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Vele tienduizenden
bezoekers komen

het gehele jaar door
naar Groenen daal.
Joggers, hele gezinnen,
mensen met honden,
wandelaars, allemaal

komen ze aan hun trekken in onze groene oase in
Heem stede. Het open gedeelte van het bos, het
hondenvrije deel, de zandbakken, de speeltuin, de
kinder boerderij, Restaurant Groenen daal en
Pannenkoeken huis De Konijnenberg bieden alles
tezamen unieke recreatie moge lijkheden voor
iedereen midden in de randstad.

De Vereniging Vrienden Wandelbos Groenen daal
zet zich al geruime tijd in om deze voorzieningen
en de vrije toegankelijkheid voor mens en dier te
behouden en te verbeteren. Daartoe ondersteunt
zij een zo optimaal mogelijk beheer van het bos,
zo wel ten aanzien van de recreatie als het milieu
en zet zij zich in voor het   milieu   bewust handelen
van overheid en gebruikers.

In dat kader worden politieke ontwikkelingen
actief gevolgd en treedt de Vereniging op als
gesprekspartner van de gemeente en overige
instellingen die zich bezig houden met het beheer
en de ontwikkeling van Groenendaal.

Maar ook wil de Vereniging waar nodig
mede-investeren in voorzieningen, zoals

bankjes, speelmogelijkheden of andere zaken die
de gebruikers ten goede komen. Contributies,
schenkingen en sponsorbijdragen kunnen bij-
voorbeeld mede daarvoor worden ingezet.

Daarnaast is er een taak in het geven van voor-
lichting over plannen, ontwikkelingen, initiatieven
en het  organiseren van bijeenkomsten en presen-
taties. Het betrekken van de leden en gebruikers
bij concrete acties is daarnaast zeker ook niet uit
te sluiten.



Lid worden?
• per e-mail via de website 
www.wandelbosgroenendaal.nl 
(contact/aanmelding lidmaatschap)

• maak minimaal 6 euro over op 
IBAN: NL04 INGB000 6065067
ten name van Vrienden Wandelbos
Groenendaal, Heemstede

Hoe kunt u ons bereiken?
e-mail: 
info@wandelbosgroenendaal.nl 

Bij alle activiteiten staat het waarborgen van
een  plezierig en vrij gebruik voor  iedereen van
Groenendaal centraal. 
Om doeltreffend op te kunnen treden en het
 vereiste gewicht in de schaal te kunnen leggen
is  een sterke vereniging onontbeerlijk. 

Door lid te worden ondersteunt u dit.


