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Beste Vrienden van de Haarlemmerhout, 
 
Het GOEDE Nieuws! 
Het Hildebrandmonument, met de figuren uit de Camera Obscura op de fontein van Bronner, keert terug in de 
Kleine Hout! B en W namen deze week de adviezen over van de commissie Kunst in de Openbare Ruimte (KiOR). 
Een en ander gaat bezegeld worden in een later dit jaar te verschijnen nota  over het beheer en het onderhoud 
van de Haarlemmerhout. Wij denken dat het Beheerplan HH en ons uitgebrachte advies, een belangrijke rol heeft 
gespeeld. 
 
Vlooienveld 
Zoals u in Haarlems Dagblad d.d. 22 juni heeft kunnen lezen was het Vlooienveld vorige week een modderpoel. 
U hebt het ook zelf kunnen zien. 
Op de vergadering van de Advies Cie. HH afgelopen maandag hebben wij van de gemeente te horen gekregen 
dat het Vlooienveld as. maandag 2 juli op de schop gaat. Dit gaat gebeuren: 
Maandag worden hekken om het middengedeelte geplaatst. 
Dinsdag wordt het hele grasgebied in de zichtlijn omgespit en aan de zijkanten wordt bekisting(koffers) om de 
boomwortels ingegraven om verdere schade aan de bomen in de toekomst te voorkomen. De grond die hierbij 
vrijkomt wordt gebruikt om het middenveld op te hogen. Later wordt gras ingezaaid. 
Het moet in deze tijd gebeuren om het gras goed te kunnen laten kiemen. 
Voor deze zomer zal picknicken vrijwel onmogelijk zijn op het Vlooienveld. 
De gehele onderneming om de schade te herstellen gaat € 170.000,- kosten. 
 
Maaibeleid in de Hout 
Vorige week hebben een aantal verontwaardigde boswandelaars een mail, soms met foto, gestuurd naar de 
VVHh om protest aan te tekenen tegen het maaibeleid in de Hout volgens de bestekken voor openbaar groen. 
Over de doornatte bosgrond reed een tractor met combi rondom de bomen en de kluiten gras vlogen door de 
lucht. Ook vak 14 werd meer gefreesd en gemaaid dan volgens onze afspraak met de beheerder. Bloemen, en 
belangrijk, daarmee de insecten, zijn nu vrijwel afwezig in de Hout. Door onze gezamenlijke klachten is het 
maaibeleid op hoog gemeentelijk niveau op de agenda gekomen. Maandag 25 juni hebben wij in de vergadering 
van de Advies Cie. een verbeterde planning voor het maaien bepleit. Wij hebben hier gewezen op de concept-
Nota Ecologisch Beleidsplan, mei 2012, die bijna klaar is en waarin voor een waardevol ecologisch groenbeheer 
de verschillende maaifrequenties en het tijdstip van maaien beschreven worden. Het wiel hoeft dus niet opnieuw 
uitgevonden te worden. 
 
Kuilen onder de bankjes. 
Veel hondenbazen laten hun honden graven onder de bankjes. Het kan ongelukken veroorzaken als iemand in 
zo’n gat stapt, maar bovendien kost het weer opvullen van de gaten handenvol geld. Erger voor hondenbezitters 
is dat de gemeente, onder andere om die reden, het hondenlosloopbeleid wil gaan veranderen in de Grote Hout. 
Woensdag 27 juni zijn de kuilen onder de bankjes opgevuld met stenen en daarna is er aarde over 
aangebracht.(foto) 
 
Het Integraal Beheerplan Haarlemmerhout 2012-2021, deel 2, is op 5 juni jl. aangeboden aan het 
College. 
 
Honden los of vast in de Hout. 
In het Beheerplan schrijft de gemeente het volgende op blz. 17: 
 
Ongewenste activiteiten, punt 7: 
‘Honden los laten lopen buiten het losloopgebied, waardoor verstoring optreedt. Daarnaast het graven van kuilen 
door honden en mogelijke ongewenste bemesting door urine en uitwerpselen’*. 
*Voetnoot: ‘Volgens het huidige losloopbeleid(2009) is het toegestaan om honden los te laten lopen in de Grote 
Hout. (In de Kleine Hout moeten ze zijn aangelijnd) De hierdoor ongemerkt achtergelaten urine en uitwerpselen 
geven mogelijk schade in het bos. Dit geeft aanleiding tot evaluatie van dit beleid’.  
 
Fietsen en brommers. 
Ongewenste activiteiten, punt 2: 
‘Met fietsen, brommers, scooters en ander gemotoriseerd voertuigen op de bospaden rijden’. 



Heel veel wandelaars in de Hout spreken de bestuursleden van de VVHh aan over dit punt; waarom kan niet 
worden opgetreden tegen snelle fietsers en brommertjes op de bospaadjes, en hoelang moet dit nog duren? Wij 
brengen de klacht, sinds jaar en dag, als punt van zorg in bij de gemeente. Maandag 25 juni hebben wij in de 
vergadering nog gevraagd naar de termijn waarop de verkeersbesluiten verandering gaan brengen in deze 
ongewenste situatie. Het antwoord is ontwijkend en vaag: ‘Een moeilijk punt. Op elk bospad zou een 
verbodsbord moeten komen te staan en dan nog dubbelzijdig -voor als je van de andere kant komt-’. 
De laatste maal dat wij deze tekst hoorden was in de Cie.vergadering van oktober 2010. 
Handhaving zal ook na plaatsing van de borden nauwelijks plaats vinden, maar nu zeggen de, veelal 
verontwaardigde, overtreders als zij worden aangesproken: “Het staat nergens”. 
En ze hebben gelijk, want alle verbodsborden die bij de ingangen rondom de Hout stonden, zijn een jaar of wat 
geleden weggehaald en niet meer teruggeplaatst. Alleen bij de ingang Dreefzicht staat een –beklad- verbodsbord. 
 
Informatiebord HH. 
Voor een te vernieuwen informatiebord bij Dreefzicht zijn wij een tekst aan het formuleren die informatie geeft 
over de HH, het oudste groene Rijksmonument van Nederland, met haar zeer waardevolle elementen. Wij zouden 
er dan ook een plattegrond bij willen plaatsen. 
	


