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Dit kalenderjaar is het Beheerplan Wandelbos
Groenendaal door de Gemeente bekend gemaakt en
daarna hebben we u – met name via e-mail – op de
hoogte gehouden van de diverse ontwikkelingen. In
de toekomst zullen we u vaker per e-mail benaderen,
omdat dit kosten en bomen bespaart en bovendien
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sneller is. Ook de Boskrant zal vanaf volgend jaar digitaal verschijnen en is ook na te lezen op onze website.
Mocht u echter prijs stellen op de papieren versie,
dan horen wij dat graag van u. U kunt ons dat per
post of e-mail (voorkeur) laten weten.

Beheerplan Wandelbos Groenendaal
De gemeente heeft een nieuw beheerplan opgesteld in samenwerking met
organisaties, die een link met
Groenendaal hebben. In het beheerplan
is vastgelegd hoe het bos er nu voor
staat en wat de het toekomstbeeld is.
Het plan is geschreven rondom de drie
belangrijkste waarden van het bos: recre
atie, natuur en cultuurhistorie. Per locatie zijn keuzes gemaakt welke van deze
drie belangen voorgaat.

honden moeten behouden blijven, maar
wel in toom gehouden worden.
De vereniging heeft positief gereageerd
op het mooi uitgewerkte plan en heeft
kritische geluiden laten horen over de
schapen, dunning, takkenrillen, hondenzwemplaatsen en handhaving.

Het schapenplan

De indeling noord/zuid blijft in stand en
ook het oppervlakte van het honden
losloopgebied blijft gehandhaafd.
Het zuidelijk deel is vooral bestemd
voor natuur- en rustliefhebbers.
De bospercelen worden ecologisch
beheerd, om de grote natuurwaarde
(rijkdom aan plantensoorten, paddenstoelen, vogels en vleermuizen) te
behouden.
De Schotse Hooglanders blijven en daarnaast komt een proef met begrazing
door een schaapskudde gedurende
enkele dagen per jaar. Takkenrillen zijn
onderdeel van het ecologisch beheer.
Laanbomen worden zo lang mogelijk
behouden. Bij uitval heeft individueel
terugplanten geen zin, door gebrek aan
licht voor de jonge boom. Er worden
voorbereidingen getroffen voor vervanging van de Torenlaan.

De Kop en Schotel en de Rhododen
dronvijver zullen worden opgeknapt. De
zwemplaatsen die gebruikt worden door

o.a. het plan om schapen te laten grazen
in het bos, de takkenrillen, de kap van
bomen en we hebben nogmaals benadrukt dat goede communicatie tussen
de gemeente en de gebruikers van het
bos zeer belangrijk is.
Het afgelopen jaar heeft het bestuur
meer dan ooit overleg gehad met de
gemeente. Dit n.a.v. het nieuwe beheerplan. Er is op gelijkwaardige basis
constructief gepraat over veel onderdelen uit het beheerplan en veel van onze
suggesties zijn overgenomen.

Beheerplan ter plekke
Wij hebben de herderin bezocht die
mogelijk haar schaapskudde in het
Groenendaalse bos laat grazen om
ervoor te zorgen dat het bos op een
meer effectieve en goedkope manier
onderhouden kan worden. Ze heeft al
onze vragen beantwoord en we mochten
getuige zijn van de geboorte van een
lammetje.
Op 12 maart was het bestuur aanwezig
op de commissievergadering van de
gemeente betreffende het beheerplan.
Wij hebben namens de leden het woord
gevoerd en onze mening gegeven over

Vlak voor de behandeling in de Commissie Ruimte van de Gemeenteraad
werden wij als leden van de vereniging
uitgenodigd om de toekomstige invloed
van het nieuwe Beheerplan in het bos
zelf te bekijken. Samen met de wethouder en de verantwoordelijke mensen van
de gemeente maakten een kleine dertig
mensen daar dankbaar gebruik van. Heel
wat vragen werden afgevuurd en beantwoord. Ook kon ter plekke de zin en
vooral onzin van de grote hoeveelheid
takkenrillen worden besproken.
Interessant en instructief,
over en weer.
z.o.z.

www.wandelbosgroenendaal.nl

Uniek Wandelbos
Het is mooi om te zien dat dagelijks vele
wandelaars, al dan niet met hond, van
Wandelbos Groenendaal genieten.
Omdat vele wandelgebieden in de
omgeving meer restricties kennen, wordt
Groenendaal een steeds populairder bos
en dat leidt met name in de weekeinden
wel eens tot topdrukte. Reden temeer
dus om extra zuinig op de natuur te zijn
en rekening te houden met elkaar. Wij
zullen alert blijven op zwakke plekken
(kuilen, kale plekken etc.) en zullen ook
komend jaar de poepzakjes wekelijks
bijvullen in de hoop dat ook ín het bos
zoveel mogelijk de poep wordt opgeruimd.

NL Doet 2015
Op zaterdag 21 maart 2015 verzamelden zich ruim 20 enthousiastelingen bij de
Kinderboederij, om zich gedurende drie uur in te zetten voor het wandelbos. Onder
het toeziend oog van de gemeentelijke bosmedewerkers werden struiken en heesters
geplaatst bij de zwemplek voor honden aan de Torenlaan/Herenweg. Vervolgens toog
de groep naar het Zuiderbos waar esdoorns werden geknipt en gezaagd.

Van de penning
meester
Het nieuwe verenigingsjaar start in
juli, daarom is het weer tijd voor uw
jaarlijkse contributie voor 2015/2016.

Uw bijdrage wordt gebruikt voor
instandhoudingkosten, website,
mailings en sponsorprojecten.

Laatste nieuws
De schapen zullen op maandag 10 augustus in het noordelijk
deel van het bos lopen. Dit jaar zal het bos dus slechts die dag
van 9.30 tot 17.30 uur niet toegankelijk zijn voor honden.

Graag een bedrag van minimaal € 6,00
overmaken op rekening
NL04INGB0006065067.
Alvast hartelijk dank.

Hoe kunt u ons bereiken
Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal
NKJ van Waalsplein 9, 2101 EM Heemstede
e-mail: info@wandelbosgroenendaal.nl

www.wandelbosgroenendaal.nl

Marieke Reehorn (voorzitter) 023-5475885
Edith Tiessen (secretaris) 023-5281882
Trudy Vink (penningmeester) 023 – 7370177
Daniëla Dorhout Mees (publiciteit) 023 – 5552835
Leo van Os (publiciteit) 06 – 46444661

