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KEN UW BOS

Door Ems Post    

Volgend jaar, om precies te 
zijn op 17 juli, is het 110 
jaar geleden dat Wandelbos 
Groenendaal feestelijk werd 
geopend. In het boek Groe-
nendaal van Buitenplaats 
tot Wandelbos staat te 
lezen hoe feestelijk dat wel 
niet was. Er was een feest-
gids met het programma, er was muziek, er waren 
genodigden in feestkleding - hoewel de heren 
gevraagd werd geen hoge hoed te dragen. 
Alle kinderen hadden vrij van school (!) en “de bescha-
vende invloed van de aankoop van het Wandelbos kon 
beginnen.......”, aldus burgemeester David van Lennep in 
zijn toespraak.

Bijna 110 jaar later vraagt de huidige burgemeester 
Astrid Nienhuis de Vereniging Vrienden Wandelbos 
Groenendaal steeds als dat nodig is wandelaars in 
Groenendaal aan te spreken op de ge- en verboden die 
gelden in het bos, want gemeentelijke handhaving is 
niet voorradig. Dus moeten wij bijvoorbeeld de wande-
laar met een hond (los of aangelijnd) wijzen op de 
opruimplicht en vooral op het algehele verbod voor 
honden in het deel ten zuiden van de Sparrenlaan. 

Dat is vragen om problemen. Als de gemeentelijke 
handhaver tijdens zijn spaarzame bezoek al te maken 
krijgt met korte lontjes in plaats van een ‘beschaafd’ 
weerwoord van een aangesproken wandelaar, kunt u 
zich wel voorstellen dat een willekeurige aanspreker te 
maken krijgt met een vaatje buskruit.

De Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal werd 
ruim 30 jaar geleden opgericht omdat er in 1988 onrust 
was ont-staan over het beheer van ons mooie bos. 
Bijvoorbeeld, de honden moesten er maar uit. Daar 
heeft de Vereniging met succes tegen gestreden. Het 
deel ten noorden van de Sparrenlaan werd het domein 
waar ook de wandelaar met hond welkom bleef. 

Zucht......daar zitten we nu, met alweer een lockdown, 
daardoor meer honden, wandelaars van (ver) buiten 
Heemstede, sommige wandelaars die hun honden 
door het hele bos alle vrijheid geven vanwege een 
gebrek aan beschaving (de welwillenden dank ik en 
vraag ik vol te houden).
En dat alles bij een gebrek aan regelmatige gemeente-
lijke handhaving, alleen twee bosmedewerkers die met 
gebonden handen vriendelijk vragen of u de poep 
alstublieft wilt opruimen of uw hond naar het noorde-
lijk deel wilt begeleiden.

Feest volgend jaar bij het 110 jarig bestaan.....? Ik hoop 
het van harte. Maar dan moet iedereen met en zonder 
hond zich er nu al stevig voor inzetten. 

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

Feest in Groenendaal?

Foto’s: Vrienden Wandelbos Groenendaal.

Door Bart Jonker 

Heemstede/Bloemendaal – Nadat 
we vorige week de meerkoet hebben 
we belicht in de eerste a!evering van 
‘Ken uw waterkant’, nemen we deze 
week een kijkje onder het waterop-
pervlak van onze Heemsteedse en 
Bloemendaalse wateren. U zult ze 
niet zo snel zien, maar een van de 
meest talrijke vissoorten die onze 
inheemse wateren bevolkt, zolang 
het water niet te verontreinigd is, is 
de baars (Perca !uviatilis). De baars 
maakt deel uit van de familie echte 
baarzen (Percidae) en is geclassi"-
ceerd onder de orde van baarsach-
tigen (Perciformes), ‘s werelds 
grootste vissenorde met wel 7000 
soorten wereldwijd. Opvallend bij 
baarzen zijn de verticale zwarte 

zijstrepen, een hogere rug, rode 
vinnen en twee rugvinnen waarvan 
de voorste hoge rugvin met harde 
stralen een scherpe rand vormen, 
waaraan je je lelijk kunt bezeren en 
tot bloedens toe je hand kunt open-
halen. Vishandelaren kunnen er over 
meepraten, als ze deze vis of een 
soortgenoot als bijvoorbeeld de 
zeebaars schoonmaken. Dus 
opletten geblazen. Niet alleen de 
scherpte van de rugvin, maar ook het 
slijm hiervan kan pijnlijk zijn en de 
huid irriteren. Daarnaast bevat de 
baars ‘meer scherpe delen’, zoals op 
de kieuwdeksels.  

