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Beste Vrienden van de Haarlemmerhout, 
 
Kap-excursies: vrijdag 24 februari: Vlooienveld en HH; en vrijdag 2 maart:  Eindenhout. 
Met de beheerder, een groep leden van de Advies Cie en de HaarlemseBomenwachters 
is er tweemaal een rondgang gemaakt om de bomen te becommentariëren die op een (lange) kaplijst staan. 
Eigenlijk is kap-excursie hier een vreemde naam. 
Voor al deze bomen is een afspraak gemaakt: om de boom te kappen, te behouden, de top in te korten enz. Ook 
over herplant en stammen in de Hout laten liggen is uitgebreid gesproken. 
Omdat er daarna geen signaal was dat de Beheerder de kapaanvragen zou intrekken, heeft het bestuur van de 
VVHh op 21 maart een Zienswijze naar B&W gestuurd om de verlening van deze kapvergunningen tegen te 
houden. Eerst moet de gehele lijst aanvragen ingetrokken worden, om met de nieuwe afspraken weer kap aan te 
kunnen vragen. In elk ander geval wordt de kapvergunning verleend en die is dan lastig ongedaan te maken. Nu 
zijn in een publicatie in de Stadskrant 14 d.d. 5 april alle aanvragen ingetrokken. 
In de Cie. Beheer heeft de VVHh ingesproken omdat de gemeentelijke procedure voor kapaanvragen ons niet 
duidelijk is. Dit heeft te maken met de WABO-regeling. 
 
Bomenwacht Nederland heeft april 2011 in opdracht van de gemeente een rapport uitgebracht over de 
situatie van de grond van het Vlooienveld. Zij brachten advies uit over aan te brengen verbeteringen voor de 
boomwortels en de inklinking van de grond en over het gebruik van het Vlooienveld in verband met grote 
evenementen. De grond is nadien geploft en bemest. Andere maatregelen, zoals matten over de boomwortels en 
een aanrijdweg voor de vrachtwagens van BVP, zijn inmiddels in uitvoering. 
Door sommigen werd het bedrijf Bomenwacht Nederland, die het deskundige rapport schreef, verward  met de 
Haarlemse Bomenwachters, bestaande uit vrijwilligers. 
 
Vleermuizen: op 1 maart vloog na de strenge winter weer de eerste vleermuis door de Hout. Bij de 
inventarisatie in februari werden geen overwinterende vleermuizen in de boomholten aangetroffen. Wel een 
geschrokken uil. 
 
Bronnerfontein:Op de Wijkraadsvergadering Zuiderhout/Vredenhof van 5 maart kwam de Fontein van Bronner 
en de eventuele verplaatsing ervan ter sprake. Het filmpje van de feestelijke onthulling op 1 juni 1962 werd 
vertoond. Dit filmpje staat ook op de website: http://www.vriendenhaarlemmerhout.nl/nieuws.html 
Wij hebben hier nogmaals betoogd dat de Hout een Groen Ensemble is en dat de Bronnerfontein in de Kleine 
Hout thuis hoort. 
De Commissie KIOR(Kunst In de Openbare Ruimte)komt binnenkort(?) met een advies of besluit over onder meer 
de fontein. 
 
16 maart Clean-Up: De jaarlijkse schoonmaak actie van de Hout leverde weer een verbijsterende hoeveelheid 
troep op. Een groot succes. Niet alle stippen van de bomen werden verwijderd, dat zal nog eens herhaald 
worden. 
 
Eekhoorns in de Hout. Op 22 en 29 maart zijn Mechteld en Titi ’s morgens vroeg aangetreden om, de ene 
week aan de fotograaf en een week later aan de journaliste van Haarlems Dagblad, de eekhoorns en hun nesten 
aan te wijzen in de Hout. Gelukkig hebben wij veel(6) eekhoorns gezien. In HD van donderdag 19 april verscheen 
er een artikel over, met foto van ”de VVHh-eekhoorn”. 
 
Een Stinsenflora VVHh-wandeling onder leiding van Reina de Smeth werd bij gebrek aan stinsenflora in 
maart, verplaatst naar 2e Paasdag, maandag 9 april. Deze 2 uur durende wandeling was weer zeer geslaagd. Wel 
moest er koffie gedronken worden naderhand om weer warm te worden. 
 
De Algemene Leden Vergadering VVHh is gehouden op maandag 16 april in Theater Nieuw Vredenhof(de 
Kapel aan de Van Oldenbarneveltlaan) Wij hebben hulp aangeboden gekregen van een Vriendin van de Hout om 
de ledenadministratie bij te houden. 
Super: Na het inhoudelijke deel van de vergadering volgde na de pauze een lezing over Uilen en Roofvogels door 
Fred Koning, de man die al zijn leven lang de uilen van de A’damse WaterleidingDuinen–AWD- bestudeert. Wij 
waren zo enthousiast over zijn enthousiaste en bijzondere verhaal, met foto’s , dat wij overleggen om nogmaals 
Fred Koning te vragen voor een avondvullende lezing. Mis het dan niet! 



De monumentale beuk op het Vlooienveld was niet meer te redden en is 20 april gekapt. De wortels  waren 
zwaar aangetast door witrot en door bruinrot en tonderzwammen. Het effect is dat de wortels van de boom als 
natte sponzen worden.  De situatie was dus al kritiek in verband met BevrijdingsPop. 
http://www.haarlem.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/kap-van-twee-bomen-op-het-vlooienveld/ 
 
Leden van de Advies Cie werken heel hard mee aan de aanvullingen op het concept-Beheerplan HH 2011-
2020. Er is ook een Werkplan in de maak. Daarvoor wordt met name door de voorzitter en het lid van het bestuur 
veel van vak naar vak gewandeld om alles wat er groeit te registreren, Een Bere-werk!  
Een lid van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland brengt o.a. de vogelnesten in kaart. In Eindenhout lijkt de 
buizerd te zijn gaan broeden. Hij zit diep in het nest. 
 
De Hout is na de regen opeens heel erg mooi lichtgroen geworden. De anemonen zijn voorbij maar het bos kleurt 
blauw van de wilde hyacintjes. 
Bron Wikipedia: 
De wilde hyacint of boshyacint (Hyacinthoides non-scripta, synoniem: Scilla non-scripta) 
De plant werd reeds door Carl Linnaeus beschreven. De plant wordt bestoven door hommels en zweefvliegen. 
Ook het fluitenkruid begint te bloeien met kanten schermen. 
 
Iedereen geniet: “Mooier is de wereld nergens”. 
	


