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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:

Voorzichtig
positief

beginnen we deze, alweer de 5e, Boskrant!
Door de koude winter hebben de bomen in het
bos een goede rustperiode doorgemaakt. Heel
misschien gaat het nu wat beter met de beuken
en de eiken. Die laatste zijn ook al een paar jaar
aan het sukkelen. Het ‘Bosschap’ is door de
gemeente om assistentie gevraagd. En
‘Wageningen’ zoekt nog steeds naar een
oplossing voor de ziekte van veel van de

kastanjes. Maar slaagt daar helaas nog niet in.
We blijven het volgen!

Wat netter

wordt het zo langzamerhand weer in ‘ons’
bos. Veel leden vonden het maar een rommeltje
worden de laatste jaren, met al die omgetrokken bomen. Nu wordt er veel meer opgeruimd
en worden de takken vaak in barrières gelegd.
Die zijn belangrijk voor vogels en allerhande
kleine dieren maar dienen ook als windscherm
waardoor de bodem wordt behoed voor

verdroging en verstuiving. Maar zo af en toe
gaat er ook nog wel eens een boom plat.
Omdat daaromheen dan zo’n interessante
begroeiing ontstaat!
Het nu aanzienlijk beter gestructureerde
onderhoud is volop in ontwikkeling en kent een
vaste cyclus van drie jaar.

Nog niet veel
verschil

zie je tussen de begroeiing in het omheinde
deel en de rest van het bos. Is ook een project

van jaaaaaaren. Maar... deskundigen zien al
(kleine) verschillen. Mooi hè.

Open plekken

komen er mondjesmaat bij. Het mag niet te
kaal worden en dus is het tempo van aanleg

traag. Het bos wordt er lichter en minder dicht
van. Dat is nodig voor de variatie en vernieuwing.

Calamiteiten

in het bos, hoe komen hulpdiensten ter plekke,
zo vroegen leden zich af. Wij informeerden
ernaar. 44 sleutels maar liefst zijn in het bezit
van diverse hulporganisaties! Maar in de praktijk

zijn die altijd weg of onvindbaar en worden
sloten eenvoudigweg stukgeknipt door politie
en brandweer. Uiterst effectief dus!

nam in maart op de ALV afscheid als
voorzitter. Na zes jaar vond hij de tijd daar om
de hamer over te dragen. Gelukkig blijft hij wel
lid van onze vereniging en blijven zijn kennis en

kunde behouden. Heel veel dank voor alle
inspanningen in al die jaren! De nieuwe
voorzitter is Rob de Lijster, die deze functie
combineert met die van secretaris.

is natuurlijk de brand in de bijenstal op de
kinderboerderij. Wat bezielt mensen dit te
doen, je kan er met je verstand niet bij. Er is een
heel grote schadepost ontstaan. En geld is er
niet. Veel Heemstedenaren sprongen al bij.
Wellicht u nog niet. Dan is dat uw kans want
we roepen u op een leuk bedragje over te
maken op onze rekening 6065067 t.n.v.
Vrienden Wandelbos Groenendaal onder
vermelding: bijen.
Een bos zonder bijen kan natuurlijk niet; dat
zou een grote verarming zijn. Vandaar onze
keuze voor deze onmisbare diertjes. Uw bestuur

doet er een mooi bedrag bij en zo kunnen we
ervoor zorgen dat het leed gestild wordt en de
bij terugkeert in het bos. Doen dus!

Ferdinand
Koene
Heel triest

www.wandelbosgroenendaal.nl

Tja, de
ooievaars

blijven zo dit jaar wèl op het nest? Ze zijn
druk bezig, dat wel. En ze foerageren op de
weide naast de Vrijheidsdreef. Zouden ze daar
de ijsvogeltjes weggejaagd hebben? Wie heeft
deze vogeltjes dit jaar al gezien? Een lange
koude winter is niet best voor ze. We hopen er
het beste van, voor zowel de ooievaars als de
ijsvogeltjes.

Hangjongeren

ook in het bos. We worden er niet blij van. Er
wordt ook zo het e.e.a. vernield. Het gemeentelijke handhavingsteam (!) komt tegenwoordig
vaker in het bos. Er is dus meer toezicht. Wij

met z’n allen kunnen er ook wat aan doen.
Signaleer onregelmatigheden! Bij politie of op
het gemeentehuis. Maar ook bij...

De vaste
medewerkers

van de gemeente in het bos. U kent ze wel, vaak
op een tractor, bomen rooiend, hooglanders
verzorgend en ga zomaar door: Johan Sengers en
Debby Tijdeman. Ze hebben hun handen vol aan

het bos (en soms met de bezoekers) maar al hun
inspanningen werpen vruchten af. In veel van de
positieve veranderingen hebben zij een groot
aandeel. Mag best eens gezegd worden!

Rommel
opruimen

takken snoeien, kuilen dichten, mooie
klussen voor onze Boswerkgroep. Het is niet
alleen gezellig, het is ook heel erg nuttig.
We willen onze Boswerkgroep graag een extra
push geven. Geef uw naam aan ons door. 2 à 3
keer per jaar wordt er voor een ochtend of een
middag een beroep op u gedaan. Moet toch
lukken?

Nu we toch
mopperen,

even over onze algemene ledenvergadering
van maart. Omdat verreweg de meesten van u
er NIET waren. En dat was jammer. Komt dat

nou omdat u het in De Eerste Aanleg veel
leuker vindt? Als dat zo is verwachten wij u
allemaal volgend jaar daar! Afgesproken?

Duidelijk toch

is nu wel, dat er een paar nieuwe
bestuursleden bij moeten. Is niet veel werk, is
wel gezellig en best heel belangrijk voor het wel
en wee van het Groenendaalse bos. Bel met

penningmeester Ruud Spaans (023-5287825) of
met voorzitter Rob de Lijster (023-5286950)
voor info/aanmelden. Kan natuurlijk ook via
e-mail info@wandelbosgroenendaal.nl.

Goed

zijn onze financiële cijfers over 2008/2009. De
ALV toonde zich hiermee ingenomen. En ook
onze activiteiten kregen een positieve beoordeling. De samenwerking met de gemeente verliep
soepel en probleemloos. Veel van onze sugges-

ties en ideeën werden overgenomen en
gerealiseerd. Het bos vaart er wel bij. Kortom,
rustig en zorgvuldig voortgaan op de ingeslagen
weg is het advies!

Een zorgenkindje

was de door ons gesponsorde rode beuk
maar die lijkt uit de problemen. Hij staat er nu
behoorlijk bij en zal ongetwijfeld de ontstane

achterstand wel inhalen. Ga zelf eens kijken aan
de rand van de weide. Er staat een bordje bij!

Tot slot
Dank voor het lezen en,
vooral, de gift voor de bijen.
Nog één dringende vraag:
geef a.u.b. uw e-mailadres
(of een wijziging daarin) aan
ons door. Uiterst nuttig om
u snel en zonder kosten te
kunnen informeren over
actuele zaken.

Contact
zend een berichtje aan:

Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal
Linge 73 2105WE Heemstede
of bel
Rob de Lijster (voorzitter) 023-5286950
Marjan Spaans (coörd. Boswerkgroep) en Ruud Spaans
(penningmeester/ledenadm.) 023-5287825
of laat een bericht achter op onze website www.wandelbosgroenendaal.nl
of e-mail naar info@wandelbosgroenendaal.nl

www.wandelbosgroenendaal.nl

