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Haarlem-Noord/IJmuiden – Een 
grote groep herstelde meeuwen 
wordt op donderdag 12 augustus 
losgelaten op het strand van 
IJmuiden. Het spectaculaire en 
emotionele moment bij de zuidpier 
is één van de jaarlijkse hoogtepunten 
van het Vogelhospitaal.
Toeschouwers zijn van harte welkom 
bij het loslaatmoment. Het verzamel-
punt is bij de strandopgang aan het 
einde van de Kennemerboulevard 
(zie rode stip op kaartje). De locatie is 
te bereiken met de !ets, bus 382 
(halte voor strandopgang) of met de 
auto, maar let wel: op het parkeerter-
rein geldt het hoogseizoentarief.
De dierenambulance vol gerevali-
deerde meeuwen arriveert om circa 
13.30 uur.

Loslaatmoment herstelde 
meeuwen Vogelhospitaal

Op kaartje bij de rode stip is het verzamelpunt. Beeld: aangeleverd door het Vogel- 
hospitaal.

Meeuw op strand. Foto: Bart Jonker.

KEN UW BOS

Door Ellen Zwarter
en Leo van Os    

Via de website 
WandelbosGroenen-
daal.nl komen er met 
grote regelmaat 
vragen binnen waar 
de Vrienden van 
Wandelbos Groenendaal antwoord op moeten geven. 
Dat klinkt eenvoudig en soms is het dat ook. Maar er 
zijn vragen bij waarop het antwoord niet zo een-twee-
drie te vinden is. Nu weten de Vrienden langzamerhand 
wel waar Abraham de mosterd haalt, maar er zijn 
vragen…  
 
V. Mag je met je paard in wandelbos Groenendaal 
rijden?   
A. Alleen met speciale toestemming van de gemeente. 
 
V. Mogen we met onze rashondenverenging een grote 
wandeling in het bos maken?   
A. Groepen honden zijn in Groenendaal niet toege-
staan; er geldt een maximum van drie honden per 
wandelaar.  
 
V. Mogen we !lmopnamen maken in Groenendaal?   
A. Na toestemming van de gemeente wel; dit gebeurt 
regelmatig. 
 
V.   Zijn de boswachters geïnteresseerd in een boom die 
te groot is voor mijn tuin?   
A. Hangt van de soort boom af. 
 
V.   Zitten er blauwalgen in de vijvers van Groenendaal?   
A.   Dit wordt niet gemeten in ons bos. 
 
V.   Mogen we een boom in het bos planten als 
aandenken?  
A.   Hangt van de soort boom af en zolang er geen 
herinneringsbordje bij komt te staan. 
 
V.   Mag er muziek gespeeld worden in het bos?   
A.   Waarom niet? Zolang er maar geen commerciële 
bedoelingen achter zitten. 
 
V.   Mag ik met mijn metaaldetector in het bos lopen?  
Moet ik daarvoor toestemming vragen? Ik wil namelijk 
niet ongeoorloofd door het bos struinen. Ik zoek niet 
naar oudheden, meer naar verloren geld of sierraden. 
A.  Zolang er maar niet in de grond gegraven wordt. 
 
V.   We hebben een heel bijzondere paddenstoel 
gezien. Waar kunnen we dat melden?   
A.   De boswachters horen het graag en wij geven het 
met plezier aan hen door. 
 
V.  Mogen we ’s nachts in Groenendaal wandelen?   
A.   Nee; het bos gaat niet echt ‘dicht’, maar het is niet 
de bedoeling dat er na zonsondergang nog gewandeld 
wordt  vanuit respect voor het nachtleven in het bos.  

V.   Mag ik mijn mobiele trimsalon in het bos opstellen? 
Ik vermoed dat er best veel hondeneigenaren zijn die 
daar gebruik van willen maken. 
A.   Uw vindingrijkheid is bewonderenswaardig; maar 
voor commerciële activiteiten is in Groenendaal helaas 
geen plaats. 
 
V.  Waarom worden de koeienvlaaien niet opgeruimd? 
Het ziet er niet aanmoedigend uit om hondenbezitters 
te stimuleren poepzakjes voor hun hond te gebruiken.  
A.   U heeft helemaal gelijk! De koeienvlaaien worden 
wel opgeruimd, maar helaas niet dagelijks, dus u zult 
regelmatig nog niet opgeruimde uitwerpselen van de 
Hooglanders zien en op de paden moeten vermijden.  
 
V.   Ik wandel met grote regelmaat met mijn hond in 
Groenendaal. Heel !jn dat je maar 3 honden mee mag 
nemen en dat er een opruimplicht is voor de honden-
poep! Alleen staan er wel erg weinig prullenbakken in 
het bos, waardoor je de hele wandeling met je zakje 
met hondenpoep loopt... geen idee waar ik zoiets kan 
melden dus vandaar dat ik dat hier doe. 
A.  De Vrienden Wandelbos Groenendaal hebben de 
wenselijkheid van meer prullenmanden in Groenendaal 
regelmatig bij de gemeente gemeld, onlangs nog bij 
de wethouder zelf. Het beschikbare budget laat er 
helaas onvoldoende ruimte voor om voldoende van die 
fraaie nieuwe houten bakken te vervaardigen. Maar de 
wens is gedeponeerd en de gemeente staat er positief 
tegenover. 
 
V.  Waar vind ik kaarten van de wandelroutes in 
Groenendaal? 
A.  Op de website van VriendenWandelbosGroenendaal 
vindt u van alle routes plattegronden onder 
‘Activiteiten’. 
 
Zo zie je, de Vrienden van Wandelbos Groenendaal 
weten vaak waar Abraham de mosterd vandaan heeft. 
Dus vraag maar raak! 

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

Mosterd

De oogst van een dagje met de metaaldetector Foto’s: 
Irene Janknegt en Vrienden Wandelbos Groenendaal 

De goeddoener. De boosdoener. 

Heemstede - Op woensdag 18 
augustus van 14.00 tot 15.30 uur is er 
weer een slootjessafari op Kom In 
Mijn Tuin (KIMT), Herenweg 18 te 
Heemstede (ingang Groenendaalse 
Bos). Een vrijwilliger gaat met (basis-
school)kinderen zelf waterdiertjes 
vangen met schepnetten. Daarna 
wordt de ‘vangst’ goed bekeken (met 
loeppotjes) en uitleg gegeven. Dit 

wordt weer een leuke en leerzame 
middag voor de kinderen. Water-
dichte schoenen/kleding wordt 
geadviseerd.
Aanmelden via:
info@kominmijntuin.com of telefo-
nisch: 023-528 2651 (Mik van der 
Bor). Voor meer informatie:
www.kominmijntuin.com of 
Facebook Kom In Mijn Tuin.

Slootjessafari op KIMT in schoolvakantie

Waterdiertjes vangen. Foto: aangeleverd door KIMT.


