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Weet u het nog? 
 
Paddenstoelenexcursie: Zaterdag 10 november om 10.00 uur zal Leo van der Brugge een rondwandeling 
houden om over de paddenstoelen in de Hout te vertellen. 
Start is bij de ingang van Dreefzicht. Voorlopig staan er nog genoeg verschillende paddenstoelen in het bos. Leo 
van der Brugge is expert en heeft een mooi paddenstoelenboekje uitgebracht: “92 bekende paddenstoelen van 
Zuid-Kennemerland” (Voor € 10,50) Als u dat daar wilt aanschaffen, brengt u dan gepast geld mee? 
En denkt u aan laarzen om de modder van het bos te trotseren. Een loepje mee en ook een spiegeltje om onder 
de paddenstoelen te kijken is leuk. 
 
De Beheerder van de Hout, Fred van Klaveren, is wegbezuinigd door de gemeente. 
Hij heeft in een mail afscheid van ons genomen en hij ontvangt nog een mooi cadeau van een 
vertegenwoordiging van de Advies Cie. 
 
B&W Besluitenlijst Publicatiedatum: 31 oktober 2012 
Ondertussen is er een besluit genomen door het College: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering onderstaande besluiten genomen. 
Beheerplan Haarlemmerhout 2012-2020 
(Van Doorn; WZ/BOGV 2012/201775) 
1. Het college besluit het beheerplan Haarlemmerhout vast te stellen. 
2. Het college besluit de komende zes jaar € 50.000,= extra per jaar voor dagelijks onderhoud 
beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de hiervoor toegekende BRIM-subsidie van € 300.000 
3. De kosten voor restauratie van het Hildebrandmonument (€ 80.000,=) worden gedekt uit IP 65.18, - renovatie 
grootschalig groen. 
4. Het college besluit de intern betrokkenen, de Adviescommissie Haarlemmerhout en de externe 
klankbordgroep na besluitvorming te informeren over dit besluit en de media een persbericht te 
sturen. 
5. Het besluit van het college wordt ter bespreking gestuurd aan de Commissie Beheer. 
http://www.haarlem.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/beheer-op-maat-voor-de-haarlemmerhout/ 
 
Uiterlijk 15 november krijgt de Advies cie. antwoord wie inhoudelijk aanspreekpunt wordt, wie het Werkplan 2012 
gaat afronden en wie de aansturing en supervisie van de werkzaamheden in de Haarlemmerhout op zich gaat 
nemen. Naar verwachting zal de nieuwe gemeentelijke organisatie pas 1 april/1 mei worden ingevoerd. 
  Zolang er geen duidelijkheid is over de noodzakelijke werkzaamheden zullen er geen werkzaamheden in de HH 
plaatsvinden, muv het prikken van het Vlooienveld. 
 http://www.haarlem.nl/haarlem-a-z/a-b-c-d-e-f-g-h/groen-in-haarlem/haarlemmerhout/ 
 
Werkplannen Er gaat verder gewerkt worden aan de Werkplannen per vak, zo gauw als duidelijk is wie de 
toezichthouder wordt op de uitvoerenden. Daar is eerder veel mis gegaan namelijk. 
In elk geval zal het Vogelbosje, Eindenhout, als gemeentelijk Natuurreservaat, duidelijk beschermd dienen te 
worden met advies door de diverse deskundigen die er al jaren bij betrokken 
zijn.                                                                                        
Waarschuwingsberichten via de VVHh-mail 
Via @gmail van de VVHH hebben wij deze maand voor het eerst waarschuwingsberichten verstuurd over zaken 
de Hout betreffende. De eerste melding betrof een zieke hond, de tweede ging over een vreemde jongeman. De 
hond is geheel opgeknapt, van de jongeman is niets meer gehoord. Wat wij wel gehoord hebben is, dat ‘men’ 
desgevraagd 
zei tevreden te zijn met de VVHh-berichtgeving en wij ontvingen 1 bericht van opzegging lidmaatschap in 
verband met deze 2 mails. 
 
Penningmeester/boekhouder. Wij zoeken nog iemand die ons helpt met het opstellen van het financieel 
jaarverslag tegen de tijd van onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Het is zeker niet veel werk. Voor 
inlichtingen: jfkerkhoff@tele2.nl 
 
Informatie aan Raadsleden. Op vrijdagmiddag 5 oktober heeft het bestuur een informatieve wandeling door 
de Hout(-en) gemaakt met drie leden van de CDA-fractie die meer wilden weten over het toekomstperspectief 
van de Hout. Zij hebben in hun verkiezingsprogramma  ‘een stevige ambitie neergelegd voor de Hout.’ Het was 



een goed gesprek. De raadsleden hebben later vragen gesteld aan het college naar aanleiding van de begroting 
2013 voor de Hout, en ons de antwoorden doen toekomen. 
 
Triodos Bank Nieuwe tarieven, mededeling: 
Geacht bestuur, Per 1 januari 2013 wijzigen de kosten van een Internet Zakenrekening. 
Voor de Internet Zaken Rekening is de belangrijkste wijziging dat de maandelijkse kosten voor Internet Bankieren 
€ 6,00 gaan bedragen. 
Wat gelijk staat aan het bedrag van de jaarlijkse contributie van 7 Vrienden van de Hout. 
De inkomsten van ‘De Blikjes’ helpen hierbij al een eind compenseren, maar wij zoeken ook een sponsor die ons 
wil helpen de kosten van de Triodos Bankrekening te voldoen. 
 
Website VVHh: 
De webmaster heeft naar de bezoekersstatistieken gekeken: 
In het kort: Waar we in maart 2012 op gemiddeld 25 bezoeken per dag zaten, (waarvan 15 door unieke 
bezoekers), zitten we in september op gemiddeld 30 bezoeken per dag (waarvan 15,5 unieke bezoekers). In 
september 2012 hadden we 907 bezoeken aan de website in de hele maand, waarvan 467 unieke bezoekers.  
Ik heb nog even gekeken wat de populairste onderdelen zijn: Nieuws wordt steeds populairder en vaker bezocht; 
De Hout in Beeld wint altijd nog, maar Nieuws wordt bijna even vaak bezocht en vaak in combinatie. Onze 
gemiddelde websitebezoeker start bij de Startpagina van de website, gaat dan naar ‘Nieuws’, dan naar 
‘Haarlemmerhout’ en eindigt bij ‘de Hout in Beeld’, waar de meeste tijd wordt doorgebracht. 
 
Het komt erop neer dat de hoeveelheid unieke bezoekers gelijk blijft en langzaam stijgt, maar het aantal keer dat 
iemand de website bezoekt, steeds meer wordt. 
 
	


