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Beste Vrienden van de Haarlemmerhout, 
  
Wij wensen iedereen een heel goed en groen jaar toe. 
  
Er is niet al te veel gebeurd in deze maand. Hoewel… 
  
In de vorige Nieuwsbrief bespraken we de dreiging van de kap/snoei van de “Krakeling van Clara”. 
Nadat wij de Beheerder per mail hadden voorgesteld nog een keer met onze boomdeskundige en ons bestuur 
naar de boom te gaan kijken, kregen wij bericht van de Beheerder HH dat hij langdurig ziek thuis was met 
longontsteking. 
Er was echter ook een andere mededeling in dat bericht en dat was dat hij niet wilde afzien van de rigoureuze 
snoei van deze beuk. 
Daar zijn wij erg van geschrokken en we zijn toen allerlei instanties bij de gemeente gaan vragen om in elk geval 
deze ingreep uit te stellen en de aannemer te waarschuwen. 
Wij hopen dat de Beheerder spoedig herstelt en dat we dan gezamenlijk alsnog naar de beuk kunnen gaan 
kijken. 
  
Een ander punt waar wij ons mee bezig hebben gehouden is de (gemeentelijke) Advies Commissie HH waarin wij 
zitting hebben, samen met diverse leden van de Wijkraden om de Hout heen, met de Stichting Houten 
Haarlemmer, de Historische Vereniging Haerlem, de Groene Groepen – IVN en KNNV- en de Vogelwerkgroep en 
vanzelfsprekend de beheerder HH. 
Gebleken is dat er onduidelijkheid bestaat over de taak en beslissingsbevoegdheid van de Advies Cie. Deze 
bevoegdheid willen wij nu uitgezocht en vastgelegd zien. 
  
Hangjongeren maken erg veel troep in de Hout op de kruising van de Helenalaan en bij de gedenksteen van 
Coster, vooral in de nacht van vrijdag op zaterdag. Vooral de gebroken flessen zijn een gevaar voor de 
fietsbanden en voor de hondenvoetjes. Wij hebben het doorgegeven aan Melding Leefomgeving(023-5 115 
115)en gevraagd of de politie daar in de nacht wil surveilleren. 
  
Het was deze maand met een zonnetje onverwacht lenteachtig en de knoppen van de vlier en de kardinaalsmuts 
zijn al ver uitgelopen. En de katjes van de hazelaar al gezien? Er komt nog wel winters weer in maart en april, 
maar we hebben toch al het plan om een Vogelexcursie in de Hout met de Vogelwerkgroep voor april af te 
spreken. Dan zit er nog niet zoveel blad aan de bomen en zijn de vogels te volgen. Er schijnen niet veel uilen in 
het bos zelf te zitten. De uilen broeden in januari op de eieren, maar ’s nachts kun je ze al horen roepen. Dat 
wordt meer als straks de jongen gevoerd moeten worden. 
  
Een ledenvergadering VVHh staat ook in de planning. Aankondiging en agenda volgen. 
  
De onderstaande bomen van de kaplijst 18/11/2010 hebben wij in november 2010 nagelopen in de Hout: Onze 
bevindingen staan cursief. 
  
Bekijk ook onze nieuwe website van de VVHh:   www.vriendenhaarlemmerhout.nl 
De bosvakkenkaart op de site is uit te printen. 
 
  
Stadskrant 46, 18 november 2010  
 
Verlening kapvergunning      Het college van B&W maakt bekend dat de volgende kapvergunningen zijn 
verleend:   
Gemeente Staddeel Zuidwest:  
  
WZ/DBT 2010/333969 Grote Hout, vak 13: 1 Beuk: snoeivergunning > 30 %           Groot risico afbreken boom, 
uitgebroken takken 
  
WZ/DBT 2010/334059 Grote Hout, vak 24:1 Beuk: snoeivergunning > 30 % kroonreductie, porseleinzwammetjes 
  



WZ/DBT 2010/333965 Kleine Hout, vak 50: 1 Eik: Reden: de boom is dood> dood 
  
 WZ/DBT 2010/333961 Kleine Hout, vak 71: 1 Es: Reden: slechte staat van de boom en slecht 
wortelgestel                           Niet gevonden, bij huisnr. Prof Bronnerlaan 
  
WZ/DBT 2010/333974 Kleine Hout, vak 55:…?...: Reden: slechte staat van de boom, de boom is dood > dood 
   
WZ/DBT 2010/288542 Eindenhout naast het Koepeltje:1 Els: Reden: slechte staat en bomen en bomen 
vrijzetten                          slechte staat en met graffiti ingekerfd 
  
Verlening kapvergunning met herplantplicht     Het college van B&W maakt bekend dat de volgende 
kapvergunningen zijn verleend onder voorwaarde van herplantplicht. De herplant vindt plaats in overleg met, en 
onder goedkeuring van het hoofd van de hoofdafdeling Wijkzaken. 
Gemeente Staddeel Zuidwest: 
  
WZ/DBT 2010/288531 Eindenhout naast het Koepeltje: 1 Boswilg: Reden: slechte staat van de boom, bomen 
vrijzetten. Herplant : Alnus handelsmaat 20/25                                 rechts van Koepel  ??  
  
WZ/DBT 2010/288534 Eindenhout naast het Koepeltje:1 Kastanje: Reden: slechte staat van de boom, bomen 
vrijzetten. Herplant : 1 Aesculus handelsmaat 20/25                boom groeit door een –mooie- beuk heen 
  
WZ/DBT 2010/334054  Kleine Hout, vak 63 Vlooienveld:1 Kastanje: Reden: slechte staat van de boom, 
kastanjeziekte. Herplant : 1 Kastanje  handelsmaat 20/25                    Heel dikke kastanje, jammer maar helaas. 
zwamaantasting, voorzichtig ontmantelen 
  
WZ/DBT 2010/334051  Kleine Hout, vak 65 Vlooienveld:1 Eik: Reden: slechte staat van de boom. Herplant : 1 
Quercus Robur, handelsmaat 20/25        doorsnede ca 25 cm. 
  
WZ/DBT 2010/334031  Kleine Hout, Hertenkamp/Kinderboerderij: 1 Eik. Reden: maatschappelijk belang en 
bomen vrijzetten. Herplant : 1 Quercus Robur, handelsmaat 20/25                    doorsnede ca 25 cm. in een 
groep van 7, wordt gedund, wortelrot. “Maatschappelijk belang” is een vervreemdende uitdrukking hier, zal niet 
meer zo gebruikt worden. 
	


