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Beste Vrienden van de Hout,                                                                                     

In de Nieuwsbrief van juni leest u deze bijdrage van Annemarie van Leeuwen, voorzitter van de 

VVHh. 

 

BINNENSTEBUITEN; Buitenplaatsen en historische tuinen 

De Noord-Hollandse buitenplaatsen staan centraal in de dubbeltentoonstelling die op dit 

moment te zien is in en om Paviljoen Welgelegen. In de 17e en 18e eeuw kunnen steeds 

meer kooplieden en welgestelde families zich, naast een kapitale woning in de stad, ook 

een riante buitenplaats permitteren. Ze ontvluchtten in de zomermaanden de drukke, 

stinkende stad en genieten in hun lusthoven van kunst, literatuur en muziek. Het 

buitenzijn speelt een belangrijke rol en rondom het buitenhuis worden fraaie tuinen 

aangelegd. Aanvankelijk overheerst de formele tuinstijl met geometrische vormen, 

strakke lanen en barokke bloemperken. Later komen hier slingerpaadjes, watervallen, 

beekjes en bosschages voor in de plaats. 

 

Noord-Hollandse buitenplaatsen in beeld 

In de tuin van Paviljoen Welgelegen staat een bijzondere expositieruimte met prenten, 

foto’s, tekeningen en kaarten uit de Provinciale Atlas Noord-Holland. Daarnaast exposeert 

Sjoerd Buisman buitenbeelden. Binnen in het provinciehuis zijn foto’s van ‘Bewoners en 

Bewerkers van Buitenplaatsen’ te zien, gemaakt door Kenneth Stamp. Ook zijn er 

schilderijen van Euf Lindeboom en ruimtelijk werk van een aantal ontwerpers van het 

project 1Boom te bewonderen. 

De tentoonstelling is nog te zien tot en met 11 september 2016; maandag-vrijdag van 

09.00-17.00 uur in en om het Provinciehuis, Dreef 3, Haarlem. 

 

Wandelen door de Hout 

In het openingsweekend van 23 en 24 april liep ik met prenten uit de Provinciale Atlas in 

de hand met groepen door de Hout. Het weer was dreigend maar ons goed gezind en de 

Hout was adembenemend mooi. Het prille groen al in overdaad aanwezig en nog een 

heel behoorlijke vertegenwoordiging van rijk bloeiende stinsenplanten. Rondom de 

Haarlemmerhout liggen eeuwen geschiedenis. Deze geschiedenis is onder meer 

vastgelegd in prenten die te vinden zijn in de Provinciale Atlas Noord-Holland. Aan de 

hand van een selectie van prenten volgden wij de ontwikkelingen van de zeventiende tot 

de eenentwintigste eeuw in architectuur en landschap, met de Haarlemmerhout letterlijk 

en figuurlijk als middelpunt. Op de prenten staan buitenplaatsen rondom de 

Haarlemmerhout soms nog identiek herkenbaar, soms in delen en soms geheel 

verdwenen. Met prenten uit het midden van de 18e en de 19e kregen we een prachtig 

kijkje tussen verleden en heden.  

 

 

 

Informatie over Eindenhout, het Voorbos, het parkdeel, door Titi des Bouvrie. 

Het parkdeel van Eindenhout, achter het Huis met de Beelden, gaat een metamorfose 

ondergaan. Het asfaltpad naar de sportvelden, de kinderopvang en de Scouting blijft 

bestaan. Het (fiets-)pad naar Sancta wordt iets verlegd en krijgt een andere verharding. 

Veel opslag van Esdoorns wordt weggehaald en gazon en zomergras met bloemen wordt 

aangelegd. Ook wordt de loop van de sloot verlegd en doorgetrokken, richting heemtuin 

i.o. om een driehoekig landje bij het Vogelbos te trekken. Daartoe zullen enkele Essen 

moeten wijken. Deze Essen zijn niet allemaal kap- vergunningplichtig en soms ook wat 

kwarrend. Wij zijn zorgvuldig te werk gegaan omdat we geen gezonde bomen willen 

kappen. Dit plan wordt niet luchthartig uitgevoerd want de tuinkoepel die daar staat is  

een Rijksmonument. Daarom zal het College op 5 juli zich over het plan buigen en dan 

gaat het de inspraak in. Onder voorbehoud komt er een paar dagen later een 

informatieavond waar u de plannen toegelicht kunt krijgen. Wij houden u op de hoogte. 

 



 

 

 

 


