
Nieuwsbrief van de VVHh 
 

~ januari 2013 ~ 
 
  
Beste Vrienden van de Haarlemmerhout, hier zijn de nieuwsfeiten van dit nieuwe jaar. 
 
 
Het bestuur van de VVHh heeft de afgelopen maanden veel  overleg gehad en er zijn veel plannen gemaakt. 
Zo vergaderden wij met de Advies Cie. HH eenmaal in het stikdonkere Posthuis aan de Oosterhoutlaan en vaker 
in gebouw Koningstein. Dat was daar een avontuur op zich omdat de receptie wegbezuinigd werd en wij toen 
grote moeite hadden het gebouw binnen te komen om te vergaderen. Nu is het verdere gebruik van Koningstein 
uitgesloten vanwege asbest. Wij zijn benieuwd naar de volgende vergadermogelijkheid. 
 
Beheerder van de Hout. 
De naam van de nieuwe, tijdelijke, Beheerder van de Hout is Ietze Oostinga. Hij is per 1 januari 2013 voor 2 
dagen per week aangesteld tot begin mei als de volgende gemeentelijke reorganisatie plaats heeft. Onzeker is 
wat men voor hem en ons in petto heeft. De Advies Cie HH blijft pleiten voor een Beheerder HH die structureel 
het herstel van de Haarlemmerhout kan begeleiden. Want wie geeft de werkopdrachten, wie houdt toezicht op de 
herstelwerkzaamheden in de Hout? 
 
Advies Cie HH en Werkplannen. In de Advies Cie HH zijn de eerste werkplannen goedgekeurd en vastgesteld. 
Het betreft de vakken in de Grote Hout: 2, 3, 4, 7, 12, 13, 21, 30, en vak 70 in de Kleine Hout, het 
Hildebrandlaantje. http://www.vriendenhaarlemmerhout.nl/Bosvakken.html 
Aan de watersnood en de bomen op het Vlooienveld wordt aandacht besteed. 
Voor het natuurreservaat Eindenhout zijn door Externe Klankbordgroepleden adviezen uitgebracht; deze plannen 
zullen nader besproken en uitgewerkt worden. 
 
Hildebrandmonument Op initiatief van de diverse groepen in de Advies Cie. HH en de 4  Wijkraden om de 
Hout, is opgericht de Stichting Herstel Hildebrand Monument. 
Er is geld(niet helemaal genoeg), er is een Stichtingsbestuur, er is binnenkort een rekeningnummer voor 
fondsenwerving en betaling van additionele kosten, er is een plan met begroting tot herstel van de beelden en 
herstel met begroting van de fonteinbak met een werkende fontein. In de Wijkkranten komt ook een nadere 
berichtgeving over de plannen te staan. 
Later volgt ook herstel van de zichtas van het Paviljoen naar de Spanjaardslaan door terugbrengen van de 
beplanting en opschonen van  de bouwsels in de Hertenkamp. 
U wordt op de hoogte gehouden. 
 
Excursie: Onze eerste excursie dit jaar is de Knoppenwandeling o.l.v. mevrouw Yneke Bettink. Zij is verbonden 
aan Thijsse's Hof. 
De wandeling is op zaterdag 23 februari, 13.30 uur. 
Vorig jaar was de wandeling wel Hééél erg koud. Dus nu s.v.p. 'warme maatregelen' nemen als er koud weer 
voorspeld wordt. 
 
Noteer alvast in uw Agenda!: 
In het voorjaar is er de Stinsenflora-wandeling. De Buitenplaatsenwandeling van vorig jaar wordt herhaald o.l.v. 
mevrouw Annemarie van Leeuwen. 
Eind juni hopen wij een Bijenexcursie te organiseren en eind augustus een Vleermuizenexcursie door de Hout. 
In het najaar lopen wij de vorig jaar zo succesvolle Paddenstoelenwandeling opnieuw en tot slot is tot onze 
vreugde, de heer Fred Koning bereid zijn Uilen-en-Roofvogellezing ditmaal avondvullend te houden. (november) 
 
Noteer alvast voor 16 april in uw Agenda: 
 
Algemene Leden Vergadering met lezing na de pauze, 
op dinsdag 16 april in kapel/Theater Nieuw Vredenhof. Van Oldenbarneveltlaan 15,  aanvang 19.30. 
Nadere aankondiging volgt. 
 
Afvalbakken in de Hout. In de grote Hout is dit jaar 1 afvalbak met blauwe zak ontploft door vuurwerk. Een 
roestvrij stalen binnenbak zat er niet in. Wel werd ergens in het bos een losse stalen bak aangetroffen. De 
vuurwerkschade in heel Haarlem was weer groot. 
 
Met een Gids rondwandelen door de Hout. 



Hebt u iets te vieren? Een bedrijfsuitje, een teamuitje of een jubileum? 
Dan is dit misschien een idee: 
Op aanvraag kunnen rondwandelingen gemaakt kunnen worden met groepen. 
Voor een groep van 15 personen is de prijs  € 50,- per gids.    
Contact: jfkerkhoff@tele2.nl 
 
	


