
Nieuwsbrief van de VVHh 
 

~ november 2013 ~ 
 
 
Beste Vrienden van de Haarlemmerhout, 
 
Storm: Het is bijna zo dat de Donkere Hout alleen nog maar de …Hout is. En daarna is de HaarlemmerHout 
alleen nog maar de Haarlemmer…. 
Alle Hout valt om en weg. Op 5 december zijn er weer een aantal woudreuzen omgevallen, andere bomen in hun 
val meesleurend. Grote open ruimten zijn, waar nu kruinen weggevallen zijn, in het bladerdak te zien. 
De wandelaars stellen vaak de vraag of en wanneer de stammen die over de paden liggen, worden weggehaald. 
Daar hebben wij nog steeds geen antwoord op. Het hout gaat naar de aannemer die zaagt. Die aannemer heeft 
het misschien razend druk met zagen bij particulieren? Wij weten het dus niet. 
16 december is er weer een Advies Cie.vergadering. Dan kunnen we vragen stellen aan de beheerder. Probleem 
is natuurlijk ook dat de beheerder maar 1 dag per week werkt. 
 
De Uilenlezing door Fred Koning op woensdag 20 november was een groot succes. Er was een goede opkomst. 
Sinds 1961 doet Fred Koning al onderzoek naar roofvogels en uilen in de Waterleidingduinen. Hij kan boeiend 
vertellen over oorzaak en gevolg door de komst van grazers in de duinen, het herstel van de konijnenstand en 
daarmee  het laag gehouden gras. Als gevolg verdwijnen, mèt het hoge gras, de muizen. De muizen die tot 
voedsel moeten dienen voor de uilen. Omdat er geen bomen waren, was de komst van de vos een ramp voor de 
op de grond broedende uilen. Later verscheen ook de havik in de duinen. Een havik pakt helaas grote vogels als 
meeuwen, duiven en jonge uilen. Het is dus een zorgelijke situatie voor de uilenstand. 
Het was een leerzame lezing met prachtige foto's. Iets om te herhalen voor wie er deze maal niet bij kon zijn. 
 
Herstel Hildebrandmonument: Het was een spannende raadsvergadering donderdag 28 november in het 
stadhuis. Er werden veel vragen gesteld door de raadsleden over de Bronnerfontein. Allen hadden vragen over 
het materiaal van de beelden en vooral over de plaatsing in de Kleine Hout, de kans op vandalisme, de 
prikstruiken en het geld dat besteed ging worden. Eigenlijk kwamen alle punten langs. Men maakte wel 
complimenten voor de gedegenheid van het herstelplan. 
Op een zeker moment zei wethouder Mooij dat er "nu een kans was, liet de Raad die liggen, dan was het over". 
Dat was een behoorlijk dreigend moment. 
Tot slot ging de Raad om en mag er door de Stichting Herstel Hildebrandmonument opdrachten gegeven 
worden, mits het geld dat nog ontbreekt bijeen gebracht wordt 
vóór maart 2014. 
 
Maar het goede nieuws is: Per 4 december 2013 is er al € 22.550,-- binnen. 
 
Als u wilt dat de fontein, mèt de beelden, weer in ere hersteld wordt voor Haarlem, maakt u dan ook een donatie 
over? Alle beetjes helpen! 
 
http://www.hildebrandmonument.nl/over-de-stichting.html 
http://www.hildebrandmonument.nl/donateur-worden.html 
http://www.hildebrandmonument.nl/mediapool/141/1417844/data/wervingsbrief_wijken.pdf 
 
 
Ecologisch Beleidsplan: In het stadhuis werd vroeg in de avond van donderdag 28 november het Ecologisch 
Beleidsplan vastgesteld. Het werd een hamerstuk. De Haarlemmerhout wordt ook genoemd als een belangrijk 
groen deel van Haarlem. Waar men zich wel zorgen over maakt is: wie gaat het beheer in heel Haarlem doen? 
En wie houdt toezicht op de werkers? Sinds de reorganisatie bij de gemeente is er veel onduidelijkheid over 
personeel en taken. Voorlopig gaan Laura Meuleman en Niels van Esterik het plan volgen en begeleiden. 
Op blz 58 staat een interessante alinea over het klimopbeleid dat voorgeschreven gaat 
worden.   http://www.haarlem.nl/haarlem-a-z/a-b-c-d-e-f-g-h/ecologie/ 
 
Egeltje gevonden in de Hout. 
Dinsdag 26 november liep een jong egeltje bij de Spaanse heuvel op het pad. Dankzij kordaat en effectief 
optreden, werd de dierenambulance gebeld die het beestje ophaalde en die vertelde dat er goed aan gedaan was 
hen in te schakelen.  Met egeltjes die overdag rondscharrelen is het foute boel. Egel woog maar 300 gram en 
was ziek. Hij zit nu in de Egelopvang Haarlem e.o. Hij heeft medicijnen gekregen en weegt nu al 415 gram. Maar 
egel moet minstens 700 gram wegen voor hij in winterslaap kan gaan en voor hij, afhankelijk van het weer, in de 
natuur uitgezet kan worden. Dat wordt dus logeren in een hokje van de opvang. 



   
Vuurwerk in de Grote Hout. Er wordt al volop geknald in de Hout. 
Voor veel honden breekt daarmee een 'aangelijnde' tijd aan. 
Wij hoorden van een wandelaar dat hij de ventielen uit de wielen van drie vuurwerk daders had gedraaid, zowel 
van voor- als achterband, waar ze bij stonden te kijken. Vuurwerk wordt dus voetenwerk. 
 
Tonderzwammen in de media: "Staatbosbeheer roept wandelaars op alarm te slaan als ze mensen paddenstoelen 
van bomen zien slopen". In de grote Hout is helaas ook de grote Tonderzwam weggehakt die op een liggende 
stam zat. Ook andere tonderzwammen verdwijnen. 
 
Boompjes omtrekken: er wordt door onverlaten in de Grote Hout aan bomen getrokken en geduwd. Ook laat men 
honden aan de takken hangen tot deze afbreken. Bijtschade is dan goed te zien. Het is lelijk en jammer, zeker nu 
er al zoveel hout sneuvelt in het bos. 
 
	


