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Beste Vrienden van de Haarlemmerhout, hierbij het nieuws van augustus. 
  
Er staan twee leuke activiteiten voor begin oktober op ons programma: 
  
Op zondag 2 oktober is er een 2e literaire wandeling met de Wim Vogel door de omgeving van de Hout. 
Verzamelen bij de muziektent in de Kleine Hout om 14.30. 
Graag aanmelden: 023 5285709. 
  
De 1e wandeling op 31 juli was heel geslaagd, het was heerlijk warm weer maar door de vakantie waren er 
minder deelnemers dan anders. Deze wandeling misschien meer deelnemers? 
  
Op vrijdag 7 oktober, 18.00 uur, is er een excursie door mevrouw Anne-Jifke Haarsma. Zij is 
vleermuizenexpert. Er gaan vleermuizen in de Hout geteld worden. Beheeerder Fred van Klaveren vertelde dat er 
veel vleermuizen in de Hout zitten. 
We hopen op niet te boos weer want dan laten de vleermuizen zich niet zien. 
Aanmelden is noodzakelijk: 023 5285709.  Bij erg slecht weer wordt u (op het laatste moment) afgezegd. 
  
Zaterdag 3 september werd de Clean Up HH gehouden op initiatief van mevrouw Monika Schubert. De beheerder 
Fred van Klaveren stelde materiaal beschikbaar en zo trokken zeker vijftien vrijwilligers met grijpstokken en 
voorzien van handschoenen en oranje hesjes de bosvakken van Grote- en Kleine Hout door. De meeste 
wandelaars in de Hout ruimen dagelijks al op wat ze zien en het bos leek schoon, maar er bleek in de struiken 
nog heel wat narigheid te vinden. Er werd 300 liter vuil opgehaald! Na afloop was er een samenkomst om 
iedereen te bedanken en er werden leuke boeken weggegeven. Deze schoonmaakactie met hulp van 
enthousiastelingen is zeker voor herhaling vatbaar. Alle werkers bedankt! 
  
Al de volgende zondagmorgen konden bij de Wagenweg weer 21 blikjes en snoepzakken geraapt en later bij het 
Westerhoutpark nog 7 bierblikken, maar dat is een gelukje als je weet wat die blikken aan geld opbrengen voor 
de Vrienden van de HH. 
  
Maatregelen in vak 72 door de beheerder: “Op 12 en 13 september a.s. gaan we snoeien in de twaalf bomen 
op de hoek  Spanjaardslaan  / Wagenweg. Ook worden dan de eiken bij de Bank van Loots van probleemtakken 
(dood en slecht) ontdaan. In een later stadium wordt nog onderzoek gepleegd aan deze twee bomen, om vast te 
stellen hoe hun conditie en de bodemgesteldheid is”. 
  
Augustus was een regenmaand en nu zijn er al veel paddenstoelen. Voor de eiken is het een mastjaar; d.w.z. dat 
er heel veel eikels aan de boom zitten. Hazelnoten worden door de eekhoorns (en de mensen) al geoogst. De 
eerste paardenkastanjes en tamme kastanjes vallen al weer. 
  
Handhaving: heeft een telefoonnummer: 023 511 49 50 dat u kunt bellen 
in die gevallen dat u iets in de Hout ziet gebeuren dat niet in orde lijkt. De mannen van Handhaving fietsen rond 
op snelle mountainbikes. Zet het nummer in uw mobieltje. 
  
  

BIJLAGE 
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6 september 2011 
  
  
Geachte heer/mevrouw, 
  
Graag informeren wij u over de aanstaande werkzaamheden in de Kleine Hout voor de verbetering van het 
Vlooienveld 
  
De conditie van de bomen op het veld is niet goed. Reden hiervan is de verdichting van de ondergrond waardoor 
de wortels niet voldoende voedingstoffen kunnen opnemen en afsterven. 



Deze knelpunten wil de gemeente nog deze (na)zomerperiode aanpakken. Het volgende gaan we op het 
Vlooienveld doen: 
Het herstellen van de groeiplaatsen van de bomen; 
Het herstellen van de natuurlijke kringloop in de bodem (vergelijkbaar met een bosbodem); 
Het verbeteren van de ondergrond ter plaatse van de gazons. Het opheffen van de verdichting in de bodem en 
de waterstagnatie. 
  
Alle maatregelen zijn erop gericht om de conditie van de bestaande bomen te verbeteren en een gezond 
bomenbestand te behouden in de Haarlemmerhout. 
  
Aansluitend op de verbeteringen aan het groen zullen we ook een paar fysieke verbeteringen op het Vlooienveld 
aanbrengen: 
Het opheffen van de vervallen bushalte aan de Kleine Houtweg en omvormen tot groenstrook. 
  
Hoe lang het gaat duren? 
Het werk voor de groeiplaatsverbetering van de bomen en het gazon op het Vlooienveld, start 12 september en 
loopt door 15 oktober. 
  
Uitvoering 
De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente Haarlem uitgevoerd door een erkende boomverzorger, 
Copijn Boomspecialisten. 
  
Hinder tijdens de werkzaamheden 
We doen ons best om u zo min mogelijk last van de werkzaamheden te bezorgen. 
  
Informatie 
Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen, dan verneem ik die graag. U kunt contact 
opnemen via antwoord@haarlem.nl of telefonisch op werkdagen van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 uur en 
15.30 uur met de toezichthouder van dit werk, Dhr. J. Ligthart telefoonnummer 06-83214875. 
  
Actuele informatie is te vinden op www.haarlem.nl/mijn wijk /zuid/plannen en projecten/Haarlemmerhout-
Vlooienveld. 
  
Met vriendelijke groet, 
Kim Kogelman 
Projectmanager Stedelijke Projecten 
 
	


