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Hooglanders 

Vanaf half april kunt u de  zeven 
Schotse Hooglanders weer tegenko-

men in het bos. De Hooglanders kunnen 
zich vrij bewegen door het noordelijk en 
zuidelijk deel van het bos. Schotse 
Hooglanders eten vooral gras en kleinere 
kruiden en af en toe jonge twijgen van 
struiken. Het weiland aan de 
Vrijheidsdreef, waar de Schotse 
Hooglanders in de winter grazen, is hooi-
land. In de zomer wordt het gras één 
keer gemaaid in  juni of juli. Met het 
hooi worden de Schotse Hooglanders in 
de winter bijgevoerd.

Groepen honden in het bos

Het overmatig gebruik van ons bos 
door honden-uitlaatdiensten en 

andere grote groepen honden bij elkaar 
wordt door de meeste wandelaars niet 
erg op prijs gesteld en soms zelfs als 
bedreigend ervaren. Eind vorig jaar werd 
op voorstel van het College van B&W 
door de gemeenteraad van Heemstede 
daarom besloten dat bezoekers van het 
wandelbos Groenendaal op hun wande-
ling in het noordelijk deel van het bos 
maximaal drie honden tegelijk mee 
mogen nemen. Hierdoor zal ook de 
aanzuigende werking van groepen 
honden uit andere gemeenten afnemen, 
is de verwachting.

De Vereniging Vrienden van het 
Wandelbos Groenendaal is een voorstan-
der van het zo ongedwongen mogelijk 
kunnen genieten van het bos, zonder 
onnodige beperkingen. Maar die vrijheid 
is niet absoluut. Als dat ‘ongedwongen 
genieten’ andere wandelaars echt in de 

weg zit of zelfs bedreigt, dan moeten er 
helaas enige bescheiden beperkingen 
worden ingesteld. Groepen honden 
hebben nogal eens een intimiderende 
werking op andere wandelaars; daar 
kunnen de hondenbegeleiders vaak niets 
aan doen, maar vooral jongere kinderen 
zijn snel bang als honden zich in groepen 
– al dan niet speels – gedragen. 

Pogingen om voor Heemsteedse honden-
uitlaat servicebedrijven dispensatie te 
verkrijgen zijn om juridische redenen niet 
gelukt. Omdat deze bedrijven wel een 
nuttige sociaaleconomische functie vervul-
len voor de bezitters van honden die van 
zulke diensten gebruik maken, heeft de 
onze vereniging er bij het College van B&W 
op aangedrongen om te proberen een plek 
te zoeken waar gewone wandelaars 
gewoonlijk niet komen, maar waar groepen 
honden wel uitgelaten kunnen worden. 
Praktisch alle partijen in de gemeenteraad 
namen dit verzoek graag over.

Vervanging bomen Vrijheidsdreef

Omdat veel van de paardenkastanjes 
op de Vrijheidsdreef sterk verzwakt 

waren door de kastanjeziekte en een gevaar 
voor de passanten opleverden, zijn die in 
oktober 2015 gekapt. De overige kastanjes 
worden in najaar 2016 verwijderd. 
Er zullen nieuwe bomen worden geplant. 
De bomen op de Vrijheidsdreef staan in 
vier rijen; voor de nieuwe beplanting 
heeft het College van B&W twee opties 
voorgesteld:

1.  Alle vier rijen beplanten met bomen 
van één soort. Deze optie is vanuit 
cultuurhistorisch oogpunt het meest 
voor de hand liggend en geeft ook de 
beste laanbeleving. Bij deze optie is de 
keus uit twee boomsoorten: beuk of 
linde; opnieuw kastanjes planten wordt 
uiteraard om gezondheidsredenen niet 
overwogen.

2.  De middelste twee rijen beplanten met 
bomen van één soort en de buitenste 
twee rijen met diverse soorten. Deze 
optie is aantrekkelijk onder andere 
vanuit ecologisch oogpunt. Diversiteit 
maakt de bomen vaak sterker en het 
beperkt de kwetsbaarheid als een van 
de boomsoorten onverhoopt wordt 
aangetast door een boomziekte. Vanaf 
de zijkant gezien is het beeld gevari-

eerd: verschil in grootte, vorm en kleur. 
Bij deze optie worden de middelste 
rijen beplant met lindes, voor de 
buitenste rijen is de keus uit eik, beuk, 
walnoot, rode esdoorn, treurwilg en/of 
tamme kastanje.   

B&W is van plan de tweede variant uit te 
voeren, waarbij de uitslag van de enquête 
onder de Heemsteedse bevolking over 
deze twee opties een rol heeft gespeeld.Optie

1

Optie
2
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Zijn uw buren al ‘Vriend’? 
Voor het behartigen van de belangen van de 
recreatieve gebruiker van het bos - met en zonder 
hond - is de verenging graag zo sterk mogelijk. Zijn 
uw buren al ‘vriend’ van Wandelbos Groenendaal? 

Dat kan al voor minder dan € 10 per jaar; een e-mail 
naar info@wandelbosgroenendaal.nl is voldoende.

