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Heemstede - Afgelopen vrijdag-
middag 8 april zijn de kindertuinen 
en generatietuinen weer van start 
gegaan op Kom In Mijn Tuin (KIMT). 

Leerlingen van groep 5 van de Spar-
renbosschool uit Bennebroek heb- 
ben het spits afgebeten op de 
kindertuinen. Daarna kwam de 
volgende groep: generatietuinen, 
ouders en grootouders met hun 
(klein)kind kregen uitleg wat je alle-
maal kan verwachten gedurende het 
(moes)tuinseizoen op KIMT. Vervol-

gens werd er gescho!eld, mest ge- 
strooid en werden de aardappels 
gepoot en de uien geplant. Het tuin-
gereedschap werd weer schoonge-
maakt en alle deelnemers, jong en 
oud, gingen tevreden naar huis. Een 
leerzame middag.

Kom In Mijn tuin is gevestigd aan de 
Herenweg 18 te Heemstede, ingang 
Groenendaalse Bos, tegenover het 
Manpad. 
(www.kominmijntuin.com of 
Facebook: Kom In Mijn Tuin).

Eerste les bij Kom In Mijn Tuin 

KIMT van start gegaan. Foto: Monique Rusman.

KEN UW BOS

Door Trudy Vink en
Leo van Os  
 
Japanners praten over ‘het 
geheim voor beter slapen, 
minder stress en een 
gezond, gelukkig leven’! En 
dat allemaal zonder medi-
catie. Gewoon door regel-
matig in het bos te wande-
len. Gratis dus! Het heet Shinrin-yoku op z’n Japans, 
‘bosbaden’ op z’n Nederlands. 
 
Maar je krijgt het niet helemaal voor niks. Je moet je 
tijdens de wandeling helemaal overgeven aan de erva-
ringen die je in het bos kan opdoen. Mobiele telefoon 
uit, echt helemaal uit dus, zodat je je voor 100% kan 
concentreren op de bosomgeving; ook de stappen-
teller blijft thuis. Maak de wandeling ’t liefst alleen, 
zodat je niet door gezellig kletsen wordt afgeleid.  
 
Haast je vooral niet, wandel rustig, adem langzaam in 

en uit en sta nu en dan even stil om je gewaar te 
worden van wat er om je heen aan geuren en geluiden 
te beleven valt. Ruik de bladeren en de bosgrond. Je 
voelt de temperatuur, de wind; luister naar alle vogel-
geluiden om je heen. Voel de boomschors, bekijk de 
bloemknop. Ga ook rustig even zitten als je voelt dat je 
dat "jn vindt. Snuif de lucht bewust op en adem diep. 
Laat je gedachten als wolken voorbijtrekken. 
 
Om er optimaal pro"jt van je hebben moet je de 
boswandeling wel regelmatig maken en die duurt ook 
tenminste een vol uur, liever nog twee. Maar wat krijg 
je er niet allemaal voor terug? De Japanners beloven je 
een lagere bloeddruk, een rustigere hartslag, een beter 
hartritme; een vergroot concentratievermogen, een 
betere nachtrust en, last but not least, een hoger libido. 
Gratis!  

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

Bosbaden in Groenendaal 
Foto’s: Vrienden Wandelbos Groenendaal.

Door Bart Jonker

Heemstede/Bloemendaal – De 
snoekenfamilie (Esocidae) is wereld-
wijd niet zo ruim vertegenwoordigd 
als de families van baars- en karper-
achtigen. In onze Nederlandse wa- 
teren komt slechts een soort snoek 
voor, de Esox lucius. Niet te verwar-
ren met de snoekbaars (Stizostedion 
lucioperca), die tot de baarzenfamilie 
behoort. De snoek is een echte zoet-
watervis, maar wil ook nog weleens 
in brak water worden aangetro!en. 
Eigenlijk is ieder type water goed 
genoeg voor de snoek, zolang het 
maar niet te veel stroomt en het 
water een niet te hoge zuurgraad 
heeft of zuurstofarm is. Ook water-
planten spelen een grote rol in het 
leefgebied van de snoek.

Vervaarlijke kaken
De snoek is gemakkelijk te herken-
nen aan de torpedoachtige bouw en 
de vooruitstekende onderkaak. Het is 
een echte roofvis. De kaken bevatten 
rijen puntige en scherpe tanden, 
waarvan de voorste tanden rechtop-
staand zijn om de prooi te pakken en 
de achterste iets achterwaarts zijn 
gebogen. Zo kan een gevangen 
prooi namelijk niet meer ontsnap-
pen. Deze kaken zien er vervaarlijk 
uit. De snoek is onze grootste roofvis, 
op de meerval na. Mannetjes kunnen 
een lengte van circa 1 meter berei-
ken, de wij#es worden doorgaans 
groter en kunnen 1,50 meter worden. 
Een mannetjessnoek wordt gemid-
deld 10-15 jaar oud, terwijl een wij#e 
maar liefst 30 jaar oud kan worden.

