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Heemstede - Stichting MEERGroen 
steekt al 7 jaar de handen uit de 
mouwen om het Sorghbosch  uit 
1700 (6 ha) ecologisch, recreatief en 
cultuur-historisch op te knappen.  
Honderdduizenden zaailingen die 
monumentale bomen en het uitzicht 
verdringen zijn weggehaald en er 
staan er nog steeds tienduizenden. 
Voor zover mogelijk worden ge- 
schikte bomen verzameld voor de 
meerbomen.nu actie die aan ieder- 

een gratis worden uitgedeeld die 
klimaatbos en biodiversiteit ruimte 
wil geven. Op 24 november werd een 
grote slag geslagen door 40 mensen. 
Rond de recentelijk opgeknapte 
centrale vijver werden 50.000 stinsen 
bollen uitgeplant in het van esdoorns 
ontdane dal. Deze bollen werden 
gedoneerd door VOOR.nl. Ook 
werden er 1100 zaailingen gered 
voor de meeerbomen.nu actie en 
werden 40 nestkasten winterklaar 

gemaakt Dat alles onder het goed-
keurend toezicht van wethouder 
Stam (Groen) en Grummel (klimaat) 
en de directies van de drie zorginstel-
lingen Kennemerduin, Kenne-
meroord en Sint Jacob die het bos in 
eigendom hebben. 
MEERGroen werkt  elke zaterdag in 
het Sorghbosch en vrijdags in Meer-
mond of Groenendaal met dezefde 
doelen. Meer informatie via:
info@stichtingmeergroen.nl. 

Succesvolle opknapdag in het Sorghbosch 

KEN UW BOS

Tekst en foto’s: Vrienden 
Wandelbos Groenendaal 

Vrijwilligers van Stichting 
Meergroen en van Vereni-
ging Vrienden van Wandel-
bos Groenendaal gingen 
op twee fraaie novemberdagen met een waterig 
zonnetje samen aan het werk in het bos. De werkzaam-
heden vonden plaats bij de Lindenkom op de grens 
van het noord- en zuidbos.  
Bij aanvang moest er gekozen worden: bramen rooien 
aan de kant van het hondenbos? Of de bramen rond de 
Lindenkom? Dat is een plek met groene cultuurhistorie. 
Een prachtige ronde vijver omringd door oude linden-
bomen. Door de bramen weg te halen komt deze plek 
beter tot zijn recht. 
We kozen voor het hondenbos. Je hond doet plasjes in 
het bos en dan wil je wel eens wat terugdoen. Team 1 
ging in de weer met zaagjes om de bramen af te 
snijden, waarna team 2 ze met een spade uit de bos-
grond kon spitten. Het leek wel of je je een weg door 
de jungle moest banen. Af en toe moest er iemand 
gered worden die verstrikt was geraakt in de doornige 
bramentakken.   
Stichting Meergroen had nog een tweede missie: het 
oogsten van bomen. Op een open plek die was ont-
staan door het omvallen van een enorme beuk groei-
den allerlei zaailingen. De Vlaamse gaai verstopt er 
hazelnoten die vervolgens als hazelaars ontkiemen. 

Vele beukjes en esdoorns proberen een plaats in het 
bos te bemachtigen; daartussen ook essen, iepen, 
meidoorns en de kardinaalsmuts. Voor zoveel bomen is 
helaas geen plek. De meest wenselijke en kansrijke 
moeten natuurlijk blijven staan, de overige zaailingen 
worden geoogst, gesorteerd, gebundeld en gebracht 
naar een bomenhub van de landelijke campagne 
‘Meer Bomen Nu’. De bomen worden gratis verstrekt 
aan mensen die bomen willen planten om Nederland 
verder te vergroenen. Een snelle en goedkope manier 
om aan bomen te komen.  
Kruiwagens vol met jonge boompjes werden geoogst. 
Probeer die maar eens uit elkaar te houden: zwarte 
knoppen, groene knoppen, puntig blad, rond blad, 
hoekige stam, lichte stam. Hoe sorteer je die? Maar de 
leiding van Meergroen kon alles moeiteloos uit elkaar 
houden. De oogst was bijna 1300 boompjes in 20 ver-
schillende soorten. 
Maar het hoofddoel van de noeste arbeid: er zijn heel 
wat vierkante meters bosgrond van bramen ontdaan, 
waardoor zaailingen en stinsenplanten daar weer een 
kans krijgen. Dat werd meteen maar even gevierd rond 
de picknicktafel.  

