
Nieuwsbrief van de VVHh 
 

~ februari 2013 ~ 
 
  
Beste Vrienden van de Haarlemmerhout, hier zijn de nieuwsfeiten van februari. 
 
Het Voorjaar komt er aan: Wat een prachtig weer is het geworden. De vogels beginnen te zingen en 
nestholtes te kiezen. De sneeuwklokken staan te bloeien, de sprieten van de wilde hyacintjes en de daslook 
komen boven de grond en het Armbloemig look en de Italiaanse aronskelk hebben al bosjes groene bladeren. 
Aan de takken verschijnt een groen waas en hoog in de blauwe lucht hangen twee buizerden te miauwen. 
Wandelen in de Haarlemmerhout is genieten! 
QR-code: De Ver. Vrienden van de Haarlemmerhout heeft een QR-code. Op stickers. De manager van 
Dreefzicht/La Place heeft er zelf een op de ruit geplakt. Wij zijn er heel trots op. Ook op afvalbakken aan de 
buitenkant van de Hout vindt u een sticker. U weet wat u er mee kunt doen? Als u tenminste…. 
Website: Op de VVHhwebsite vindt u informatie over de Bronnerfontein in de kleine Hout en over de 
beeldengroep. 
 
Stichting tot Herstel Hildebrand Monument: U hebt het waarschijnlijk wel in de krant gelezen: De fontein 
van Bronner met de beelden van de Camera Obscura staat in de belangstelling. De Advies Commissie HH heeft 
het initiatief genomen een Stichting op te richten tot Herstel Hildebrand Monument in de Kleine Hout. 
In de Wijkkrant van Zuiderhout-Vredenhof is al een heel stuk hieraan gewijd. 
 
Advies Cie HH en de werkplannen. Men is in de Hout begonnen aan het bestrijden van de bramen in de 
vakken 30 en 21, 12 en 13 en verder. Jonge beukenopslag wordt verwijderd om licht te maken voor nieuwe 
groei. Onder een beuk, namelijk, groeit niets. Van takken worden rillen gemaakt die ca. 10 meter van het pad in 
een cirkel komen te liggen. De bedoeling is dat binnen de cirkel een beschermde ruimte ontstaat waar egels en 
andere diertjes een veilig heenkomen kunnen vinden, om bijvoorbeeld te schuilen voor honden. 
 
De Knoppenwandeling onder leiding van mevrouw Yneke Bettink was weer heel interessant. Yneke weet ons 
zoveel te vertellen. Maar helaas, was het wederom TE koud om langer dan een uur rond te lopen. Volgend jaar 
gaan we de wandeling 2 à 3 weken later houden, hebben wij ons voorgenomen. 
 
De Stinsenflora: Op zaterdag 6 april, onder leiding van mevrouw Reina de Smeth, is er de excursie van de 
Stinsenflora in de Hout. 
U weet het nog, de Stinsenflora?: de bosanemoontjes, de blauwe en witte anemonen, het speenkruid en alle 
andere bloemen die de Hout zo'n prachtig voorjaarsbeeld geven. 
Vorig jaar zijn er, treurig genoeg, door bezoekers opnieuw veel blauwe en witte Anemone  apeninna uitgegraven 
en meegenomen. Wilt u helpen dit te voorkomen met uw sociale controle? Het zijn zeldzame stinsenplanten van 
de Hout. Mensen denken dat het dezelfde zijn als de Anemone blanda die in het tuincentrum te koop zijn. Dat 
zijn echter gekweekte bolletjes en die zijn voor bijna geen geld daar te koop. 
Het mooie boekje: Binnenkort is het mooie boekje van IVN Zuid-Kennemerland weer bij La Place/Dreefzicht te 
koop voor € 1,75. Voor een voorjaarswandeling langs de Stinsenflora en, tot 1 juni, een gratis kop koffie bij het 
gebak toe. 
 
Informatiebord: Bij Dreefzicht/ La Place wordt een forser informatiebord dan er stond, geplaatst. Daarin zal 
uitgebreide informatie komen over het Rijksmonument de Hout, over geschiedenis, excursies, over de VVHh met 
de nieuwe QR-code, enz. 
 
Algemene Leden Vergadering VVHh: op dinsdag 16 april in de Kapel/Theater Nieuw Vredenhof houden wij 
de ALV. Aanvang 19.30. Het goede nieuws is, dat wij de heer Joop Mourik bereid hebben gevonden na de pauze 
ons te vertellen over het Natuurreservaat het Vogelbosje. Joop Mourik is voorzitter van de KNNV afd. Haarlem 
e.o. . 
N.B. Ook plannen wij later in het jaar een excursie naar en door het Vogelbosje. 
 
Buitenplaatsenwandeling: deze wandeling, met verrassing!, wordt herhaald eind mei/begin juni. 
 
Klimop: de klimop wordt weer van de stammen losgetrokken door een "hulpvaardig persoon" in de Hout. Graag 
stoppen met deze actie, wie dan ook dit doet(of dit leest…?) 
Nog een keer: klimop is niet gevaarlijk voor de boom en wel ecologisch van belang voor insecten en vogels. 
 



Houtsnip: Uit vak 30 vloog dit jaar al voor de tweede maal een houtsnip op. Eerdere jaren werd de snip daar 
ook al gezien. 
  
Onze vaste rubrieken: 
 
Egels: Over egels gaan we schrijven. Eerst dit alvast: Vindt u een zwakke of zieke, (te) jonge egel? Van belang: 
Warmhouden > voor water zorgen, NOOIT melk geven> niet meteen (kattenvoer!) te eten geven, dat verdragen 
ze (nog) niet > de egelopvang bellen of mailen i.v.m. evt. doktershulp. En een donatie overmaken. ;-)  Bank: 
254514049 
egelopvanghaarlem@gmail.com   of 06 289 40 779 
 
Met een gids rondwandelen door de Hout: 
Hebt u iets te vieren? Een bedrijfsuitje, een verjaardag of een jubileum? 
Dan is dit misschien een idee: Op aanvraag kunnen rondwandelingen gemaakt worden met groepen. Voor een 
groep van 15 personen is de prijs € 50,- per gids. 
Contact: jfkerkhof@tele2.nl 
	


