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Beste Vrienden van de Haarlemmerhout, hierbij het nieuws van oktober. 
  
  
Is de Hout niet prachtig met alle herfstkleuren? 
  
De paddenstoelenexcursie van 29 oktober kon helaas niet doorgaan omdat er te weinig paddenstoelen te 
vinden waren in de Hout. Nu het wat vochtiger is geworden, 
komen er weer paddenstoelen op, soms staan ze er na één nacht. Er stond o.a. een mooie heksenkring van 
Nevelzwammen(pad bij de Fonteinlaan) en op de klimstam in de Grote Beukenhal waren Paarse koopjeszwam en 
een paar minuscule Wimperzwammetjes te zien. 
  
Bollen. Op het Vlooienveld zijn sneeuwklokjes-bollen geplant door mannen van de gemeente en wij hebben in 
de Kleine Beukenhal, achter Coster, bosanemonen en wilde hyacintjes geplant. Een totaal van 5500 bollen. Je 
krijgt dan een visioen van een toren met kisten, maar, omdat de bolletjes zo klein zijn, waren het maar een paar 
dozen. 
  
Een damhertbokje heeft in de Hout rondgelopen, o.a. op de dag dat we met de bollen bezig waren, maar ook 
nog en paar dagen langer. Hij is door veel wandelaars gezien. Het was geen exemplaar dat uit de Hertenkamp 
ontsnapt was, want daar werd geen dier vermist. Heeft iemand een foto van hem kunnen maken? 
   
Snoei. De takken van de oude eiken bij de Bank van Loots zijn onlangs sterk ingenomen in de hoop de bomen 
nog een tijd te kunnen behouden. Volgend jaar wordt bekeken hoe de wortels zich hebben gehouden. 
  
De Koepel in het Voorbos van Eindenhout is een hangplek die regelmatig ernstig vervuild wordt met graffiti op 
zuilen, er worden gezichten getekend op de sfinxen, flessen worden kapot gegooid en de Poel ligt vol flessen en 
blikjes. Een aantal Vrienden van de Hout ruimt regelmatig de puinhopen, maar het is letterlijk vechten tegen de 
bierkaai. 
  
De AdviesCommissie Haarlemmerhout heeft opnieuw vergaderd op 24 oktober. 
Voor een Externe Klankbordgroep van deskundigen in verschillende disciplines werden kandidaten voorgedragen 
die in voorkomende gevallen om hun gespecialiseerd advies voor de Hout gevraagd kunnen worden. 
Er is gestemd voor het verbeteren van de paden met schelpen. 
Voor de bomen enz. wordt het concept-Beheerplan HH nu in de vergaderingen gedetailleerd bediscussieerd. 
Een gemeentelijke verkeerscommissie bekijkt de mogelijkheden om gebods- en verbodsborden te plaatsen met 
betrekking tot de brommers en scooters die kris kras door de Hout rijden. De leden van de AdviesCommissie 
hebben hun verwondering erover uitgesproken dat dit niet binnen een integraal plan voor de Hout valt, maar dat 
er diverse gemeentelijke groepen mede bepalen wat er wordt uitgevoerd. 
  
De commissie Kunst in de Openbare Ruimte heeft (o.a.)voorgesteld om de fontein van Bronner uit de Kleine 
Hout te halen en ergens anders neer te zetten. Dit heeft in de AdviesCommissie en in de krant voor veel discussie 
gezorgd. 
Een verhelderend boek, uitgegeven door de Historische Vereniging Haerlem in 2002, geschreven door Nop Maas, 
bevelen wij iedereen aan om te lezen. “Het blijkt dat een en ander meer tijd behoeft, dan aanvankelijk door mij 
gedacht werd”. Een kroniek van het Hildebrand-monument in de Haarlemmerhout. 
	


