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Beste Vrienden van de Hout, 
 
Het is koud. 
 
Het lijkt wel of de natuur even pas op de plaats maakt. De knoppen aan de takken zijn gestopt met uitvouwen, 
de vogels houden hun snavels. Heel voorzichtig begint een vink te slaan zodra het zonnetje schijnt en de wind 
wat gaat liggen. 
 
Stinsenflorawandeling op zaterdag 6 april o.l.v. mevrouw Reina de Smeth. 
Wij moeten deze wandeling uitstellen!! Dus as. zaterdag gaat niet door. 
Wij rekenden er op dat over een dikke week het weer warmer zou worden en dat alle stinsenplanten de grond uit 
zouden zijn gespat. Er bloeien nog wat sneeuwklokjes en voorzichtig begint de Vingerhelmbloem de mooie 
groene blaadjes uit te vouwen. Van de bosanemoon zijn hier en daar de bloemknoppen al te zien. Het Speenkruid 
begint ook bloemetjes te vertonen. Maar het is niet genoeg voor een (koude) wandeling. 
 
Algemene Leden Vergadering VVHh: op dinsdag 16 april in de Kapel/Theater Nieuw Vredenhof 
houden wij de ALV. Aanvang 19.30. Het goede nieuws is, dat wij de heer Joop Mourik bereid hebben 
gevonden na de pauze ons te vertellen over het Natuurreservaat het Vogelbosje. Joop Mourik is voorzitter van de 
KNNV afd. Haarlem e.o. 
 
Paden Kleine Hout: Het herstel van de schelpenpaden in de Kleine Hout is afgerond. 
De paden van de Kleine Hout zijn door shovels schoongeschoven en daarna met grijze schelpen opgevuld. 
 
Exoten Kleine Hout: De exoten worden op dinsdag 2 april uit de Kleine Hout verwijderd en naar elders verplaatst. 
Een aantal bomen gaat naar de middenberm van de Oosterduinweg en een aantal gaat naar de omgeving van 
het Kenaupark. 
 
Hildebrandlaan: de wegberm van de Hildebrandlaan wordt aangevuld met grond en ingezaaid met wilde-
floramengsel. Er is een mengsel apart gezet voor de Hh. 
 
Stichting tot Herstel Hildebrand Monument: Achter de schermen is er veel overleg gaande. Wij zijn zeer benieuwd 
of onze plannen voor de beelden van de fontein kunnen doorgaan. 
 
Vlooienveld: Haarlems Dagblad deed verslag over het aanstaande BevrijdingsPop-evenement in de kranten van 
vrijdag 22 maart en van maandag 25 maart. 
 
Het trapveldje in vak 4: Binnenkort starten de herstelwerkzaamheden van het trapveldje. 
 
Beplanting: De eerste week van april hoopt men te kunnen gaan planten, ook een paar bomen zullen z.s.m. 
worden geplant (15 eiken). 
 
 
Onze vaste rubrieken: 
Ons Egelnieuws: de 1e week van april is er een Collecte voor de Egelopvang in Haarlem. 
Help de egels helpen. Het gaat niet goed met dit diertje. O.a. door het gebruik van slakkengif en door de aanleg 
van 'versteende' tuinen. Kijk op www.egelopvanghaarlem.nl 
In 2012 zijn er 233 egels opgevangen, waar er anders gemiddeld 140 egels in de opvang zaten. 
 
Door het koude weer blijven de egels in de Egelopvang in winterslaap. Dat is zo laat in maart nog niet eerder 
gebeurd. Soms wordt er eentje wakker, maar deze kruipt dan gauw weer in de warme slaapzak om verder te 
slapen. 
 
Belangrijk als u een egel vindt: als de egel koud aanvoelt, leg deze dan eerst op een lauwwarme kruik of 
warmtematje. Dek hem af met de handdoek. (dit om stress te verminderen) Geef de egel s.v.p. géén eten, maar 
zorg dat hij opwarmt en bel meteen de 
egelopvang 06 289 40 779 i.v.m. evt. doktershulp. 
Egels mogen nooit melk krijgen, hiervan kunnen ze doodgaan! Zet water voor ze neer. 



En maak een donatie over. ;-)  Een egel in de opvang kost gemiddeld € 50, -. 
Bank: 254514049 t.n.v. Stichting Egelopvang Haarlem. 
 
Er komt ontzettend veel bij kijken om een egel op te vangen. Alle verzorging wordt door vrijwilligers in dagelijkse 
ploegendiensten gedaan. Op 20 maart nog werd een doodziek egeltje binnengebracht: veel te mager, met 30 
teken, schurft en darmproblemen. Dit egeltje Nicolaas ligt nu op een warmtematje te herstellen. 
Egels in de opvang hebben nodig: speciaal voer(of melk voor babyegeltjes), medicijnen tegen darmparasieten, 
teken- of vlooienmiddel, antibiotica of pro-biotica, badjes tegen de besmettelijke schurft die ze vaak hebben, 
"slaapzakken", warmtematjes, enz, enz. 
Vooral moeten hokken en etensbakjes ontsmet worden en er moet een rustige sfeer zijn, want egels raken snel 
gestrest. Dan gaan ze blazen en merkwaardig brommen als een poes.  Momenteel worden 40 egels opgevangen. 
Bijna alle hokjes zijn bezet. 
Er worden nog egelveilige-tuinen gezocht waarin egels in de natuur teruggeplaatst kunnen worden. Komt uw tuin 
in aanmerking? Bel met de egelopvang! 
 
 
Met een gids rondwandelen door de Hout: 
Hebt u iets te vieren? Een kinderpartijtje, een jubileum? Organiseert u een bedrijfsuitje? 
Dan is dit misschien een idee: Op aanvraag kunnen rondwandelingen gemaakt worden met groepen. Voor een 
groep van 15 personen is de prijs € 50,- per gids. 
Contact: jfkerkhoff@tele2.nl 
 
	