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

Weg ermee…

DO 1 EN VR 2 DECEMBER
Concert ‘Glad Marmer Klassiek’ op 
College Hageveld. Hageveld 15, 
Heemstede. Om 19.30u. Kaarten: 
!7,- per stuk, inclusief een pauze-
consumptie, via www.hageveld.nl.

VRIJDAG 2 DECEMBER 
Decemberevent voor tieners 
(12-16 jr) bij Plexat. Herenweg 96, 
Heemstede. V.20-23.30u. Toegang: 
!5,- of: jouw idee = je entree.

ZATERDAG 3 DECEMBER
Pianist Sergey Smirnov. ’t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29, Santpoort-
Noord. Om 15u. Toegang vrij, na 
a"oop collecte met richtlijn van 
!10,-. 

De Sekszusjes spelen ‘Ongelikt’. 
Theater de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Om 20.15u. Informatie 
en kaarten via:
www.podiaheemstede.nl.

ZONDAG 4 DECEMBER
Engelse kamermuziek uit de 16de 
en 17de eeuw ’t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29, Santpoort-Noord.
Om 15u. Toegang vrij, na a"oop 
collecte met richtlijn van !10,-. 

New Orleans Dixieland Jazz Band 
speelt in Nieuw Vreeburg. Kerk-
plein 16, Bloemendaal, vrije 
toegang. V.15-17.30u. 

Lezing ‘Filoso#sch evenwicht 
tussen ratio en roes’ door Jacque-
line Duurland. De Kapel, Potgie-
terweg 4, Bloemendaal. Om 
10.30u. Vrijwillige bijdrage, richt-
bedrag !8,-.

MAANDAG 5 DECEMBER
Administratie hulpclub voor 
wereldvrouwen. De Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. V.10-11.30u. 
Contactpersoon: Ellen Swart, 
eswart@wijheemstede.nl,
tel. 06 - 40304598 en Zahra 
Alobaidy, tel. 06 – 53158733.

Spelmiddag in ’t Bremmetje. Raad-
huisstraat 12, Heemstede. 
V.14-16u. 

MAANDAG 5 EN 12 DECEMBER
Culturele lezing in 2 delen over 
Byblos. Door Diana de Wild. De 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 
V.13.30-15.30u. Kosten per lezing 
!10,-. Aanmelden via:
info@wijheemstede.nl of belt u 
023 – 5483828.

DINSDAG 6 DECEMBER 
Wandeling Vrijheidsdreef. Vertrek 
vanaf het Pomphuis naast Water-
toren. Om 10u.  Aanmelden via 
info@wijheemstede.nl of belt u 
023 5483828.

Trefpuntlezing ‘Strandtoerisme in 
Zandvoort’. De Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Om 13.30u.
Kosten !5,-. Aanmelden via de 
mail: info@wijheemstede.nl of belt 
u 023 - 5483828.

DONDERDAG 8 DECEMBER
Lezing over de ‘Amsterdamse 
School’ bij NVVH-Vrouwennetwerk. 
De Poort, links van het parkeerter-
rein van de kerk, Herenweg 88a, 
Heemstede. Om 14u.
Leden gratis, niet-leden !5,-. 
Binnenlopen vanaf 13.30 uur.

ZATERDAG 10 DECEMBER
Pianiste Ischico Velzel. ’t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29, Santpoort-
Noord. Om 15u.
Toegang vrij, vrijwillige bijdrage, 
richtlijn !10,-. 

Pianist Julien Libeer speelt Bach, 
Ravel en Schubert. Oude Kerk, 
Wilhelminaplein, Heemstede, om 
20.15u.
Kaarten via:
www.podiaheemstede.nl. 

Repaircafé Overveen in gebouw 
Tinholt. Vrijburglaan 17, Overveen. 
V.13-16u. 

ZONDAG 11 DECEMBER
Pan"uitistes Nadja Spooren en 
Marlies de Roos.’t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29, Santpoort-Noord. 
Om 15u.
Toegang vrij, vrijwillige bijdrage, 
richtlijn !10,-.

AGENDA


