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Beste Vrienden van de Hout,  

De ALV: 
Het was een goede Algemene Ledenvergadering op 11 april in de mooie Villa Uyt den 
Bosch. Een drukke opkomst, en een inleiding over het gebouw door Robert Bolhuis, lid 
van de directie die ons ruimhartig sponsorde door de zaal ter beschikking te stellen.  
Hierna volgde het afscheid van twee bestuursleden met bloemen en toespraken; 
voorzitter Mechteld Sloet en lid van bestuur Sabine Heyning stopten na vele jaren hun 
bestuurswerkzaamheden.  
Omdat Mechteld, als medeoprichter van de ‘werkgroep HH’ samen met Titi in 2007, zich 
tien jaar lang als voorzitter heeft ingezet voor de Haarlemmerhout en onze VVHh, is haar 
gevraagd Erelid van de vereniging te worden en dat heeft zij aanvaardt.  
Daarna hebben, na stemming, in het bestuur plaatsgenomen de nieuwe voorzitter 
Annemarie van Leeuwen en bestuurslid Ellert van Soest. Verslagen van het secretariaat, 
de penningmeester en de Kascommissie volgden. 
Punt van aandacht is dat wij helaas moeten constateren dat ons ledenaantal niet erg 
consistent is. Het ledenaantal wisselt per jaar. Gedeeltelijk komt dat doordat leden soms 
aan het eind van het contributiejaar betalen en sommigen aan het begin van het jaar. 
Weer anderen vergeten hun jaarlijkse contributie over te maken. Gelukkig melden zich 
ook nieuwe leden aan. Er is een folder gemaakt die wij deze avond trots konden uitdelen. 
Met deze folder willen wij actief leden gaan werven. 
Na de pauze volgde de leerzame lezing over de heemtuin-in-oprichting door Dik Vonk 
met hulp bij de dia’s door onze webmaster Bram van de Gevel. 

Onze plannen voor het Voorbos: 
Het wandelgebied achter het Huis met de Beelden(dat wel verkocht gaat worden ondanks 
verdwijnen van het ‘te koop’bord): het parkdeel rondom de theekoepel, zal een 
metamorfose ondergaan als alles doorgaat volgens onze(vergevorderde)plannen. Nieuwe 
paden om een rondwandeling te maken, bloemrijk gras en bloeiende struiken. 
De theekoepel is in 2010 tot Rijksmonument verheven. In de huidige tijd kun je dit ook 
doortrekken naar de omgeving. Geen monument wordt nu geïsoleerd meer bekeken 
maar altijd in context van zijn omgeving. Een mooi deel HH komt weer beschikbaar. 
Wij gaan zeker nog om vrijwilligers vragen om de Esdoornopslag te helpen verwijderen! 

   
Nestkastenfeest: 
Op dinsdag 10 mei ontvangen wij de scholieren van Oost ter Hout, de praktijkschool, die 
de nestkasten voor ons(en de vogels natuurlijk)hebben getimmerd. Om hen te bedanken 
krijgen zij een rondleiding en dan een verrassing in het bos. 
 
Aangeplante beuken uit de Stadskweektuin: 
Bijna alle beuken lopen mooi uit. Wij vreesden dat er niet genoeg water werd gegeven. 
 
Ecologisch beleidsplan: 
Er is een klein probleem in de Hout dat jaarlijks terugkeert: Klimop wordt door iemand 
losgetrokken van de boomstammen. Waarschijnlijk omdat men denkt dat de Klimop de 
boom verstikt. Maar in het bos is bloeiende Klimop een belangrijke bijdrage als schuilplek 
voor dieren en als nectarbron aan het eind van het bloeiseizoen. Bloeiende Klimop hoort 
als klimheester in de bomen voor te komen en niet, of veel minder, als struikvorm op de 



bodem.” In de nazomer en de vroege herfst is klimop één van de weinige planten die nog 
voedsel biedt aan bloembezoekende insecten. Vlinders en zweefvliegen snoepen graag 
van de nectar. Ook bijen zijn veel op klimop te zien”. 
Dus graag afblijven van de Klimop in de HH en allemaal helpen met toezicht hierop. 
 
Stinsenflora: 
Ons bramen-uittrekken heeft geholpen, de hyacintjes  bloeien weelderig nu ze onder de 
schaduw van de bramenbladeren uit zijn. Wat een blauwe kleur in het bos! 


