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Haarlem - Niet alleen geduld, een 
kien oog en juiste timing zijn bepa-
lend bij het schieten van een puike 
vogelfoto. De jury was ontroerd bij 
het zien van de inzendingen voor de 
fotowedstrijd die werd georgani-
seerd door het Vogelhospitaal aan de 
Vergierdeweg in Haarlem-Noord. 
Ruim 30 fotografen deden een gooi 
naar de eeuwige roem met de actie 
‘Christmas Challenge’. Met minimaal 
5 euro per ingezonden foto werd 565 
euro opgehaald. “Een fraai bedrag 
voor de eerste keer,” aldus beheerder 
Wiebe, “Maar we hopen op meer 
donaties, want het uiteindelijke be- 
drag dat opgehaald wordt voor 30 
december 12.00 uur wordt via Stich-
ting Dierenlot verdubbeld.” Doneren 
kan op: https://bit.ly/3r3CdkB. Het 
Vogelhospitaal kan iedere euro goed 
gebruiken nu haar gebruikelijke 
fondsenwerving wegens corona is 
vervallen. !

De pimpelmees van Anko Lubach is 
de onbetwiste winnaar. “Alles aan 
deze foto klopt,” aldus de jury. “De 

scherpte, compositie, kleuren van 
voor- én achtergrond als de belich-
ting. Kortom, een "jne plaat om naar 
te kijken.” De winnaar mag meegaan 
bij het uitzetten van herstelde vogels 
in de natuur. De ransuil van Corinne 
Kalisvaart sleepte de tweede prijs in 
de wacht. “De uil kijkt je recht aan 
terwijl de boom met een mooie 
doorkijk diepte aan de foto geeft,” 
aldus de driekoppige, deskundige 
jury die haar beloont met een mezen- 
huisje. Dezelfde beloning gaat naar 
Charles Duij# voor zijn knobbel-
zwanen - goed voor de derde plaats. 
“Familie Zwaan geeft ons een warm 
gevoel,” zeggen de beoordelaars. 
“Gezellig samen een stukje zwem- 
men, je kan het gezinsgeluk voelen. 
De foto is met liefde gemaakt.” 
Gerard Tamminga ontvangt een 
eervolle vermelding met zijn bijna 
onzichtbare, goed gecamou$eerde 
roerdomp. “Een dikke pluim dat het 
gelukt is. Probeer maar eens zo’n 
schuwe vogel voor je lens te krijgen! 
Meer informatie op:
www.vogelhospitaal.nl. 

Hoop op meer donaties 
voor het Vogelhospitaal

De winnende foto pimpelmees. Foto: Anko Lubach.

KEN UW BOS

Door Trudy Vink

U kent het Bijbelse 
verhaal van de 5 
broden en de 2 vissen 
wellicht. Kent u ook 
het verhaal van de 5 
beuken en de 3 
linden? Er staan veel 
bijzondere bomen in 
wandelbos Groenen-
daal, maar sommige hebben een verhaal en maken 
deel uit van de groene monumentale status van het 
bos. In het zuidelijk deel van het bos staat een raadsel-
achtige rij van vijf beuken. Waarom ze er staan weten 
we niet. Misschien is er ooit een laan geweest. Een klein 
stukje verder staat een groepje van drie monumentale 
linden mooi te wezen. Ook rond de Lindenkom aan de 
verharde Sparrenlaan staan prachtige linden. Uit de 
jaarringen van gesneuvelde exemplaren is af te lezen 
dat de bomen uit ca. 1755 stammen. 

Als u dezer dagen toevallig toch nergens naar toe 
moet, kunt u de 5 beuken en de 3 linden proberen te 
vinden. Een tip: als u de ingang bij het pannenkoeken-
restaurant ingaat en u loopt in zuidelijke richting zo 
dicht mogelijk langs de Herenweg, dan komt u eerst 
rechts de 5 beuken tegen. En een klein stukje verder 
staan de 3 lindenbomen gezellig bij elkaar. Bij uw 
speurtocht in dit deel van het bos mag de hond alleen 
niet mee!

