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Beste Vrienden van de Haarlemmerhout, hierbij het nieuws van september. 
  
Bericht van  F. van Klaveren:   Bollen planten, vrijwilligers gevraagd.  Stinsenplanten      
In week 42 (= 17 t/m 22 oktober) worden 24.500 bollen geplant in de Hout. Daarvan worden 19.000 bollen 
geplant om verdwenen stinsenplanten op het Vlooienveld weer aan te vullen. Voor het veld is gekozen voor drie 
soorten vroeg bloeiende sneeuwklokjes. De rest wordt op donderdag 20 oktober in de Grote Hout geplant. Jullie 
kunnen je daarvoor bij mij opgeven. (Zie uitgebreid bericht in bijlage)  
  
Zaterdag 29 oktober: Nieuwe excursie VVHh!: Paddenstoelenexcursie op zaterdag 29 oktober o.l.v. Leo van 
der Brugge om 11.00 uur. verzamelen bij Dreefzicht/ La Place. 
  
Maandag 3 oktober werd de  Advies Cie.HH geïnstalleerd door Wethouder R. van Doorn. 
De leden zijn vertegenwoordigers van: Wijkraad Bosch en Vaart (voorzitter), Wijkraad Welgelegen, Wijkraad 
Zuiderhout/ Vredenhof, Stichting de Houten Haarlemmer, Historische Vereniging Haerlem, het IVN, de KNNV en 
twee bestuursleden van de Ver. Vrienden van de Haarlemmerhout. 
Na de Visie wordt nu het Beheerplan HH doorgesproken en becommentarieerd. 
Zoals u allen in Haarlems Dagblad hebt kunnen lezen is er een voorstel om de Fontein van Bronner in de Kleine 
Hout  en/of de beelden van de Camera Obscura te verplaatsen naar bijvoorbeeld het Rijksmonument 
Frederikspark of naar elders in de stad. 
Wat er dan gaat gebeuren met het beeld van Hildebrand die van zijn sokkel in de zichtlijn neerkijkt op de (ja, 
voormalige)figuren op de fontein is niet vermeld. Lees ook het in dit verband belangwekkende boek door Nop 
Maas:”Een kroniek van het Hildebrandmonument in de Haarlemmerhout”. Uitg. Vereniging Haerlem, Haarlem 
2002. 
    
Het Vlooienveld. De werkzaamheden die door de firma Copijn werden uitgevoerd ter verbetering van de grond, 
omvatten het ‘ploffen van de grond tot 70 cm diepte’ terwijl tegelijkertijd compost in de scheuren werd 
ingebracht. Perliet, een lavaproduct, werd toegevoegd zodat de scheuren open zouden blijven om het inklinken 
van de grond tegen te gaan. 
  
De tweede Literaire wandeling met Wim Vogel: Op zondag 2 oktober wandelden we in stralend nazomerweer 
langs Florapark en kleine Hout.  Het was weer een groot succes. 
  
Vleermuizenexcursie op vrijdag 7 oktober o.l.v. Anne-Jifke Haarsma: Van 18.00 uur tot over acht uur in het 
donker, luisterden we naar een stroom van interessante informatie over de verschillende soorten vleermuizen en 
hun verblijf in de Hout, terwijl we in de Grote Hout en in de Kleine Hout onder de bomen met 
vleermuizenverblijven stil stonden te luisteren met de bat-detector. 
  
Op de Website is een nieuwe rubriek toegevoegd: recepten uit de Hout. Er staat een ingezonden  recept om 
tamme kastanjes te behandelen en er dan een lekker gerecht mee te maken. 
Wilt u ook een recept insturen? Suggestie voor eigen recepten: Bramenjam, hazelnotentaart of –crunch, 
vlierbessenjam of vlierbloesemlimonade, paddenstoelengerecht…Wie durft? 
  
  

BIJLAGE: 
Bericht van  F. van Klaveren 

Senior Beheerder Haarlemmerhout en Parken 
  
  
Beste mensen, 
   
In week 42  (= 17 t/m 22 oktober) worden bijna 25.000 bollen geplant in de Hout. We doen dit als eerste 
maatregel om de stinzenbegroeiing weer te herstellen. 
Met name op het Vlooienveld is dit van belang. Daar gaat Spaarnelanden aan de slag. 
Maar jullie kunnen ook helpen met bollen planten in de Grote Hout: 
- Planten donderdag 20 oktober. Verzamelen bij Dreefzicht om 10.00 uur. Ik ben er om 09.00 uur, vanwege de 
levering van de bollen. We gaan door tot uiterlijk 15.00 uur. Je kunt ook later komen wanneer dat beter past. 



- Als het donderdag niet af is kunnen we het vrijdag af maken. Zelfde tijd en plaats. 
- We planten op de plekken volgens de tekening. De soorten zijn: wilde hyacinten, sneeuwklokjes en 
bosanemonen. In totaal 5500 bollen. 
- Meenemen:  eten en drinken, regenkleding en laarzen en natuurlijk een schep (spade is het handigst). 
   
Als er eerder in de week wordt geleverd, dan kunnen mensen vast meehelpen met Spaarnelanden. Zij beginnen 
met planten op het Vlooienveld. 
Ik zal jullie daarover berichten. 
   
Vriendelijke groeten, 
Fred 
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