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~ augustus 2012 ~ 
  
Weet u het nog? Staat het in uw agenda? 
 
Op dinsdag 4 september start om 15.30 bij Dreefzicht een (vrij lange)rondwandeling met Annemarie van 
Leeuwen. 
 
Op zondag 2 september opent een tentoonstelling over “de Buitenplaatsen rondom de Haarlemmerhout”,  in 
Zuiderhout, Beelslaan 2. 
Deze expositie duurt tot en met 30 september. Er wordt een wandelroute gepresenteerd die men zelf of op 
bepaalde dagen in groepsverband kan lopen. 
Het initiatief berust bij Annemarie van Leeuwen, Groene Geschiedenis. 
Zij is lid van de Werkgroep Parken en Groen van de Historische Vereniging Haerlem, Vriend van de Hout en 
vicevoorzitter van de Advies Cie. HH. 
 
 
Takken afknippen in de Hout: Een ander soort nieuws is het volgende: 
Sinds begin augustus loopt er een individu rond dat takken van de bomen knipt met een zeer scherpe 
snoeischaar. De (soms echt dikke)afgeknipte takken blijven dan op het pad liggen. Het knippen richt schade aan 
het bos aan op sommige plaatsen omdat het op hoeken gebeurt en daar slijten de paden extra uit. Er wordt 
vooral in het bos veel geknipt in de (hulst-)bomen langs de paden vanaf de ingang bij het Westerhoutpark. Maar 
ook langs andere paden en van andere soorten bomen wordt geknipt. 
Wij hebben contact gehad met de gemeente en die weet van niets. Het knippen wordt in elk geval niet door 
gemeentepersoneel gedaan. 
Vraag aan de Vrienden van de Hout: Wilt u opletten of u iets verdachts ziet? 
En wilt u dat dan met spoed melden aan de Beheerder E: fvanklaveren@haarlem.nl 
T: 023-5113288 / 06-46215397   Werkzaam van maandag t/m donderdag. 
Of aan de wijkagent Frits de Vries: frits.de.vries@kennemerland.politie.nl 
0900 88 44. 
Vlooienveld: om het middengedeelte van het Vlooienveld zijn hekken geplaatst. 
De beheerder: 
“Het gazon op het Vlooienveld, vier kleine percelen en het hoofdveld, zal dit jaar door normaal onderhoud verder 
geschikt gemaakt worden om te kunnen worden gebruikt door bezoekers. De hekken rond het hoofdveld zullen 
pas worden verwijderd als de nieuwe grasmat zich heeft gevormd en het kan worden gemaaid".  
“Wij zullen nog de kleine stukjes gazon op het Vlooienveld herstellen (kuilen afvullen en inzaaien). Daarna zullen 
wij de bodem rond 12 bomen laten ploffen, omdat daar de bodem nog te dicht is voor goede groeiresultaten (thv 
de splitsing van het asfaltfietspad,midden op het veld). Aldaar staan nog steeds plassen”. 
 
En zoals ook in Haarlems Dagblad is vermeld: 
Brunch in de Hout:  “Restaurant Hout heeft  gevraagd op 9 september een brunch te mogen organiseren in de 
Hout tegenover hun restaurant. Dat heb ik onder voorwaarden toegestaan. De brunch vindt plaats tussen vak 20 
en 21 en alleen bij mooi weer”. 
 
Informatiebord Rijksmonument HH. Voor de te vernieuwen tekst hebben wij een voorstel aan de beheerder 
aangeleverd. Ook stellen wij voor een plattegrond van de Hout toe te voegen. 
De beheerder: “Ik zal de tekst met Diana doornemen en aanvullen en voor de volledigheid door de Afdeling 
Communicatie laten bekijken”. 
 
Paden en schelpen: 
In augustus werd het pad langs de Hertenkamp t.h.v. de Muziekkoepel hersteld met schelpen. 
 
Aan het einde van het bospad bij de Koningin Wilhelminalaan (tussen vak 2 en 3) zijn weer schelpen 
aangebracht. Door er zand  over te strooien moet het uiteindelijk voor iedereen weer een begaanbaar en 
aantrekkelijk bospad worden. Het pad was destijds een proefpad met grauwacke en daardoor geen succes. 
  
Baggeren: 
De Beheerder: 
Het Hoogheemraadschap Rijnland gaat de sloot en vijver rondom en in Eindenhout baggeren. Doel is het 
verbeteren van de waterkwaliteit. Indien nodig worden in overleg met Rijnland aanvullend overhangende takken 
weggehaald. De bagger wordt afgevoerd; het mag vanwege de natuurkwaliteiten van het gebied niet op de oever 



worden gestort. Dit betekent dat ook vrachtwagens rondom Eindenhout aan het werk zijn om de bagger af te 
voeren. 
De sloot langs het Hildebrandlaantje wordt gebaggerd en het slib wordt om dezelfde redenen afgevoerd. Daar 
vooruit wordt de berm gemaaid, zodat de aannemer kan zien hoe hij zonder schade aan de bosjes zijn werk kan 
doen. 
 
Ook de tankgracht bij de Kinderboerderij zal worden uitgebaggerd. 
 
Koningin Wilhelminalaan:  
De zomereik aan het begin van de Koningin Wilhelminalaan zal deze maand worden gesnoeid en de bodem 
geploft. De klinkerverharding zal deels worden vervangen door halfverharding om meer lucht tot de bodem toe te 
laten. Het parkeren zal ten gunste van deze monumentale boom ter plaatse worden beperkt d.m.v. palen. 
	