Langs de Beukenlaan kun je als je goed kijkt nog de 
restanten van een strook eikenhakhoutbos vinden. Dit 
was een laag eikenbosje waarvan de stammetjes eens 
in de 10 à 15 jaar, laag bij de grond, werden gekapt om 
het hout te gebruiken. 
Er zijn ook veel jongere bomen uit het bos onbedoeld 
gesneuveld als hakhout. Dat gebeurde 75 jaar geleden, 
tijdens de Hongerwinter in de Tweede Wereldoorlog. 
Door brandstofgebrek zijn veel bomen bij de grond 
afgezaagd. Een aantal daarvan is daarna weer gaan 
uitlopen en op de afgezaagde stronk is een meerstam-
mige boom ontstaan. In de buurt van de speeltuin kunt 
u een aantal indrukwekkende exemplaren vinden. 
Op deze manier is ook een hele meerstammige bomen-
laan ontstaan: het Platanenpad. Dit is een zijpad van de 
Torenlaan, dat schuin richting Herenweg loopt. Een 
hele rij bomen is in de Tweede Wereldoorlog afgezaagd 
en opnieuw uitgelopen. 75 Jaar later is het een heel 
bijzondere laan geworden met 14 meerstammige 
platanen. 
En dan hebben we het nog niet gehad over al die 
mooie bomen langs de andere statige rechte of roman-
tisch kronkelende lanen die Groenendaal zo bijzonder 
maken. Daar is vast ook een heel verhaal over te 
schrijven. Dat bewaren voor een volgende keer in de 
rubriek Ken uw Bos.

In deze nieuwe rubriek leest u van tijd tot tijd wetens-
waardigheden over het Heemsteedse wandelbos Groe-
nendaal. De rubriek komt tot stand met medewerking 
van de vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.

info@wandelbosgroenendaal.nl.

Vijf beuken en drie linden

Drie linden.

Vijf beuken.

Meerstammige plataan.
FOTOMOMENT

Heemstede - Dit fraaie plaatje van de zonsopgang met ge$adder van 
vogels rond de Oude Kerk werd geschoten door Michel Duijves.

Zonsopgang met gefladder

Regio - Wandelen in de natuur is wel 
goed voor de gezondheid. Dus toch 
maar weer eens de wandelschoenen 
en een dikke jas aantrekken. Bestem-
ming: het strand. Er valt gelukkig ook 
in de winter heel wat moois te zien 
langs de vloedlijn. Naast de gebrui-
kelijke drieteenstrandlopertjes kun je 
ook een goudplevier tegenkomen. 
De goudplevier is een van de vogel-
soorten die in de zomermaanden in 
het noorden van Europa broedt en in 
het najaar naar het zuiden trekt. De 
Nederlandse kust is voor deze vogels 
een prima trekroute. De kust is een 
mooi oriëntatiepunt in de route naar 
het zuiden en op het strand kunnen 

ze af en toe uitrusten en eten zoeken.
Eten is er in de wintermaanden zeker 
te vinden op het strand. Het strand 
wordt in de wintermaanden gelukkig 
niet zo intensief schoongemaakt als 
in de zomer. Daardoor blijft er veel 
aanspoelsel liggen. Naast schelpen, 
zoals de zwaardschede, vind je er 
ook verschillende soorten wieren en 
restanten van zeedieren. De harige 
vliescelpoliep is een mos-diertje dat 
in een doosvormig hoornskeletje zit. 
Het diertje heeft elf tot vijftien tenta-
kels, waarmee het voedsel haalt uit 
de Noordzee. Harige vliescelpoliepen 
leven in kolonies. Tussen de diertjes 
staan lange stijve haren, vandaar de 

naam. Zo’n kolonie ziet eruit als een 
bosje lichtbruin zeewier, maar dan 
niet glibberig zoals wieren vaak zijn 
- eerder zacht donzig zoals de kus-
sentjes mos in het bos. Regelmatig 
spoelen zulke kolonies mosdiertjes 
massaal aan op de stran-den. Dan 
vormen ze een zachte deken langs 
de vloedlijn. Tussen de aangespoelde 
mosdiertjes leven weer andere die- 
ren zoals strandvlooien, springstaar-
ten en strandvliegen. Voldoende 
voedsel voor kustvogels zoals de 
goudplevier om de winter door te 
komen. Voor meer informatie over 
natuur en gezondheid zie:
www.duinbehoud.nl.

Een winterse strandwandeling doet goed