Kannibaal
De baars is een felle en geduchte 
rover, die jacht maakt op insecten, 
insectenlarven, kreeftachtigen en 

kleine vissen. Ja, zelfs de jongen van 
de baars zelf zijn niet veilig voor hun 
vraatzucht: een echte kannibaal. De 
baars leeft doorgaans als jonge vis in 
scholen, oudere baarzen leven soli-
tair. Al is de baars dus een ware 
roofvis, wil dit niet zeggen dat ze zelf, 
ondanks hun stekels, niet ten prooi 
vallen, vooral aan snoeken en snoek-
baarzen. Aan de waterkant worden 
jonge baarzen ook graag verschalkt 
door bijvoorbeeld reigers en 
aalscholvers. De baars kan 50 tot 
soms wel 60 cm lang worden en 16 
jaar oud worden. Een volwassen 
baars kan wel tot 4,5 kilo wegen. De 
paaitijd van de baars vindt van april 
tot mei plaats. Het wij#e zet haar 
eieren in lange netvormige banden 
af op waterplanten, (riet) stengels en 
in het water liggende boomtakken. 

Er kunnen 4000 tot 300.000 eieren 
afgezet worden, die voorzien zijn van 
een laagje beschermend slijm. Na 
twee tot drie dagen komen de eitjes 
uit. Naaste familieleden van de baars 
zijn de pos en de snoekbaars. De 
laatstgenoemde is dus ook zijn 

gedoodverfde vijand. De baars is een 
gewilde vis voor sportvissers, 
alsmede een gewilde consumptievis. 
Gedurende de paaitijd mogen sport-
vissers niet op baars vissen. Beroeps-
vissers mogen dit dan pas weer vanaf 
1 juni, een maand na de paaitijd.

Ken uw waterkant: de jagende baars 
die zelf ook wel eens ten prooi valt

De baars (Perca !uviatilis). Foto: Bigstock.

LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!
*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd*

 

 

 

 

 

 

Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en langsbrengen bij of opsturen naar 
onderstaand adres:

ZEEWEG 189!191 | 1971 HB IJMUIDEN

U kunt uw kabaal ook opgeven via internet: 
www.heemsteder.nl

GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST 
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:

- Van elk artikel moet een vraagprijs worden vermeld
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto’s*
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de ! 500,-* 
- Géén personeels- of zakenadvertenties*
- Géén werk gevraagd of aangeboden*
- Alléén regionale aanbieders komen in aanmerking voor plaatsing  
- Maximaal één kabaaltje per week, meer wordt niet geplaatst!
- De uitgever kan zonder kennisgeving het aangeboden kabaaltje 
 weigeren

* Dit zijn commerciele advertenties. Neem contact op met onze verkoopafdeling

GRATIS KABAAL
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Heemstede – Op dinsdag 18 januari, 
van 13.30-15.30 houdt Sino van Dijk 
de Trefpuntlezing ‘De burgemeester 
en het kistje: een lezing over het 
Normaal Amsterdams Peil’. Locatie is 
de Luifel, Herenweg 96 in Heem-
stede. Als Nederlanders vinden we 
het vanzelfsprekend dat veel landge-
noten onder het Normaal Amster-
dams Peil (NAP) wonen. Maar hoe 
komen we aan die maat?
In deze lezing komen, behalve het 
ontstaan van Amsterdams Peil, 
allerlei andere aspecten van dit 
hoogtepeil aan de orde: bestaat DE 
zeespiegel eigenlijk wel? Waarom 
werd het AP het NAP? Hoogtepunten 
en dieptepunten in ons land en daar-

buiten. Hoe was de toestand in en 
rondom het IJ en de Zuiderzee in het 
verleden? Zoals: het Oerij, Pampus, 
scheepskamelen, dijkdoorbraken, 
aanleg Noordzeekanaal. Wordt deze 
maat ook in ander landen gebruikt?

De entree is $5,- Aanmelden is 
verplicht via: www.wijheemstede.nl, 
info@wijheemstede.nl,  
of tel.nr. 023 - 5483828.

Lezing over het Normaal Amsterdams Peil


