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Beste Vrienden van de Haarlemmerhout, hierbij het nieuws van juni. 
  
De gemeentelijke Advies Cie HH krijgt een nieuwe start op 11 juli as. 
  
Vlooienveld: De VVHh heeft aan wethouder van Doorn het onderzoek naar de twee in de herfst te kappen 
(monumentale)bomen opgevraagd. De twee –identieke- schriftelijke antwoorden(25/5 en 4/6) luiden dat “onze 
vraag voor verdere behandeling is doorgestuurd naar de vakafdeling VVH/OV omgevingsvergunning, maar deze 
behandeling kan enige tijd in beslag nemen”. 
  
Vlooienveld, grondmeting op 22 juni door de Nationale Bomenbank. Wij hebben met de onderzoeker 
gepraat. 
De onderzoeker meet onder de bomen op 80 cm een zeer ernstige verdichting van de grond. Een grondmonster 
laat zien dat het deel waar de voeding voor de boom uit moet komen heel fijne grond is(tot op 90 cm diepte), 
dus heel gevoelig voor verdichting. 
De grondwaterstand zit op 1.45 meter. 
Maatregelen tegen de verdichting moeten worden getroffen omdat anders de oude bomen binnen 25 jaar 
doodgaan; aan de jonge bomen kun je de schade al zien: door de verdichting kunnen zij hun wortels niet 
spreiden om tot grote bomen uit te groeien. 
  
De VVHh-website is door pech getroffen. De softwareleverancier en de provider leveren het sjabloon dat wij 
gebruikten, niet meer. Het is uit de roulatie genomen. 
Dat betekent dat we met de webmaster een geheel nieuwe site moeten gaan opmaken. We hebben druk overleg 
hierover. Ondertussen betekent het wel dat de site er nu provisorisch uitziet en dat nog even zal blijven doen. 
Het spijt ons zeer. 
  
Eindenhout; in het gras bij de Koepel staan blauwgeverfde stobben van de gekapte essen. Antwoord op onze 
vraag, door de Beheerder HH: 
Alle stobben van de bomen in gras, die zijn gekapt maar nog niet zijn weggefreesd, worden door de maaiers 
blauw gemaakt. Hierdoor is voor ons zichtbaar welke stobben nog moeten worden verwijderd. Op korte termijn 
zullen deze stobben alsnog worden weggefreesd. 
  
Paulinalaan, bloemrijke berm gemaaid. Op 9 juni werden de bermen langs de fietspaden in de Hout 
gemaaid. Maar niet alleen de bermen, ook het bloemrijke grasveldje op de kruising Paulinalaan/Helenalaan was 
opeens leeg. Het antwoord op onze vraag, door de Beheerder HH: Zowel de bermen (1e maaibeurt), als het 
zomergazon met bollenloof wordt op dit moment in Haarlem volgens het bestek gemaaid (en afgevoerd). Dat 
betekent dat ook de bermen langs de fietspaden aan de beurt zijn. Door het maaien wordt de berm verschraald. 
Dat is nodig om de woekerende pionierplanten te onderdrukken en de meer karakteristieke (bos-)planten een 
kans te geven zich te ontwikkelen. Volgend jaar gaan we samen kijken of er aanpassingen nodig zijn. Dat is weer 
een leuke klus voor de Adviescie! 
  
De lantarenpalen van de Oranjelaan (Kleine Hout)zijn 21 juni verwijderd. De laan is geen fietspad meer. 
  
Overlast door brommers in de Hout: er rijden steeds meer brommers over de wandelpaden door het bos. 
Tegenwoordig ook veel met gele plaatjes. De wandelaars in de Hout vinden dit hun grootste ergernis en vragen 
waarom de VVHh hier niet iets tegen kan ondernemen. Wij leggen dit probleem voor aan de Advies Cie.HH. 
  
Er is een nieuwe Bosvakkenkaart voor de Hout gemaakt door de gemeente; versie juni 2011. Deze nieuwe 
kaart staat ook op onze site en is uit te printen. 
http://www.vriendenhaarlemmerhout.nl/ 
	


