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Beste Vrienden van de Haarlemmerhout, 
 
  
7 mei: Op 7 mei heeft de AdviesCie.HH kennisgemaakt met twee leden van de Externe Klankbordgroep, 
deskundigen die ons (op verzoek)gaan adviseren over de Hout: 
Mireille Dosker, van Noord-Hollands Landschap en -Joop Spaans, beheerder van Amelisweerd, Rhijnauwen en 
Maximapark in Utrecht. 
Met hen hebben wij door de Houten gewandeld en naderhand de knelpunten besproken. Dat ging over 
‘dweilende paden’, de uitgesleten paden, en de kale hoeken, de ruimte om de bankjes en over het hakhoutbeleid 
van het Vogelbos in Eindenhout. Discussie is: hoe behouden wij hier de essenstoven uit 1798 zodat deze niet 
afbreken en verdwijnen. Daartoe moet het hakhout om de zoveel jaar teruggezet worden. En dat ‘om de zoveel 
jaar’ is nu een punt van discussie, mede vanwege het feit dat het Vogelbosje een natuurmonument is. Met de 
vogelstand, het voortbestaan van bijzondere bloemen, vlinders, schimmels en paddenstoelen dient hier rekening 
gehouden te worden. 
  
Vlooienveld: BevrijdingsPop (BVP): Men heeft dit jaar zijn best gedaan door de stammen van de bomen op het 
Vlooienveld te ‘bekisten’ tegen aanrijdschade. Uit later onderzoek zal moeten blijken of de containers die op de 
boomwortels stonden, schade hebben gemaakt door de grond te verdichten.  
Gras: De gazons tussen (niet onder) de bomen worden geprikt, bezand en ingezaaid om het herstel te 
stimuleren. Mede door Bevrijdingspop is er beschadiging opgetreden . 
 In juli/augustus, afhankelijk van het weer, zal het gazon waar het podium van Bevrijdingspop heeft gestaan 
stevig onder handen worden genomen. De bodem wordt weer los gemaakt en gras ingezaaid. 
  
Een nieuwe site is verschenen. Deze nieuwe website biedt alle informatie over de kunst in de openbare ruimte 
in Haarlem. www.haarlemsbeeld.nl 
  
De Bronnerfontein in de Kleine Hout staat volop in de belangstelling tijdens de Stripdagen 2 en 3 juni. In 
Haarlems Dagblad wordt aandacht besteed aan een expositie en een boek over Hildebrand en de Camera 
Obscura. Het monument dat met het Rijksmonument de Hout een Groen Ensemble vormt, bestaat op 1 juni 50 
jaar.(foto ’s) 
  
Veiligheid in de Hout: Met de beheerder en de Wijkagent hebben wij woensdag 30 mei door het bos langs de 
Spanjaardslaan gelopen. Er zou sprake zijn van algemene, onveilige situaties. Daarvan is niets gebleken. 
Zoals overal wel, vertoont van tijd tot tijd een schennispleger zich in(en in de buurt van)de Hout. Als dit zich 
voordoet, wordt aan iedereen gevraagd dadelijk 112 te bellen en aangifte te doen. 
De twee paadjes langs de Spanjaardslaan tussen vak 27, 31 en 32 zijn door de Beheerder met boompjes dicht 
gelegd, maar voor de politie hoefde dit niet zo nodig. De heren die zich in dat deel van het bos ophouden, 
hebben wel moeilijkheden met jongens, door bijv. afpersing en lastigvallen. Daarover komen wel signalen bij de 
politie binnen. 
De bankjes en prullenbakken die hier verwijderd zijn, zouden ‘door de gemeente zijn verkocht’. Nu zou het 
”uitbreiding van het meubilair” betekenen. Wij zien geen ‘uitbreiding’ in ‘vervanging van een recent weggehaald 
bankje’ en hebben sterk gepleit voor terugplaatsing van bankjes en prullenbakken o.a. op de kruising van vak 26, 
27, 28 en 30 waar er 3 stonden. De beheerder bekijkt of ergens een bankje gemist kan worden. 
  
Maaibeleid: 
- de bermen zullen komende weken de eerste keer worden gemaaid. 
- dat geldt ook voor de bosweides. Vak 3 wordt voor het eerst als proef met een kleine machine gemaaid en met 
de hand geruimd. 
- de fietspaden worden tot max. 1 m. breed gemaaid. 
- in de kruidenranden langs de hoofdroute worden alleen de hinderlijke kruiden gemaaid en afgevoerd, zoals 
brandnetel en braam, bij een breedte van 0,50 m. 
- in Eindenhout worden beperkt en alleen de hinderlijke kruiden gemaaid. 
  
Juni: In juni zullen twee activiteiten op het Vlooienveld plaatsvinden> Te weten een wandel- estafette van KWF 
Kankerbestrijding(8 en 9 juni) en het HaarlemmerHoutfestival (het weekend van 16 en 17 juni). 
  
Vlinders: 7 mei vloog het eerste Bonte Zandoogje weer in de Hout. 


