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Beste Vrienden van de Haarlemmerhout, hierbij het nieuws van november. 
  
  
Er is veel gebeurd in de Hout deze maand. 
  
Zoals goed te zien was in de Grote- en Kleine Beukenhal, is de onderbegroeiing van bramen en opslag gemaaid. 
Daardoor heeft dat stuk bos de uitstraling van een kathedraal gekregen. De hoge beuken komen extra goed tot 
hun recht. 
  
Ook in het Vogelbos, Eindenhout, werden de bramen verwijderd. 
In het Voorbos, Eindenhout, bij de Koepel, werden veel bomen omgezaagd om als hakhout, dus lage uitgelopen 
stronken, te gaan dienst doen. Het is er wel kaal van geworden want het gebouw van de Houthof is nu duidelijk 
te zien. 
  
Bericht van de Beheerder: De singel langs de sloot in Eindenhout (zijde sportveld) wordt door de firma Mense 
gedeeltelijk afgezet. 
  
De bladblazers hebben in de Hout de fietspaden schoongeblazen en het blad op de bospaden laten liggen. De 
Kleine Hout heeft overal schone paden gekregen. 
  
Bericht van de Beheerder: Op 12 december gaat de Firma Huybens starten met het aanbrengen van schelpen 
op de hoofdroute. De voorraad schelpen die over de paden zal worden uitgereden zal, net als in 2009, worden 
gestort op vak 14. 
Het werk aan het bospad aan het einde van de Kon. Wilhelminalaan moet nog worden afgerond. 
In het vroege voorjaar laat ik de grasmat van vak 14 frezen en opnieuw inzaaien met een inheems 
bloemenmengsel. 
  
Op 18 november zijn wij met een aantal leden van de Advies Cie. HH, de Beheerder en met een werkleider van 
Copijn(Boomverzorgers)op het Vlooienveld gaan kijken naar de bomen die gekapt zullen moeten worden om 
weer een mooi bomenbestand te verkrijgen voor de toekomst. Er was veel leerzame inbreng van diverse 
aanwezigen over de opbouw van de zichtlijn van het Vlooienveld; een paar bomen zullen alsnog blijven staan. Er 
is ook besproken welke bomen nieuw aangeplant zullen worden. Daarbij zijn, behalve linden, eiken en beuken, 
ook bomen met in de herfst mooi kleurend blad. 
  
Bericht van de Beheerder: Dit jaar worden de nieuwe bomen van het Vlooienveld geplant. 
   
In de vergadering van de Advies Cie HH. is de parkeersituatie langs het gras van de Wilhelminalaan besproken. 
De wegkant wordt daar helemaal kapot gereden door parkeerders. Herstelplannen zijn in de maak, samen met 
aanwijzingen voor de parkeerders door bebording. 
  
Over de Fontein van Bronner heeft een lid van de Advies Cie. HH een krachtig pleidooi geschreven om deze op 
zijn historische plaats in de Kleine Hout te laten staan. Dit stuk zal als ons gezamenlijk(dringend) advies naar 
betrokkenen van de gemeente gestuurd worden. 
  
Langs de Wagenweg werd onlangs het dode hout uit de oude eiken gezaagd. 
  
Zoals misschien meerderen van u gezien hebben, werden er maandag 28/11 palen met reflectoren ingegraven op 
de kruising van de twee asfaltfietspaden, de Paulinalaan en de Helenalaan. Na vragen in de vergadering van de 
Advies Cie. HH zijn deze de volgende dag al vroeg in de ochtend verwijderd. 
  
Bericht van de Beheerder: Het asfalt van de Oranjelaan (van de Kleine Houtweg tot en met de entree in de 
Grote Hout in vak 11) wordt vanaf maandag 5 december vervangen door schelpen.   
	


