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Beste Vrienden van de Hout, is het voorjaar? en zou de winter nog komen? 

De pruikzwam. 

 De Nederlandse Mycologische Vereniging heeft de Pruikzwam uitgeroepen tot 

paddenstoelensoort van 2016. In een oude Linde op de Korte Spanjaardslaan groeide tot 

en met december 2010 een Pruikzwam. En dat was extra bijzonder want in heel West-

Europa is de Pruikzwam een weinig voorkomende paddenstoel. In Nederland kom je hem 

vooral tegen op de Veluwe, in het Rijk van Nijmegen en op de Utrechtse heuvelrug. Maar 

de Linde van de Spanjaardslaan is omgewaaid en weg. 

http://www.vriendenhaarlemmerhout.nl/Paddenstoelen.html 

 

Punt van Milieudefensie.  

Twee heren van Milieudefensie hadden commentaar op de Hildebrandfontein.                 

Milieudefensie wil dat het licht van de fontein ’s avondslaat uitgaat en dat sensoren 

worden geïnstalleerd die reageren op lichaamswarmte. Die sensoren zetten dan het licht 

aan als er mensen in de buurt zijn. Bovendien zou ’s nacht de fontein niet mogen 

spuiten.  

De volgende argumenten zijn gebruikt om duidelijk te maken dat daar niet aan wordt 

meegewerkt: Het licht is redelijk effectief gebleken om vandalisme tegen te gaan. 

De installatie gebruikt erg weinig stroom, uitschakelen levert nauwelijks iets op. 

We krijgen veel waardering en positieve reacties op het licht ’s avondslaat en ’s nachts. 

Het ziet er dan erg mooi uit. En het is zo een attractie geworden.  

Naar ons idee kan Milieudefensie veel effectiever zijn als ze een positieve benadering 

zouden kiezen. Mensen verleiden om mee te doen met besparingen en hen te helpen 

voordelen te realiseren, dat kost meer werk maar het levert uiteindelijk veel meer op.  

 

Heemtuin.  

Langs de parkeerplaats van Sancta Maria ligt een strook grond die eerder heemtuin was. 

Nu zijn er vergevorderde plannen om de heemtuin daar weer terug te brengen. De 

plattegrond, met voorstellen voor grondverzet en beplanting, is zo goed als klaar. Ook 

voor het Vogelbos zijn kaarten voor het beheerplan van de paden getekend. Er wordt aan 

gewerkt door Adviescie-leden: een lid van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland, de 

oud-stadsecoloog en een VVHhbestuurslid. De gemeente zoekt fondsen voor uitvoering 

van het plan. In het natuurreservaat het Vogelbos is de bloemproductie te sterk 

teruggelopen door de overbemeste toestand. De essentie van de heemtuin is bloemrijke 

veldjes en beschuttend struikgewas terug te brengen. Op deze manier is de heemtuin 

een aanvulling van het insecten- en vogelleven in het Vogelbos.  

 

Vandaaltjes. 

De vandaaltjes hebben aan het langste end getrokken. De jubileum-eik van de VVHh is 

definitief weg. Nu wordt overwogen om een beuk te planten. Er zijn namelijk in de 

Stadskweektuin mooie beuken die daar met enige spoed weg moeten. 

 

Zachte winter.  

Wat bloeien er al verrassend veel voorjaarsbloeiers. Allereerst de Madeliefjes natuurlijk, 

maar ook de Paardenbloemen. De Hazelaar heeft lange katjes. Sneeuwklokken, 

Krokussen en Speenkruid bloeien overal. De groene punten van Hyacinten, Italiaanse 

aronskelk en Daslook komen overal in het bos op. In de tuin bloeien al Smeerwortel, 

Dovenetels, sommige Tuingeraniums, de Kerstrozen, Cyclaampjes, de Paarse primula, 

nog wat rozen, Winteraconiet en het Longkruid begint ook met knoppen. Over knoppen 

gesproken… we gaan aan een knoppenwandeling denken. U leest het nog.   

http://www.vriendenhaarlemmerhout.nl/Paddenstoelen.html

