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Heemstede/Bloemendaal - Op 
zaterdag 9 oktober aanstaande vindt 
de eerste editie van het Nationale 
Boomspiegelfeest plaats, een initia-
tief van Guerrilla Gardeners en 
Operatie Steenbreek, plaats. Die dag 
worden in tal van gemeenten (onder 
meer in Heemstede, Gouda, Utrecht 
en Leiden) talrijke boomspiegels 
opge!eurd.
Doel is om een groenere en mooiere 
stad te maken. Daarnaast ziet een 
groene boomspiegel er mooi uit en 
trekt het insecten als (wilde)bijen, 
vlinders en andere insecten aan. En 
het onderhouden van de boomtuin-
tjes is bovendien gezellig en goed 
voor contacten in de buurt.

Doe ook mee
Ook Stichting Bijenvrienden uit 
Heemstede, organisator van de Nati-
onale Zaaidag, ondersteunt het 
Boomspiegelfeest.
”Er zijn nog zoveel saaie boomspie-
gels in het land, die opgevrolijkt 
kunnen worden”, zegt Pim Lemmers 
van de Bijenvrienden. Kijk alleen 
maar eens in Bloemendaal, Haarlem 
en Heemstede. Gelukkig zijn er al 
veel mensen die een boomspiegel 

geadopteerd hebben. Om de boom-
spiegels op te vrolijken geeft de 
Stichting Bijenvrienden bloembollen 
weg.

Op de Facebooksite van de stichting 
staan de afhaalpunten waar belang-
stellenden de biologische bloembol-
letjes kunnen ophalen. 

Stichting Bijenvrienden ondersteunt eerste 
editie van landelijk boomspiegelfeest

Boomspiegels. Foto: aangeleverd door Stichting Bijenvrienden.

INGEZONDEN

Heemstede - Dat de herfst zijn intrede doet, is duidelijk te zien op deze 
foto ingestuurd door Ed Westerho" van de binnentuin Het Carré. De tuin 
trekt zijn mantel met schitterende herfstkleuren aan.

Herfsttinten in binnentuin van het Carré

KEN UW BOS

Door Ems Post    

“Een leuk stukje accenthout.”
“Staand dood hout is juist #jn.
Voor de specht.”
“Kijk, een kers.”
“Zie je die rand? Dat is een bacterie.”
“Duidelijk. Een plak-oksel. Heb je hem?”
“Nee, dat is juist een iep.”
“Die stam? Even kijken, dat was een 
abeel.”
“Ik schat honderdvijftig jaar.”
“Daar zit een eekhoornnest in.”

We lopen door het hondenvrije zuidelijk deel van Wandelbos Groenen-
daal. De boswachters en ik. Het is blesdag. De bomen die dit najaar zullen 
moeten wijken, krijgen een ‘bles’. Vroeger deed de houtvester dat met zijn 
blesmes. Hij schraapte dan een krul van de bast en gaf zo aan welke 
boom door zijn medewerkers geveld moest worden. Nu gaat dat met een 
spuitbus verf. In dit geval wit. 

In het zuidelijk deel zijn nog percelen die al 20 jaar niet zijn bijgehouden. 
En dat is te zien. Beuken (alweer die beuken) nemen schaamteloos ruimte 
in op elk gebied. Geen zon bereikt de bodem, dus geen ondergroei, grote 
waterconsumptie, buren verdorren, veel bladvorming met zodoende veel 
bladval dat slecht composteert. Het wordt hoog tijd, want de kroon steekt 
bijna door het dak van de andere bomen. 

Ondertussen duizelt het mij van de voor bosbeheerders kernbegrippen 
zoals ‘dood hout leeft, een parkbos vraagt veel onderhoud, CO2 opslag, 
dunning,verjonging, soortenrijkdom, voedselarme zandgronden.....’
“Ja, ja”,  zeg ik en probeer alles op te schrijven en mee te kijken. Die daar 
staat veel te dicht op die andere. Die had er allang uit gemoeten. 

Het lijkt erop dat het spelletje mikado in de toekomst niet meer gespeeld 
gaat worden, want er wordt geprobeerd de stammen in dezelfde richting 
achter te laten. Dat geeft een rustiger beeld. Net als stammetjes op schou- 
derhoogte afzagen, waarna er een parasol ontstaat met daaronder een 
microklimaat voor insecten en zwammen en eventueel snoeiafval aan het 
oog wordt onttrokken. Dat is een noviteit die dit jaar voor het eerst zal 
worden toegepast. Geweldig! “Komt dat zien, zou ik bijna zeggen. 

Overmoedig geworden roep ik: “En die scheve beuk kan er ook uit!”
Maar nee! “Dat is een haagbeuk. Die moet juist blijven staan. Hij is niet 
eens familie van de beuk. Wel een leuk stukje accenthout.”
Gelukkig hebben we deskundigen die het Groenendaalse Bos vakkundig 
onderhouden. Het is in goede handen. 

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

Een leuk stukje accenthout 

Mooi voorbeeld van een ‘plakoksel’.

Bosbeheerder Rogier Veldhuisen. Foto’s: Vrienden Wandelbos Groenendaal.

Mikado in het bos.

INGEZONDEN

Heemstede - Mooie actie van de 
5-jarige Oscar uit de Dichters-
buurt. Hij helpt graag met de 
hond uitlaten, zoals hier te zien 
op de foto. Zowel Archie, de 
hond, als zijn bazin, de inzender 
van de foto, Laura, én de moeder 
van de jonge skelteraar zijn 
supertrots op deze gezellige ‘honden- 
uitlaat’. “Als iedereen om ons 
heen met een skelter nou net zo 
out-of-the-box zou denken als 
buurjongen Oscar dan zou het 
leven van veel hondenbezitters 
in de buurt een stuk lichter 
worden!

Oscar helpt met 
uitlaten

Herfstavontuur op de 
Duin en Bosdag
Santpoort-Noord - In de herfstva-
kantie organiseert Natuurmonu-
menten op zondag 17 en zondag 24 
oktober een Duin en Bosdag op Duin 
en Kruidberg, Duin- en Kruidber-
gerweg 60 in Santpoort-Noord.$

Aan de hand van een spelkaart ga je 
op zoek naar de natuurschatten van 
Duin en Kruidberg. Reserveren voor 
de speurtocht kan van tevoren 
online, maar je kunt je ook ter plekke 
aanmelden. 1 ticket per gezin (2 
volwassenen en max 3 kinderen): %10 
/ % 7 voor leden van Natuur-
monumenten.
De activiteiten vinden plaats tussen 
10.30 en 16.00 uur. Je kunt zelf 
bepalen hoe laat je begint/start, 
zolang je maar voor 16.00 uur klaar 
bent.
Meer informatie op:$
www.natuurmonumenten.nl/natuur-
gebieden/nationaal-park-zuid-
kennemerland/nieuws/
herfstavontuur-op-de-duin-en-
bosdag.


