
Nieuwsbrief van de VVHh 
 

~ september 2012 ~ 
  
Er is belangrijk nieuws: 
 
De Beheerder van de Hout, Fred van Klaveren, is wegbezuinigd door de gemeente. 
Op dit moment kunnen wij niet meer melden. Dat wij ons zorgen maken over de toekomst van de Hout en over 
hoe het contact voortgezet gaat worden van de Advies Cie.HH met de gemeente over het beheer van het 
Rijksmonument, staat vast. 
Eind oktober heeft de Advies Cie HH, die precies 1 jaar geleden werd geïnstalleerd, een gesprek met wethouder 
van Doorn. 
 
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. Als het tegen die tijd hard vriest, wordt de excursie afgezegd.  Leo van der 
Brugge is expert en heeft een mooi paddenstoelenboekje uitgebracht: “92 bekende paddenstoelen van Zuid-
Kennemerland”.(Voor om en nabij de € 10,-)en wij gaan hem vragen enkele boekjes mee te brengen voor wie 
zijn boekje wil aanschaffen. 
 
De wandeling “Buitenplaatsen om de Haarlemmerhout” met Annemarie van Leeuwen op dinsdag 4 
september was een succes. Het was heerlijk weer en iedereen heeft genoten van alle kennis over de 
buitenplaatsen om de Hout die Annemarie over ons heeft uitgestort. Een wandeling die voor herhaling vatbaar is! 
In verpleeghuis Zuiderhout had Annemarie een mooie expositie van oude etsen van Buitenplaatsen 
samengesteld. 
 
De Clean-Up HH werd op zaterdag 29 september weer georganiseerd door Monika Schubert. Het  is een succes 
geweest. De Hout ligt er weer schoon bij dankzij de ca. 12 enthousiaste vrijwilligers die in een prettig zonnetje 
heel wat zakken zwerfvuil bijeen raapten. De oogst bestond voornamelijk uit kapot glas, flessen, plastik, doppen 
en pakken kranten.  Bij de bankjes met name: peuken en wietzakjes. 
Troeptrimmers HH: er wordt door veel mensen rommel ‘geraapt’ op hun dagelijks rondje  met de hond door de 
Hout. Dat bleek ook bij de Clean-Up. Dank aan iedereen die dagelijks troep loopt op te ruimen! 
 
Tijdens de Nationale Groencompetitie, Entente Florale, zijn Haarlem en Roosendaal gedeeld derde 
geworden in de verkiezingsstrijd om de Groenste Stad van Nederland.   
Weert kwam als winnaar uit de bus als Groenste Stad en Sportgemeente 2012. 
Nunspeet werd tweede. 
 
Maaibeleid: in een vorige vergadering van de Advies Cie.HH met de gemeente, is het voorstel geopperd om 
vrijwilligers te vragen om te helpen met gemaaid gras opharken. Dit kan voorkómen dat zware machines, zoals 
dit jaar, door het bos denderen tot schrik van iedereen. Wij denken dat genoeg mensen zich zullen aanmelden 
om te helpen. 
 
Op het Vlooienveld staat nog steeds een grote plas water.…. De hekken blijven staan tot en met 25 oktober. 
 
Het Hildebrandlaantje. In verband met voorgenomen baggerwerkzaamheden in de sloot, is door de 
baggerfirma de begroeiing van het laantje toegetakeld: takken afgezaagd en bomen gekapt. Wij hebben vragen 
gesteld aan de gemeente. 
 
Contributie: Binnenkort gaan wij onze leden weer vragen om de contributie voor 2012 te storten, als dat nog 
niet gebeurd is. 
Omdat het onzeker is met wie wij in de toekomst moeten overleggen over het Beheer van de Hout, is het van 
belang om een ’Vrienden van de Hout-achterban’ te hebben. 
 
Misschien weet u iemand die ook heel erg van wandelen met de (ja, loslopende!)hond in de Hout geniet. En 
misschien wil diegene ook wel Vriend van de Hout worden voor € 10,- per jaar (of Vriend voor het Leven voor € 
100,-). 
Alleen leden ontvangen de Nieuwsbrief VVHh! 
 
Losloopplaatsen  voor honden: In een Collegebesluit d.d. 13 december 2011 staat 
op blz 9 : In groenvoorzieningen mogen honden loslopen, voor zover er ter plekke geen aanlijnplicht geldt of 
verbod. Er zijn 69 losloopplekken. 



Aanbevelingen:  de huidige losloopplekken handhaven. 
 
Filmen in de HH. Op 27 september werden voor het satirisch programma Koefnoen filmopnamen gemaakt in de 
Hout. Met grote toeters van lenzen en kijkers ging men zogenaamd ‘herten kijken op de Veluwe’. Dat het 
hertenkijken door gekwek en foute kleding volledig uit de hand liep, mag duidelijk zijn. 
 
Klimop: ga eens kijken bij (oude)klimopplanten die nu gaan bloeien. Er verschijnen heel veel zachtgroene 
sterretjes met lange meeldraden in de anders zo effen-groene klimop. Deze bloemen zijn zeer belangrijk in de 
winter voor hommels en andere insecten en na de bloei worden de zwarte bessen door vogels opgegeten. Klimop 
verwurgt een boom niet, maar kan wel een te groot gewicht gaan vormen als een boom op de wind staat. Dan is 
er gevaar voor afbreken van de boom. Zaag echter nooit alles weg, maar spaar tenminste 1 tak met klimop: als 
schuilplaats voor vogels en eekhoorns en voor de insecten in de winter! 
 
	