Marieke Reehoorn (voorzitter) Trudy Vink 
(penningmeester)  en Leo van Os (publiciteit)

www.wandelbosgroenendaal.nl

Gamen in Groenendaal

‘Buitenplaats Mobiel’ heeft een app 
voor Android smartphone of tablet 

ontwikkeld om er in Groenendaal mee 
te gamen. Via deze app vind je een inter-
actieve speurtocht voor kinderen van 6 
t/m 12 jaar, waarin je Groenendaal op 
een spannende manier kan ontdekken. 
Ga naar wandelbos Groenendaal, zet je 
mobiel aan en speel de game. In deze 
interactieve audiospeurtocht kom je 
historische figuren tegen die in de 19e 
eeuw op de buitenplaats leefden.

Rododendronvijver 
weer begaanbaar

Op zaterdag 12 maart 2016 hebben 
een zevental vrijwilligers van onze 

vereniging groots werk verricht in het 
kader van NLDoet. Gewapend met 
spades en snoeitangen hebben ze het 
pad langs de Rododendronvijver weer 
begaanbaar gemaakt. Ploeterend door de 
modder zijn de rododendrons gesnoeid 
en zijn de bramenstruiken verwijderd. 
Het resultaat mag er zijn. Een prachtig 
breed pad en veel licht en ruimte voor 
de rododendrons.  En nu  maar hopen 
dat er veel mooie paarse bloemen 
komen dit voorjaar. Nogmaals dank aan 
allen die mee geholpen hebben!

Enkele noeste werkers van het VVWG 
team voor NLDoet

Intussen bij de buren

De buitenplaats Mariënheuvel,  
sinds 1946 eigendom van de 

Congregatie Zusters Augustinessen, 
werd onlangs door de zusters 
verkocht aan een projectontwikke-
laar, die het intern wil verbouwen 
en daarna verhuren aan de 
Chateauform Groep, die er een 
‘seminar’ hotel in het hoge segment 
wil vestigen. Dit bedrijf exploiteert 
“prachtige huizen in een groene en 
rustige omgeving voor vergaderingen, 
seminars, trainingen en evenementen.” 
B&W van Heemstede heeft de verbou-
wingsplannen goedgekeurd, waarbij werd 
zeker gesteld dat door deze verandering 
van gebruik van de buitenplaats de 
uitstraling en het karakter van het land-
goed niet zal worden aangetast. Ook zal 
erop worden toegezien dat er geen 
dusdanige verkeers- en parkeerdruk 
wordt gegenereerd dat het landgoed-
karakter zou worden aangetast. Ruim 60 
extra parkeerplekken zullen ergens op 
het terrein van Mariënheuvel zelf gevon-

den moeten 
worden; een omgevingsvergunning zal 
nodig zijn om op dit punt van het 
bestemmingsplan af te kunnen wijken. 
Ook zal rekening gehouden dienen te 
worden met de Vogel- en 
Habitatrichtlijn; flora- en faunaonderzoek 
zal hierbij worden ingezet.
Het hotel telt straks 65 kamers, 8 eet/
vergaderzalen, een restaurant, bar, gym, 
keuken, kantoor en een woning voor de 
housekeeper. Het is alleen open gedu-
rende werkdagen. De buitenplaats blijft 
niet-openbaar toegankelijk.
De benodigde toestemming om dit alle-
maal te kunnen gaan uitvoeren zal door 
middel van omgevingsvergunningen 
worden aangevraagd. De planning van de 
verbouwing gaat ervan uit dat het semi-
narhotel in de tweede helft van 2017 in 
gebruik kan worden genomen. 

Digitaal Als u deze Boskrant nu in gedrukte vorm in handen heeft en u 
heeft ook een e-mailadres, zou u dan zo vriendelijk willen zijn ons uw e-mailadres 
door te geven op info@wandelbosgroenendaal.nl ? Dan ontvangt u de Boskrant 
voortaan digitaal. Dat is niet alleen minder kostbaar en minder bewerkelijk voor de 
vereniging, maar ook milieuvriendelijker. Hartelijk dank voor uw medewerking.

Evaluatie schapenbegrazing

Het positieve effect van de begrazing 
is de snelle en efficiënte manier van 

het bestrijden van braam en esdoorn. De 
proef in 2015 verliep zonder noemens-
waardige problemen en er waren veel 
positieve reacties. Vooral bij de intocht 
en het vertrek waren veel mensen op de 
been. 
De keerzijde is dat het effect van de 
begrazing beperkt is door het beperkt 
aantal dagen. Er was veel personele inzet 
nodig voor de afsluiting van het noorde-
lijke deel. Tevens is er veel tijd en energie 
besteed aan de voorbereiding, overleg en 
communicatie.

Het transport over de weg vroeg even-
eens veel voorbereiding en afstemming.
De aanbeveling voor 2016 is dat de 
inzet van schapen herhaald zal worden in 
het Zuidelijk bos voor maximaal twee 
weken aansluitend in plaats van twee 
keer een week (zoals in het Beheerplan 
staat). Het moet dan wel mogelijk zijn 
om de schapen voor zo’n langere te 
huren van PWN.  Door te kiezen voor 
één langere periode in het Zuidelijk bos 
kan bezuinigd worden op tijd en kosten 
van vervoer, voorbereiding, communica-
tie, afsluiting en handhaving.


