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Heemstede -Binnenkort zal een start 
worden gemaakt van de renovatie 
van het Engelse bos, het stukje Groe-
nendaalse bos tussen de Glipper-
dreef en de Kinderboerderij. Omdat 
daarbij bomen zullen worden geveld, 
vindt u het vast spannend om te 
horen waar dat nu weer voor nodig 
is. De gemeente biedt u daarom in 
samenwerking met de Vrienden van 
Wandelbos Groenendaal een rondlei-
ding met de boswachter aan. Tijdens 
de rondwandeling hoort u van alles 
over de renovatie en de daarbij 
noodzakelijke kap van bomen.
De wandeling zal plaats vinden op 

zondag 20 november om 11.00 uur.  
Start bij de ingang van de Kinder-
boerderij. Aanmelden is niet nodig.
In dit deel van Groenendaal mogen 
honden wel komen, maar alleen aan 
de lijn.

Rondleiding Engelse 
bos van Groenendaal

Het Engelse bos van Groenendaaal. 
Foto: Vrienden van Wandelbos 
Groenendaal.
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Een groepje van 4, waar-
onder 2 kleintjes, liep 
onlangs door wandelbos 
Groenendaal, samen met 
de hond. Stokken genoeg 
om die bezig te houden. En 
de kleintjes vlogen op de kastanjes en dennenappels 
af. Altijd succes! Een vrolijke hond en onvermoeibare 
jonge benen. “Probeer maar een beetje op het pad te 
blijven. Vanwege de stekels van de bramen.”  
 
De bramenstruiken zien er nu niet bepaald !orissant 
uit. Geen rijkelijke bloei te zien, een bloei waarbij je je 
handenwrijvend op het resultaat verheugt: heerlijke 
zoete bramen! De bramen die aan de struik zaten 
waren klein en hard, half rood – half paars. Toch 
kwamen de kleintjes aandraven om mee te zoeken naar 
goede bramen. “Ho ho jongens, alleen plukken boven 
de knie. Daar kunnen de honden niet plassen,” klonk 
het waarschuwend; een mooi leermomentje. Zo’n 
tegeltjeswijsheid in de categorie ‘zand schuurt de 
maag’, waarvan je hoopt dat ze die meteen en voor 
altijd in hun geheugen prenten. 
Maar er waren geen sappige bramen op die hoogte te 
vinden. Wel veel gemene takken. Heel veel zelfs, als je 
wat beter om je heen kijkt.  

 Maar gelukkig komen er binnenkort hulptroepen in 
het bos om de boswachters te helpen, juist vanwege 
die overvloed aan braamstruiken. Werkgroep Meer-
mond helpt al heel vaak in het bos met vrijwilligers die 
niet kijken op een regenbuitje of een schrammetje. 
Maar die kunnen wel wat extra hulp gebruiken. Veel 
hulp, beter gezegd. ‘Vele handen maken werk licht’ en 
het is altijd beregezellig.  
 
De herfst is het uitgelezen seizoen om bramen te 
spitten omdat de groei er dan uit is. Bramen groeien elk 
jaar met 50 centimeter uit, elke tak! Nog even en we 
kunnen straks hele stukken bos niet meer door van-
wege al die braamstruiken.  
 
Nee, zover komt het niet hoor. Want we gaan ingrijpen. 
Twee vrijdagen zijn al geprikt. 
 
18 en 25 november, van 9:00 tot 13:00. Doe je mee? 
Snoeischaar en stevige handschoenen mee. Meld je 
aan op info@wandelbosgroenendaal.nl of telefonisch 
op 06 45 34 45 93. Vrienden van Wandelbos Groenen-
daal komen ook! 

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

Weg met die ellendige 
braamstruiken... 

Heemstede - Op zaterdag 19 novem-
ber is er een workshop zuurkool 
maken op Kom In Mijn Tuin van 13.30 
tot 16.00 uur, Herenweg 18 te Heem-

stede (ingang Groenendaalse Bos).
Maximaal 10 deelnemers (volwas-
senen). Voor meer info: www.komin-
mijntuin.com/activiteiten.

Workshop zuurkool maken op Kom In Mijn Tuin

BOHEEMS GLAS EN KRISTAL

Door Marenka Groenhuijzen

Op de foto de asbak van groen 
Boheems glas met luchtbellen.
Het is zwaar glas van 3kg (asbak) 
uit het jaar 1965. Boheemse glas-
arbeiders ontdekten dat Potas in 
combinatie met krijt een helder 
kleurloos glas creëerden dat 
stabieler was dan glas uit italië.
In de 16e eeuw werd voor de 
eerste keer de term Boheems 
kristal gebruikt om zijn kwaliteiten 
te onderscheiden van elders 
gemaakt glas. Dit glas bevatte 
geen lood, zoals algemeen wordt vermoed. Dit Tsjechisch glas kan met 
een wiel worden gesneden. Daarnaast werden bronnen zoals hout 
gebruikt voor het bakken in de ovens en werd het verbranden tot as 
gebruikt om Potas te maken. Er waren ook grote hoeveelheden kalksteen 
en silica.
In de 17de eeuw paste Caspar Lehmann een edelsteensnijder van Keizer 
Rudolf II in Praag, de techniek van het graveren van edelstenen met 
koperen en bronzen wielen toe. Tijdens dit tijdperk werden de Tsjechi-
sche  gebieden de dominante producent van decoratief glaswerk. De 
lokale productie van glas kreeg internationale reputatie in hoge barokstijl 
van 1685 tot 1750.
Bohemen, een deel van de Tsjechische Republiek (voorheen onderdeel 
van Tsjechoslowakije en daarvoor onderdeel van het Oostenrijks - 
Hongaarse Rijk en oorspronkelijk onderdeel van het Tsjechische konink-
rijk of Koninkrijk Bohemen), werd beroemd om zijn prachtige en kleur-
rijke glas tijdens de renaissance. De geschiedenis van het Boheems glas is 
begonnen met de overvloedige natuurlijke hulpbronnen die op het plat-
teland te vinden waren.

Vaas en asbak van groen Boheems glas 
met luchtbellen


