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In deze ‘Boskrant’ wordt u op de hoogte gebracht van ongeveer alles wat speelt rondom ‘ons’ bos! Dat is belangrijk! U blijft daardoor
betrokken, u kunt reageren en ons een helpende hand toesteken. In willekeurige volgorde:

Weet u...

...dat Groenendaal voor het eerst in de analen
voorkomt in 1634?

Dat vraagt toch om een heleboel ‘vrienden’?
Maar...

’t gaat lekker!

A ls we met elkaar nog een dertigtal leden

En dan op naar de 375 als Groenendaal 375 jaar
oud is?

winnen, dan hebben we er 250. Doet u mee?

Helaas

Een rommeltje

D e kastanjes blijven ziek. Nu al meer dan 80%.
Komt door een bacterie, de Pseudomonas syringae.
Herstel lijkt niet mogelijk.
We moeten dus wennen aan het idee dat wellicht
alle bomen moeten verdwijnen. Nu is het nog
pappen en nathouden.
Wilt u meer weten? www.kastanjeziekte.wur.nl is
een zeer duidelijke en informatieve site.

S ommige mensen vinden het in ‘ons’ bos een rommeltje. Al die omgevallen bomen! Maar toch, het
heeft ook wel wat. Ecologisch beheer is iets anders dan het bijhouden van een park en dat is Groenendaal
zeker niet. Dit beheer kost het minst en heeft een hoog rendement. Allerhande dieren, insecten,
paddestoelen en noem maar, krijgen hierdoor een kans. En het wordt er voor de kinderen een beetje
geheimzinniger door!

Mooi?

Groen

N ou, niet echt, maar wel heel degelijk en duurzaam, de nieuwe groene afrastering bij de
rododendronvijver. Tegen met name de honden.
Nieuwe veengrond en verse aanplant dit voorjaar
zorgen voor herstel van een unieke plek in het bos.

€ 140,B racht u vorig jaar bij elkaar voor een
konijnenhok op de kinderboerderij.
Dat hok staat er inmiddels; men is u daarvoor
zeer dankbaar!

G roen is de weide naast de Vrijheidsdreef.
Van de gemeente en nu pachtvrij. Blijft als open
weidegebied verbonden aan het bos. De gevallen
bomen worden opgeruimd en in de winter worden
hier de Schotse Hooglanders ‘gestald’. Voor hen
komt er een klein, beschermend, bouwwerkje.

www.wandelbosgroenendaal.nl

Iets doen

I ets doen in het bos is lekker en goed voor je lijf. Onze Boswerkgroep groeit en bloeit en heeft ook dit
jaar weer de nodige plannen. U wilt vast af en toe meehelpen, zonder verplichtingen. Echt zwaar werk is het
natuurlijk niet. Astrid Koene coördineert deze activiteiten. Adressen hieronder.

Ach

Sterfhuis

E n nu we het er toch over hebben: geef uw
e-mailadres even door! Het scheelt uw bestuur zo
heel veel werk!
ledenadministratie@wandelbosgroenendaal.nl

Kuilen
D oor kinderen en honden gegraven kuilen
zouden best nog wat vaker dichtgegooid mogen
worden. Onze leden doen dat al. Maar anderen niet
allemaal. Een stille hint zo af en toe...

Z o mag je de oude Torenlaan met de zieke
beuken wel noemen. Het duurt nog wel een paar
jaar maar dan ‘gaat de beuk erin’. Met veel mooie
nieuwe bomen die pas aan onze kindskinderen
weer het ‘oude’ gevoel zullen geven.

Stammen

Z onder takken en bladeren, naast de weide in het
bos. Een soort totempalen. Ooit prachtige bomen
gaan nu ook hun laatste resten tegen de vlakte.
Te gevaarlijk bij storm en dergelijke.
Maar, gelukkig, er komen wel een paar nieuwe voor
in de plaats! De gemeente had nog een potje!

Contact

C ontact met uw bestuur gaat heel gemakkelijk
via de website www.wandelbosgroenendaal.nl.
Hier vindt u ook recente informatie. Iemand die het
leuk vindt om deze site redactioneel bij te houden
zoeken we nog! Niet veel werk, wel leuk!
Wie meldt zich?

De laatste
Flora

D e Flora, voorloper van de Floriade, werd in 1953
in Groenendaal gehouden.
De bolgewasjes her en der in het bos komen daar
nog vandaan! Trouwens, ook in 1910, 1925 en 1935
is er in Groenendaal een Flora geweest.

En tot slot: heeft u vragen, suggesties of wensen? Laat het ons weten. We spannen ons er graag voor in!
E-mail:

info@wandelbosgroenendaal.nl

Ledenadministratie:

ledenadministratie@wandelbosgroenendaal.nl
Postadres: Linge 73, 2105 WE Heemstede

Boswerkgroep:

boswerkgroep@wandelbosgroenendaal.nl
Astrid Koene (023 - 529 36 49)

www.wandelbosgroenendaal.nl

