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KEN UW BOS

Door Ems Post    

Het is ‘Wandelbos’ 
Groenendaal. Dus 
vind je er wandelaars. 
Grote en kleine; 
mannen en vrouwen; 
hardlopers en slente-
raars; bellers met 
mobiel aan het oor 
en bellers met oortjes 
(soms hardop en luid, 
vaak zacht en !uisterend); fotografen met hun toestel 
in de aanslag; praters met armgebaren of met overre-
dingskrachtig volume. 

Maar ook bekende Heemstedenaren met een hele 
grote zonnebril om niet herkend te worden; honden-
bezitters met de riem om hun eigen hals (dan kan de 
hond even los); verliefde hondenbezitters (die letten 
niet op hun hond); bejaarde baas met bejaarde hond 
(gezellig samen in de zon op een bankje meteen bij de 
entree); de ochtendploeg met de ruziehonden, de 
middagploeg met de uitlaatmeute (met vriendin, dan 
mag je er zes), de avondploeg met sportschoenen en 
met z’n tweeën na een dag hard werken. 

En dan is daar de opruimwandelaar met altijd een 
poepzakje bij de hand; de laat-maar-waaien wandelaar 
die juist niets opruimt (zijn poepende hond ‘niet op- 
merkt’); de speelopa en -oma met kleinkind in de 
zandbak; de wandelaar met slechte bedoelingen (zie 
de gra"ti op het Heksenhuisje); de nieuwe wandelaar 
(wat is het hier mooi), de nieuwe wandelaar 2 (wat is 
het hier een rommel); de wandelaar met groene 
vingers, die aandachtig een bijzondere plant van dicht-

bij bekijkt; de trainer met zijn of haar klanten (“sta!”), de 
trainer met zijn of haar pup (“zit!”). 
Ook vind je er de wandelaar met lintjes voor de speur-
tocht; de wandelaar op slippers, de wandelaar met berg- 
schoenen, de wandelaar met Nordicstokken; kinderen 
vooral bij het scoutinggebouw of – veel jonger nog – in 
een buggy.  

En als het kastanjetijd is zie je ze voorovergebogen op 
de Kastanjelaan met een volle tas aan de arm. Die tellen 
we ook maar als ‘wandelaar’ in ‘Wandelbos Groenen- 
daal’.

Deze rubriek komt tot stand met medewerking van 
Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.
info@wandelbosgroenendaal.nl.
www.wandelbosGroenendaal.nl. 

Je komt ze tegen in Groenendaal

Foto’s: Vrienden Wandelbos Groenendaal.

Door Bart Jonker

Heemstede – In deze a!evering 
bespreken we een van oorsprong 
Aziatische plant, te weten uit Japan: 
de spierstruik (Spiraea japonica). 
Deze fraaie struik is nu in bloei te zien 
met bloemen in een schermvorm en 
kent vele (kleur)varianten. Hoewel je 
dit op het eerste gezicht niet zou 
zeggen, behoort de spierstruik tot de 
rozenfamilie. De plant groeit in het 
wild in Japan, Korea en China. 

De Japanse spierstruik is een haag-
plant. Er zijn zowel half groenblij-
vende als bladverliezende varianten. 

Voor degenen die een fraai en rijk 
bloeiende haag wensen, zou de 
spierstruik weleens in aanmerking 
kunnen komen. Wie echter een 
hoger groeiende haag wenst, doet er 
goed aan naar een alternatief te 
zoeken.#

Er zijn zelfs struiken waaruit twee 
verschillende kleuren bloemen 
groeien, zoals de spierstruik Genpei 
(Spiraea japonica Genpei). Deze soort 
geeft zowel witte als roze/rode 
bloemschermen.#
De spiertsruik Genpei groeit tot een 
maximale hoogte van 70 cm en is 
dus een laagblijvende spiraea-soort. 

De bloei loopt van juni tot en met 
september. De Spiraea japonica 
Genpei heet ook wel Spiraea japo-
nica ‘Shirobana’.

Na de winterperiode kan de Japanse 
spierstruik worden teruggesnoeid, 
zodat deze in de lente weer opnieuw 
uitloopt. De spierstruik gedijt op 
vrijwel iedere grondsoort en voelt 
zich het beste thuis in de zon of op 
een halfschaduw plek. In Azië komt 
de larve van de vlindersoort#Neptis 
pryeri op de bloemen van de Japanse 
spirea af, die ze eet. In Nederland 
komen hommels graag op de nectar 
van de bloemen af. 

Ken uw tuin: de spierstruik, een 
fraai weelderig Japans genoegen

Bloeiende spierstruik (Spiraea japonica). Foto: Bart Jonker.

Heemstede - De kinderboerderij 
biedt mensen met een leuke hobby 
de mogelijkheid om een dagje 
aanwezig te zijn en te laten zien aan 
de bezoekers wat zij maken. 
Die kans kon Sasja Prins natuurlijk 
niet voorbij laten gaan. Sinds het 
begin van de coronatijd is zij bezig 
met het opknappen van poppen-
huizen, maken van miniaturen en 
ook de bewoners van de poppen-
huizen en ko$ertjes maakt zij zelf. 
Op zondag 18 juli is Little Princes 
Design van 10.00 tot 16.30 uur 
aanwezig bij kinderboerderij ‘t 

Molentje aan de Burgemeester van 
Rappardlaan in Heemstede. Bij mooi 
weer buiten, en als het niet zo mooi 
weer is binnen in het bezoekerscen-
trum. De coronamaatregelen worden 
hierbij in acht genomen.
De bezoekers kunnen zien hoe en 
wat Sasja maakt en natuurlijk neemt 
zij ook wat spulletjes mee voor de 
verkoop.  O.a. poppenhuisko$ertjes, 
popjes en andere poppenhuisbewo-
ners, babypoppen met lieve kleer-
tjes... heel leuk voor een verjaardag 
of om mee te spelen in de vakantie!
Kom je ook? De toegang is gratis.

Little Princes Design op 
Kinderboerderij ‘t Molentje

Door Sasja gemaakte miniaturen. Foto’s: Sasja Prins.


