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Beste Vrienden van de Hout, 

Nestkasten voor de vogels van de Hout: 

Hier is weer een kans om iets voor de Hout te doen: de eerste gelegenheid is zaterdag 

5 maart van 9.30 – 12.30 uur. Wij vragen vrijwilligers om te helpen met ophangen 

van de kasten. We hebben voor verschillende soorten vogels 50 nestkasten en die 

moeten allemaal aan bomen gehangen worden. Er zijn meerdere momenten dat we gaan 

werken in groepjes van drie. Er is een telescoopladder en een oplaadbare boor 

beschikbaar. De kasten hoeven ook niet erg hoog te hangen.  

Doe mee en meld u aan: 06 139 37 507 of via vriendenhaarlemmerhout@gmail.com  

 

Knoppenwandeling:   

We gaan wandelen in de Hout. Een Knoppenwandeling onder leiding van Yneke Bettink, 

adjunct-hovenier bij Thijsse’s Hof, op woensdag 16 maart om 13.00 uur, verzamelen bij 

de fietsenrekken bij Dreefzicht. We wandelen ongeveer een uur, maar wel afhankelijk 

van het weer. Als het weer bar en boos is, wordt de excursie afgeblazen. 

 

Algemene ledenvergadering: 

Op maandag 11 april, 19.30. Schrijft u het alvast in uw agenda? 

Locatie: De Baan, Nauwe Geldelozepad 17, 2012 EV Haarlem. Nadere mededelingen en 

agenda volgen binnenkort. Er zijn wisselingen in het bestuur.  

 

Heemtuin en Werkplannen: 

Heemtuin: Er zijn vergevorderde plannen voor de aanleg van een heemtuin langs de 

parkeerplaatsen van Sancta Maria. De grond zal daar voor een deel afgegraven worden. 

De essentie van deze heemtuin is bloemrijke veldjes en beschuttend struikgewas. Op 

deze manier is de heemtuin een aanvulling van het insecten- en vogelleven in het 

Vogelbos. Door de overbemeste toestand van het Vogelbos zelf, is daar de 

bloemproductie te sterk teruggelopen. 

Werkplannen: Tien maart is er weer een rondgang door de Hout met leden van de Advies 

cie. om het beheer van de bosvakken te plannen. 

 

Weimaraner Creys:  

Voor hen die bekend zijn met Creys van Paul van den Haak(overl.17 dec. 2015):  

De hond was opgenomen in het asiel in Zandvoort. Daarna is hij vrij snel geplaatst bij 

een ervaren mevrouw die al 7 à 9 Weimaraners heeft gehad. Eind goed, al goed. 

 

Bankje nieuw:  

De door een vallende Eik verpletterde bank in de Hout(vak 13A)is eind februari 

vervangen door een nieuw bankje. Precies goed om in de zon te zitten. 

 

Stinsenflora:  

De eerst plantjes van de Vingerhelmbloem of het Vogeltje op een Kruk(Corydalis solida) 

bloeien al. Helaas zijn ook de eerste bollen van de wilde Hyacint(Scilla non-scripta) 

alweer illegaal uitgegraven in vak 25. Deze blauwe Hyacintjes zijn ook voor €3,50 per 10  

stuks te koop bij tuincentra. 

 

Voorjaarshuizenzoektocht:  

Op de laatste dag van februari kwamen twee Pimpelmezen de nestkast inspecteren en 

een meesje met een opgewonden kuifje ging naar binnen om de maten op te meten. 
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