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Beste Vrienden van de Haarlemmerhout, hier zijn de nieuwsfeiten van november. 
 
Geen  Beheerder van de Hout. 
Van de gemeente zou de Advies Cie.HH ca. 15 november vernemen wie tijdelijk of vast als  Beheerder van de HH 
wordt aangesteld. Maar….? 
 
Honden losloopbeleid: Groen Links stelt voor om, net als in Schalkwijk, de hondenpoep te recyclen naar een 
biogasinstallatie. Er was veel commotie over het voorstel van Groen Links om daarvoor een aanlijngebod voor de 
Hout in te stellen. Het plan vindt zijn oorsprong in het Beheerplan HH waar op blz 17 en in de voetnoot een 
herziening van het loslopen van de honden in de Hout voorgesteld wordt. In de Raadsvergadering werd hier op 
ingehaakt door een onderzoek voor te stellen naar de schade aan grond en bomen door urine en uitwerpselen. 
Ook het graven van kuilen door de honden is de gemeente een doorn in het oog. Over schade aan bomen en 
grond gesproken: Het bestuur van de VVHh stelt dat schade aan bomen en grond op het Vlooienveld tonnen 
kost. Om niet te spreken van de brommertjes en hun zwerfvuil in de Hout. 
Sociale controle en inzet van alle wandelaars moet een verbetering kunnen brengen en de Hout beschermen 
tegen ernstige schade. Iedereen zal zich moeten inzetten met opruimzakjes zodat dit losloopbesluit definitief 
blijft. 
Wij hebben begrip voor opruimplicht in de Hout en vragen daarom ook om meer en goedkopere afvalbakjes in de 
Hout. 
Geld uitgeven aan een onderzoek is nu van de baan dankzij actie van PvdA, D’66, VVD en CDA-raadsleden: 
De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 29 november 2012, 
Constaterende dat 
Het College middels een collegebesluit het Beheerplan Haarlemmerhout 2012 – 2020 wenst vast te stellen. 
Overwegende dat 
Op pagina 17 van het beheerplan een aanzet wordt gegeven om het losloopbeleid uit 2009 te gaan evalueren 
vanwege mogelijke schade door urine en uitwerpselen. 
Noch de wijkraad, noch de Vrienden van de Haarlemmerhout reden zien voor een evaluatie van het losloopbeleid. 
Besluit het College op te dragen 
Het losloopbeleid uit 2009 niet te evalueren en het voorlopig zo te laten als het nu is. 
 
Penningmeester/boekhouder. Het bestuur heeft iemand bereid gevonden om het financieel jaarverslag 
samen te stellen voor de Alg.LedenVergadering in het voorjaar. 
Op de vergadering zal hij aan u voorgesteld worden. 
 
Het Vogelbosje, Eindenhout, 
Op dinsdag 20 november hebben enkele leden van de AdviesCie.HH en de stadsecoloog een excursie gemaakt 
naar het Vogelbosje met leden van de Externe Klankbordgroep die hen met hun specifieke deskundigheid gaan 
adviseren t.a.v. het beheer van dit gemeentelijk Natuurreservaat. Het was een zinvolle en geslaagde wandeling 
door het Vogelbos. Er zijn goede adviezen gegeven die nader uitgewerkt gaan worden in een werkplan om het 
bos niet verder te laten vervallen.  
 
Informatie aan Raadsleden. Op vrijdagmiddag 5 oktober heeft het bestuur een informatieve wandeling door 
de Hout(-en) gemaakt met leden van de VVD en CDA-fractie die meer wilden weten over het toekomstperspectief 
van de Hout. De raadsleden hebben 
later vragen gesteld aan het college naar aanleiding van de begroting 2013 voor de Hout, en ons de antwoorden 
doen toekomen. 
 
Hildebrandmonument; De discussie is er weer volop! In de Raad, in Haarlems Dagblad als artikel en als 
Stelling van de week: Hildebrandmonument moet terug in de Hout. 
Voor- en tegenstanders roeren zich. 
Het gaat om de Beelden van de Fontein die verwijderd zijn; alleen de bak staat nog in de Kleine Hout. Begin 
februari 2009 werd het eerste beeld door vuur beschadigd, 14 mei 2009 was de klus door vandalen geklaard: 
door gebrek aan handhaving waren vrijwel alle beelden verbrand. 
De beelden en de fontein zijn onderdeel van het Groen Ensemble dat het Rijksmonument de HH is. Voor 
herplaatsing is € 80.000,- door de gemeente gereserveerd. 
De Advies Cie.HH start een project voor herstel van de fontein. 
Wordt vervolgd. 



 
Paddenstoelenexcursie: Het was een heel leuke wandeling zaterdag 10 november waarbij we toch, ondanks 
het late seizoen, nog veel mooie paddenstoelen hebben gezien en gefotografeerd. Zie website 
www.vriendenhaarlemmerhout.nl 
 
Oud- en Nieuwjaar: Wij willen de gemeente vragen om de afvalbakken in de Hout tijdelijk te verwijderen tot 
januari, voor ze door vuurwerkbommen weer ontploft zijn. Een bak kost, met plaatsen en vernieuwen, €1.000,-, 
áls er al onderdelen te verkrijgen zijn. 
 
2013: er staan weer leuke excursies en lezingen op het programma voor volgend jaar. De eerste excursie zal de 
Knoppenwandeling zijn. Wij hopen dat het dan niet zo koud is als vorig jaar. 
 
Nieuw! Rondwandelingen door de Hout. 
Hebt u iets te vieren? Een bedrijfs-, een team-uitje of een jubileum? 
Dan is dit misschien een idee: 
Op aanvraag kunnen rondwandelingen gemaakt kunnen worden met groepen. 
Voor een groep van 15 personen is de prijs  € 50,- per gids.    
Contact: jfkerkhoff@tele2.nl 
 
Biefstukzwam in de krant. In HD van 19 november stond een stukje over “De vrees voor eetbare 
biefstukzwammen”. Dat willen we wel even nuanceren. Het is zo gegaan: 
Het bestuur heeft in september een rondgang gemaakt door de Hout met drie leden van de Cie. Beheer. Wij 
vertelden dat de zwam kon floreren op de stamschade die bij maaien ontstaat. De zwam zelf is eénjarig en 
schaadt de boom niet. Er moet voorzichtiger gemaaid gaan worden is de conclusie. 
 
Eikels, beukennoten, hazelnoten en tamme kastanjes: Er zijn helemaal geen eikels, beukennoten, 
hazelnoten en tamme kastanjes dit jaar in de Hout te vinden. Vorig jaar was een mastjaar, er kwam een enorme 
vracht nootjes van de bomen. Dit voorjaar hebben de bomen niet of nauwelijks gebloeid. Hoe zou het deze 
winter met de eekhoorntjes in de Hout gaan? 
 
Nieuwsbrieven VVHH blijven ontvangen? Diegenen die tot nu toe geen contributie aan de VVHh hebben 
betaald, ontvangen hierbij hun laatste Nieuwsbrief. 
Wij sturen hen nog wel een berichtje. 
Mocht u toch prijsstellen op het blijven lezen van het nieuws uit de Hout, maakt u dan met haastige spoed nog € 
10,- over naar onderstaand banknummer. 
U blijft toch wel Vriend van de Hout? 
	