Ecologisch gezond
De snoek ligt vaak geduldig op de 
loer tussen de waterplanten, totdat 

een geschikte prooi voorbijkomt. In 
een snelle beweging slaat de snoek 
toe. Het menu bestaat uit vissen, 
kikkers, kleine en jonge watervogels 
en waterratten. Ook komt kanniba-
lisme onder snoeken voor en jagen 
ze op hun kleinere soortgenoten. Dit 
gebeurt helaas regelmatig, door de 
afname van waterplanten de laatste 
jaren, waardoor kleinere snoeken 
zich niet meer kunnen verschuilen 
voor grotere exemplaren. Hierdoor 
wordt de snoekstand bedreigd. 
Snoeken zijn juist erg nuttig, omdat 
ze vaak zieke of zwakke exemplaren 
pakken. Zo houden zij onze wateren 
ecologisch gezond.

Paaitijd
De paaitijd van de snoek begint 
reeds vroeg in het voorjaar en 
geschiedt in vrij ondiep water. 
Snoeken worden dan zelfs aange-
tro!en in ondergelopen weilanden. 
Daar zijn de mannetjes het eerst te 
zien, de wij#es arriveren vaak later. 
De mannetjes blijven langer op de 

paaiplek dan de wij#es. De eieren 
worden vrij afgezet in het water, die 
blijven kleven aan waterplanten. 
Deze eitjes komen na 10-15 dagen 
uit. De larven hebben nog geen bek 
en blijven aan de waterplanten 
hechten, totdat de dooierzak is 
opgeteerd en hun bek is gevormd. 
Ze voeden zich eerst met plankton, 
maar als ze ongeveer 12 mm lang 
zijn, gaan ze over op kleine vissen, 
voornamelijk voorntjes. Een snoek is 
na een jaar al 20 cm groot.

Sportvis
De snoek geldt als belangrijke vis 
voor de sportvisserij en wordt 
daarom gekweekt en uitgezet om de 
snoekstand op peil te houden. Van 1 
april tot en met eind mei mag er 
echter niet op snoek gevist worden. 
Is de snoek kleiner dan 45 cm, dan 
dient deze onmiddellijk teruggezet 
te worden. In België geldt sinds 2014 
een wettelijk meeneemverbod van 
de snoek, om de populatie op peil te 
houden.

Ken uw waterkant: de snoek, een nuttige roofvis

De nuttige snoek (Esox lucius) Foto: Bigstock.

Heemstede - Ga mee op donderdag 
28 april van 11-12.30 uur met gidsen 
van Landschap Noord-Holland op 
donderdagmorgen 28 april op histo-
risch Park Overplaats met eeuwen-
oude, eerbiedwaardige bomen en 
een fraaie vijver. De grote charme 
van Overplaats is het tamelijk heuvel-
achtige en sfeervolle bos met zijn 
grote bomen, waaronder nog enkele 
exoten uit de tijd van Cli!ord.

Stinsenplanten (die er op deze dag 
waarschijnlijk nog zullen zijn) groei-
en vooral op oude landgoederen, 
buitenplaatsen en in kloostertuinen 
waar ze soms al in de achttiende 
eeuw zijn aangeplant. Zo ook op 
Overplaats. Dit gebied was oorspron-
kelijk de ‘Overtuin’ van buitenplaats 
De Hartekamp. In het voorjaar valt 
hier volop te genieten van bloeiende 
stinsenplanten. Carl Linnaeus heeft 

in deze omgeving zijn sporen nage-
laten. Deze wereldberoemde plan-
tenkenner werkte in de 18e eeuw 
een tijdje op een buitenplaats bij 
Bennebroek. Hij was daar in dienst 
bij de schatrijke Amsterdamse ban-
kier George Cli!ord.

Tijdens de wandeling een zoektocht 
naar de sporen die Linnaeus op de 
Overplaats en omgeving heeft nage-
laten. Soorten als blauwe drui#es, 
winterakonieten, sneeuwroem en 
sciilla’s groeien hier volop. Ook een 
kijkje bij de nieuwe theekoepel die in 
2013 volledig is opgetrokken uit 
gerecyclede IJsselsteentjes.

Verzamelen bij Glipperweg 4c - 2104 
AK, Heemstede (grens Bennebroek); 
tegenover parkeerterrein Linnaeus- 
hof. 
Aanmelden op www.gaatumee.nl.

Voorjaarswandeling op Park Overplaats

Theekoepel op Overplaats. Foto aangeleverd door Landschap Noord-Holland.


