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Beste Vrienden van de Haarlemmerhout, 
 
Hier is heel goed nieuws: 
Annemarie van Leeuwen gaat een (vrij lange)rondwandeling geven voor de Vrienden van de Hout!  Komt allen, 
het is een buitengewone kans. 
Op dinsdag 4 september is de start om 15.30 bij Dreefzicht. 
 
De aanleiding: 
Op 2 september opent een tentoonstelling over “de Buitenplaatsen rondom de Haarlemmerhout”,  in Zuiderhout, 
Beelslaan 2. 
Deze expositie duurt tot en met 30 september. Er wordt een wandelroute gepresenteerd die men zelf of op 
bepaalde dagen in groepsverband kan lopen. 
Het initiatief berust bij Annemarie van Leeuwen, Groene Geschiedenis. 
Zij is lid van de Werkgroep Parken en Groen van de Historische Vereniging Haerlem, Vriend van de Hout en 
vicevoorzitter van de Advies Cie. HH. 
 
Vlooienveld: om het middengedeelte van het Vlooienveld zijn hekken geplaatst. 
Er is enorm gewerkt om de ‘kistjes’ te plaatsen en om goede grond op te brengen. Nu moet het gras gaan 
groeien. 
 
Parksessies, Cultuur met de picknickmand, zal zijn op de woensdagen 25 juli, 1, 8 en 15 augustus in de Kleine 
Hout bij de Muziekkoepel. Het initiatief hiervoor komt van Coco Groothuis. 25 juli was de eerste feestelijke 
bijeenkomst met vrolijke mensen. In de vergadering van de Advies Cie. hadden wij gehoord van de aanvraag om 
kunst in de bomen te mogen hangen. Daartegen hadden wij bezwaren. Maar het is allemaal erg meegevallen. 
Eigenlijk was het helemaal niet nodig om iets in de bomen te hangen omdat de meeste kunstuitingen op een 
frame hingen of aan de muziekkoepel zelf waren bevestigd. Op woensdag 1 augustus brak een geweldig onweer 
los boven de arme picknickers. Hopelijk krijgen zij op 8 en 15 augustus beter weer. 
 
De grote kastanje op het hondenveld(vak 7) in de Grote Hout ziet er zielig uit. Hij maakt dode takken en de 
bladeren verkleuren geel. Het kan zijn dat dit het einde van de boom betekent. Dat zal een grote leegte geven op 
die plek. 
 
Informatiebord HH. 
In het te vernieuwen informatiebordje bij Dreefzicht is een nieuwe tekst geplaatst. Er staat nu tenminste vermeld 
dat de Hout een Rijksmonument is. Voor de nieuwe tekst hebben wij een voorstel gedaan. Ook een plattegrond 
van de Hout bijvoegen lijkt ons een goed plan. 
 
De paden: de paden in de Hout worden steeds breder uitgesleten. Door de grondwaterstand en de regen dit 
jaar staat er veel water dat niet wegzakt.  Daarna lopen wandelaars om de plassen heen en zo gaan de paden 
hoe langer hoe erger “dweilen”. 
 
Fietsenrekken: De tijdelijke fietsenrekken bij Dreefzicht in het bos zouden verplaatst worden. De rekken 
werden 16 maart voor 1 dag geplaatst voor de ROC-leerlingen die in het bos de stippen van de bomen gingen 
weghalen. In juni was de afspraak met de beheerder dat de rekken binnen een week naar de bosingang bij het 
informatiebordje verplaatst zouden worden. Nu staan de rekken er nog, in de wortels van de beuk zijn de palen 
geslagen en er is een uitgesleten hangplek ontstaan. Wij dringen aan op meer zorg voor het bos. 
 
Inscriptie in de boom. In de Kleine Hout is in een beuk nog heel vaag de inscriptie te zien die er 20 mei 1945 
is aangebracht door een soldaat van de Princess Patricia’s Canadian Light Infantery. Zijn initialen zijn A.M.G. Het 
is een historisch waardevol element in de Hout. 
 
	


