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Beste Vrienden van de Haarlemmerhout, 
 
Het bestuur van de Vereniging heeft zeer drukke maanden gehad met zaken de Haarlemmerhout betreffende. 
Wij hebben veel moeten vergaderen, veel in de Hout(-en) moeten rondlopen en veel onderling overleg moeten 
plegen, met elkaar en met groepen belanghebbenden. 
Wij hebben als lid van de Advies Commissie HH vergaderd over het Beheerplan van de HH en in aanvulling 
daarop vier inventariserende wandelingen gemaakt met de Beheerder. 
Over deze excursies zijn weer verslagen geschreven die ingevoegd moeten worden in het concept- Beheerplan. 
 
Zo heeft de kapaanvraag voor bomen op het Vlooienveld, in de Hout en in Eindenhout veel tijd in beslag 
genomen: 
 
het Vlooienveld. Voor het Vlooienveld/Kleine Hout is een kapaanvraaglijst gepubliceerd in de Stadskrant 4, om 
34 bomen te kappen en te dunnen. 
Nummer 12-0000055 Fonteinlaan 1, kappen bomen Haarlemmerhout, 16 januari 2012 
Hier heeft de Advies Cie. excursies gehouden en veel overleg gepleegd met de Beheerder en de H’lemse 
Bomenwachters. 
Op het Vlooienveld zijn nieuwe bomen geplant. Het zijn echter exoten en wij hebben onze vragen of dit een 
historisch en ecologisch juist beleid is. 
 
De Grote Hout. Voor De Grote Hout is een kapaanvraaglijst van 12 bomen bekeken. Het zijn werkelijk heel 
oude beuken die zouden moeten verdwijnen. Wij hebben, samen met de H’lemse Bomenwachters en de 
beheerder, voor een aantal bomen kap weten uit te stellen. Onder andere de monumentale kastanje op het 
‘hondenveldje’ is nu ‘risicoboom’ geworden en deze zal jaarlijks gecontroleerd worden. 
 
Korte Spanjaardslaan. Langs de korte Spanjaardslaan stonden 4 linden uit 1772 op de nominatie gekapt te 
worden. In een overleg met de Advies Cie leden, de H’lemse Bomenwachters en de Beheerder is besloten de 
linden te laten staan en deze jaarlijks te controleren. 
 
Kleine Houtweg. Langs de Kleine Houtweg blijven 2 oude linden staan en een linde bij de Oosterhoutlaan 
wordt nader doorgemeten om de breukgevaarlijkheid vast te stellen. 
 
In Eindenhout is veel ‘hakhout’ gemaakt. Historisch gezien juist, want het bos is altijd een gebruiksbos 
geweest, maar er is erg veel tegelijk weggenomen. 
 
Fontein van Bronner, Kleine Hout 
Op 8 februari hebben wij de besloten vergadering bijgewoond van de Commissie KIOR(Kunst In de Openbare 
Ruimte) met wethouder Pieter Heiliegers. Daar hebben wij ons, reeds schriftelijk ingezonden, standpunt ten 
aanzien van het Hildebrandmonument in de Kleine Hout toegelicht. 
De Haarlemmerhout is een Rijksmonument, een ‘groen ensemble’, waar de fontein van Bronner integraal toe 
behoort. In de Visie HH 2009 - 2020 is dit 
besluit door de Raad vastgesteld. 
Een aanrader is om het zeer informatieve boekje te lezen, geschreven door Nop Maas: ‘Een kroniek van het 
Hildebrand-monument in de Haarlemmerhout’. 
 
Een ‘Knoppenwandeling’ onder leiding van mevrouw Yneke Bettink was zeer geslaagd, maar ook na een uur 
heel koud in de Hout. 
 
Van de vleermuizen-inventarisatie door Anne-Jifke Haarsma in de sneeuwstorm van 3 februari  staat een 
fotoverslag op de website VVHh. 
Wij hebben om een verslag van de inventarisatie gevraagd. Er zijn geen vleermuizen in de boomholtes 
aangetroffen, het was te koud. Wel is een uil erg geschrokken toen de camerahengel zijn boom binnen 
geschoven werd. 
 
Stinsenflora. De nieuwe druk van de boekjes met wandelingen door de Hout langs de Stinsenflora zijn weer te 
koop bij Dreefzicht/ La Place en het IVN-Zuid Kennemerland à  € 1,75. 



 
Een Stinsenflora VVHhwandeling onder leiding van Reina de Smeth staat gepland voor 2e Paasdag, maandag 
9 april. Het was de bedoeling deze wandeling eerder, begin maart te houden. Nu zijn we blij met het uitstel 
omdat door de koude nog weinig te zien geweest zou zijn in het bos. 
 
Een Algemene Leden Vergadering zal gehouden worden op maandag 16 april in Theater Nieuw Vredenhof(de 
Kapel aan de Van Oldenbarnevelt laan). Wij zijn in gesprek over een lezing over Uilen en Roofvogels door de 
Vogelwerkgroep . 
 
En ook: 
Penningmeester gevraagd. Want… wie stelt een klein beetje tijd ter beschikking om onze(internet-) 
ledenadministratie te regelen? 
	


