
Nieuwsbrief van de VVHh 
 

~ februari - maart 2011~ 
 
 
Beste Vrienden van de Haarlemmerhout, 
    
Noteer de datum alvast in uw agenda! 
  
Jaarvergadering Vrienden van de Hout: 
 
Op dinsdag 19 april houden wij onze algemene jaarvergadering in Theater 
Kapel Nieuw Vredenhof, Van Oldenbarneveltlaan 17, Haarlem. (Bij de kruising Randweg) 
  
Zaal 1 open voor koffie of thee:19.30 uur; 
Start vergadering 20.00 uur; 
Pauze met koffie of thee: ca. 21.00 uur, waarna de lezing volgt. 
De agenda volgt binnenkort. 
  
Belangrijk: 
Deze vergadering stellen wij voor om mevrouw Sabine Heyning toe te voegen aan het bestuur. 
  
Voor de functie van penningmeester is een vacature. 
  
De lezing “Vogels in de Hout” wordt na de pauze gehouden door Johan Stuart, lid van de Vogelwerkgroep 
Zuid-Kennemerland. 
Op een later tijdstip organiseren wij met de Vogelwerkgroep ook een excursie in de Hout. 
  
De activiteiten-agenda voor 2011. 
 Alle data worden nader bekend gemaakt. 
  
* Vogels in de Hout, excursie in april, door de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland 
  
* Een Stinsenplanten-wandeling door de Hout, in mei. Het mooie Stinsenflora-boekje van de IVN is weer voor € 
1,50 verkrijgbaar bij La Place/Dreefzicht en bij de VVV. 
  
* 1e Literaire wandeling rondom de Hout, met Wim Vogel, in juli. 
  
* Vleermuizenexcursie in de Hout met mevrouw Anne-Jifke Haarsma, eind  augustus/begin september. En: 2011 
is het Jaar van de Vleermuizen! 
  
* 2e Literaire wandeling rondom de Hout, met Wim Vogel, in september/oktober. 
  
* Paddenstoelenexcursie in de Hout, in oktober 
  
Uit de dagelijkse praktijk van de Hout: 
-  Op 1 februari trad de Beheerder HH weer aan op zijn werk, hij zond een mail rond dat de werkzaamheden in 
de Hout weer opgepakt zouden worden en, zonder ooit contact opgenomen te hebben met wie dan ook, heeft hij 
de Krakeling vóór 5 uur ’s middags -als eerste boom- te rigoureus laten snoeien door de aannemer. De 
beuk zonder boomkroon lijkt ten dode opgeschreven; het wortelstelsel sterft waarschijnlijk af. 
  
- Het kappen in de Hout is gestopt omdat 15 maart het broedseizoen begint. Maar vóór die tijd is nog net de 
vermaarde Harpboom in de Kleine Hout afgezaagd. 
Nu zijn dus twee uitzonderlijke boomgroeisels in de Hout geschiedenis. 
Zie ook onder Nieuws: www.vriendenhaarlemmerhout.nl 
Er is (nog) geen Beheerplan/Werkplan voor de Hout. 
  
-  De Adviescommissie HH functioneert niet omdat niet duidelijk is welke zeggenschap de commissie heeft. 
Intussen gebeurt er van alles in het bos zonder dat ons advies meegenomen wordt. De commissie is bij elkaar 
geweest en heeft een gesprek met de wethouder aangevraagd om dit probleem te bespreken. Dit gesprek zal 
plaatsvinden op 6 april. Wij houden jullie op de hoogte.  
  



- De problematiek op de Helenalaan, bij de gedenksteen van Coster blijft onverminderd voortbestaan, vooral in 
de nacht van vrijdag op zaterdag. Veel flessen en flesjes worden op het asfalt stukgesmeten. Wandelaars staan 
op zaterdagmorgen daar scherven te ruimen. Waarvoor hulde! 
Toch graag melden aan Leefomgeving (T 023-5 115 115) 
Van de website van de gemeente Haarlem:   Hoe kan ik mijn melding doorgeven? 
  
- online uw melding leefomgeving doorgeven 
let op: de gegevens van de melding zijn zichtbaar op internet. 
Uw persoonsgegevens worden niet getoond 
  
- via de mobiele telefoon op www.buitenbeter.nl 
    
Graag tot ziens op de vergadering, 
  
Mechteld Sloet,   voorzitter 
Hans Kerkhoff,     vicevoorzitter/penningmeester 
Titi des Bouvrie,   secretariaat 
  
STEL... u hebt nog niet uw contributie 2011 voor de Vrienden van de Hout betaald, doet u dat dan nog even heel 
snel? 
  
  
P.S.:  
  
Een Vriend van de Hout, de heer A.Lagerweij, beschreef ons in februari een wetenswaardig aspect over 
hergebruik van blikjes: 
   
“ Groot is mijn ergernis dat mensen wel weten hoe zij iets moeten consumeren, maar niet goed raad blijken te 
weten met het verpakkingsmateriaal van wat zij, hopelijk met smaak, hebben kunnen nuttigen. Zeker in deze tijd, 
waarin duidelijk wordt dat de grondstoffen voor het maken van al de luxe waarmee wij ons willen blijven 
omringen, steeds schaarser beginnen te worden. (kijk maar naar de Chinese voornemens, bepaalde grondstoffen 
voor bijvoorbeeld mobiele telefoons te behouden voor de eigen economie). De gedachte zou zich steeds meer 
moeten ontwikkelen, dat afval niet bestaat, en dat de resten van bijvoorbeeld onze drankconsumptie gezien 
moeten worden als grondstoffen voor weer nieuwe producten. 
 Niet enkel het hergebruik op zich is van groot belang, ook de wijze waarop de blikjes hergebruikt kunnen worden 
verdient aandacht. Omdat voor het omsmelten van al bestaande aluminiumresten de ovens op een veel lagere 
temperatuur gestookt hoeven te worden, is dit ook nog eens veel voordeliger voor ons milieu. 
 Voor aluminium geldt namelijk dat het omsmelten, in vergelijking tot het maken van nieuw aluminium van de 
daarvoor benodigde grondstoffen, slechts vijf (!) procent van de energieproductie vergt (voor het omsmelten van 
stalen blikjes is dit 25 procent). 
Elk oud aluminium blikje staat voor het energieverbruik min of meer gelijk aan twintig nieuwe blikjes (bij ijzer is 
deze ratio 1:4). 
  
Als het om het afvoeren van de blikjes gaat, deze kunnen bij de firma Treffers, Hendrik Figeeweg 35 of bij de 
firma Van Nispen, A. Hofmanweg 27, beide in industriegebied De Waarderpolder, worden ingeleverd. Hierbij is 
het zeker van belang dat de blikjes naar soort gescheiden worden, omdat er voor aluminium en ijzer 
verschillende prijzen per kilogram worden betaald (de actuele prijs van vandaag is 22/23 cent voor een kilogram 
ijzer, en 90 cent voor een kilogram aluminium). 
  
Dus uitgaande van de meest gangbare maat heb je voor een kilogram iets meer dan 80 blikjes nodig en dit 
bepaalt de waarde van ongeveer 1 eurocent per aluminium blikje.  
 
	


