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Beste Vrienden van de Hout,  

In de Nieuwsbrief van april schreven we over klimop en het Ecologisch beleidsplan. 
Een vervolg: 
Een klimmend misverstand, door Hans Kerkhoff. 
Zoals bekend werden in de Hout regelmatig afgetrokken slierten klimop gevonden wat 
ongunstig is voor insecten en vogels omdat klimop de laatste bloeier in de herfst is die 
nectar en stuifmeel heeft te bieden. Nu zag ik een paar weken geleden dat een man 
enkele stukken klimop aan het lostrekken was, waarop ik hem aansprak. Het bleek dat 
hij met goede bedoelingen bezig was, omdat hij ervan overtuigd was dat klimop een 
bedreiging vormt voor bomen waaraan ze zich vasthoudt. Nadat ik hem had voorgelicht 
over het positieve effect van klimop, staakte hij direct zijn activiteit en zegde toe dat hij 
definitief hiermee zou ophouden. We gingen als Vrienden uit elkaar. 
  
Bomen gehakt en verkeersbord weg: 
Raar: In de nacht na BevrijdingsPop zijn in de Hout een mooie beuk en een mooie Eik 
omgehakt  met een bot voorwerp. Later werd nog een Rode beuk aangetroffen die ook 
omgehakt was. De schade is echt spijtig, vooral ook vanwege de plaats waar de bomen 
stonden. Ook is bij het voetbalveldje het bord verdwenen dat aangaf dat het een 
Speelveld is en geen hondenuitlaatplaats. Ook weer een schadepost.  
 
Eindenhout: In het Vogelbos en het Voorbos-parkdeel  lijkt de Essentakziekte toe te 
slaan. Van Internet: De zadelzwam (Polyporus squamosus) groeit op dood hout en slechts 
zelden zijn ze parasitisch op levend hout. Sinds een aantal jaren woedt de Essentakziekte 
in volle hevigheid met desastreuze gevolgen voor de Es. De Essentakziekte wordt 
veroorzaakt door een schimmel (Hymenoscyphus pseudoalbidus). Het mycelium 
belemmert de sapstroom waardoor de bladeren afvallen, takken afsterven en uiteindelijk 
de hele boom. Zadelzwammen hebben een voorkeur voor dood hout van Es en zullen als 
opruimers nog jaren kunnen profiteren van alle dode Essen. Tot de stronken zijn 
verteerd. 
Afgelopen voorjaar werden er meer zadelzwammen gezien dan andere jaren. In parken 
en plantsoenen, boomsingels, lanen en loofbossen, kortom overal waar zijn favoriete 
loofbomen groeien werden ze gevonden. 
	
Heemtuin nieuws vrijwilligers. 
De plannen voor de heemtuin beginnen vorm te krijgen. De plattegronden en de tekst 
voor het ontwerp en het grondverzet zijn bij de gemeente ingeleverd om van 
commentaar te worden voorzien. De grond die eerder op het terrein is gestort moet ca. 
50 cm worden afgegraven. Deze grond zal gebruikt worden om het terrein rond de 
tuinkoepel op te hogen. Vele delen van de parkdeel staan onder water in de winter en 
ook als het heeft geregend. Als in het najaar de werkzaamheden aan de heemtuin 
starten, zullen we zeker vrijwilligers vragen om te komen helpen.  
 
Nestkasten nieuws.  
Begin maart zijn in de Kleine Hout en in het zuidelijk deel van de Grote Hout 40 
nestkasten opgehangen. 
De kasten zijn gemaakt door de leerlingen van de Oost ter Houtschool o.l.v. meester 
Carlo. In De Haarlemmer d.d.25 mei is een leuk stukje geplaatst over onze rondleiding 
door de Hout met de leerlingen. Aan het einde van de wandeling stond in het bos op een 



stronk een heerlijke bedanktaart die we met z’n allen hebben opgesmikkeld.   
Ondertussen werkt de Vogelwerkgroep Z-K door en zendt Hans Kempkes het volgende 
bericht: Vanmorgen tussen 05:30 en 07:30 door de Haarlemmer Hout, zwaar bewolkt 
maar droog. De volgende nestkasten in en uit met voer en/of uitwerpselen: 4K, 7K, 8K, 
9K, 13K, 16P, 30K, 32K, 35K, 36K, 40K.        (P.S. de letter K betekent koolmeeskasten). 
 

De Gele lissen in de poel bij Eindenhout staan in bloei.  


