenadministratie heeft verzorgd. Maar 
op een gegeven moment wilde hij wel 
eens wat anders en de overname is nu 
dus perfect geregeld.  Fijn dat het zo kon!

De poepzakjes in de groene dispensers  hebben ons nogal beziggehouden! We hadden even het gevoel dat alle 
Heemstedenaren er wel een paar in huis hadden. 12.000 zakjes in een paar maanden... 
Dat werd dus veel te gek en het bestuur heeft het vullen van de houders nu zelf ter hand genomen. 
Het leed is nu te overzien omdat ook de gemeente aan de kosten heeft bijgedragen.  Daar is men 
namelijk zeer geïnteresseerd in het verloop van deze proef.

Over de 
zwanen 

moeten we het toch nog even 
heel kort hebben.  Sinds vorig 
jaar broeden ze weer op hun oude 
nest en alles is weer goed. Dit ter 
info aan allen die zich destijds, zeer 
terecht overigens, opwonden over 
het vernielen van het nest bij het 
bruggetje.

www.wandelbosgroenendaal.nl
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Kale plekken in het bos  bent u ook deze winter weer tegengekomen. De zaagploeg van de gemeente is weer 
actief geweest, o.a. in de buurt van het scoutinggebouwtje. Licht in het bos is het motto waardoor 
meer onderbegroeiing de kans krijgt en vrijstaande monumentale bomen beter tot hun recht 
komen.  Het bos wordt er opener en gevarieerder door.

De klap hekken rondom het bos  kierden hier en daar nogal 
waardoor zeker kleinere honden ineens ‘buiten’ 
konden lopen. De gemeente heeft er wat aan 
gedaan en nu is het weer in orde. 
Wij horen graag van u als dit soort zaken speelt. 
Onze ervaring is dat de gemeente positief en 
snel reageert op onze signaleringen. 

De rododen dron-vijver 
blijft borrelen  en de oevers blijven blubber. 
Tóch meent de gemeente een oplossing 
gevonden te hebben. De randen worden 
versterkt met vlechtwerk en dan moet het 
allemaal wat aan elkaar groeien en steviger 
worden. Garanties? Niet te geven want de wel 
blijft wellen en de vijver gaat zijn eigen gang! 
Tenminste, dat denkt uw bestuur, dat hopelijk 
ongelijk heeft.

Aanhaken deden we bij NL-Doet op 22 maart.  Langs het weiland werd een brede boswal ingeplant met een 
veelheid van bloeiende struiken. Moet op termijn een fantastisch gezicht worden!

Rommelig en kaal is het op het hondenstrandje  aan 
de zwaaikom aan het eind van de Torenlaan. 
Terwijl het vroeger juist zo’n mooi hoekje was. 
We hebben het bij de gemeente aangekaart. 
Men denkt erover na hoe het beter kan.

Brieven ontvangen we weinig  (hoeft ook niet, als u 
maar e-mailt)maar we hebben tóch een nieuw 
postadres: Crayenesterlaan 61, 2012 TJ, Haarlem.

Gaten graven doen honden nog altijd  maar we zien wel dat 
veel bezoekers die ook weer dicht gooien! 
Èn ook rommel opruimen die in het bos ligt. 
Onze complimenten en dank hiervoor. Met 
elkaar zorgen we ervoor dat ons bos schoon en 
netjes blijft hoeveel bezoekers er ook komen.

Moeilijk is de situatie rond de beuken (Torenlaan) en kastanjes (Kastanjelaan).  Steeds een stapje 
achteruit. Ieder jaar gaan er wel weer een paar dood. Er komt een moment dat ingrijpen 
noodzakelijk is. Dat gaat erg veel geld kosten. Dat is er nu niet maar er wordt bij de gemeente een 
reserve opgebouwd voor dit doel. Men worstelt met de vraag of alles in één keer vervangen moet 
worden of dat vervanging per dode boom zal gebeuren. Een lastige keuze!

Rob de Lijster (voorzitter) 023-5286950
Marieke Reehorn (secretaris) 023-5475885
Birgit Nederpelt (penningmeester/ledenadm.) 
023-8445224
Daniëla Dorhout Mees (publiciteit) 023-5552835


