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Beste Vrienden van de Hout. Het was een drukke maand. Vooral het overleg, het lezen 
van verslagen en afspraken rondbellen, heeft veel tijd gevraagd naast de acties zelf. 

Op de laatste dag van de maand, vrijdag 30 oktober, hebben VVHh-vrijwilligers met de 
IVN-Z-K groep gewerkt in Eindenhout, het Vogelbos. De zichtlijn werd opengemaakt, op 
één stukje na waar een wespennest zit, en de Japanse Duizendknoop is, weliswaar 
tijdelijk, bestreden door uitgraven. 

Dinsdag 4 oktober heeft  een bestuurslid met de Advies cie.HH en de Civielingenieurs de 
grote bestektekeningen voor het Voorbos en de heemtuin besproken. Door de gemeente 
wordt een aannemer gezocht die bereid is het werk te verrichten aan de hand van de door 
ons groepje te plaatsen piketpaaltjes. In het Voorbos moeten de stammen van dunne 
bomen die niet gekapt moeten, gemarkeerd worden door vrijwilligers van de VVHh. 

De 1e van de maand was er ook weer Blikjesdag. Een gezellige gebeurtenis met vrolijke 
ontmoetingen. Een  personeelslid van Spaarnelanden dacht nog even de zakken metaal 
van de banken te mogen inladen. Gelukkig zijn er altijd Vrienden van de Hout die dan 
ingrijpen.                            
 
Maandag 8 oktober is de poel bij de tuinkoepel Eindenhout uitgebaggerd. De blubber en 
de takken worden een dezer dagen geruimd. 

Zaterdag 15 oktober was er een prachtige paddenstoelenlezing door Leo van der Brugge, 
die On-voor-stel-baar slecht bezocht werd. Wij generen ons voor de spreker en vragen 
ons af wat we als vereniging moeten doen om iets moois te organiseren en u dan ook te 
mogen ontvangen. Is de dag verkeerd? Wilt u het ons laten weten? 

De Hildebrandfontein werd op 15 oktober gewassen en de beelden werden 27 oktober in 
de was gezet door Vrienden van de Houten en leden van de Advies cie. Er is een tintje 
warmer wit gebruikt dan bij de vorige in-de-was-zet-beurt. 

Maandag 24 oktober werd door een bestuurslid met ecoloog Dik Vonk een inventarisatie- 
ronde gemaakt door heemtuin en Vogelbos met een meneer van Landschap Noord-
Holland, afd. Natuurlijke Zaken die het werk in de heemtuin gaat begeleiden. Ook is er  
een Quickscan gemaakt door Groenadvies Amsterdam bv. om in beeld te brengen de 
beschermde Flora en Fauna die niet verstoord mag worden tijdens de werkzaamheden bij 
de renovatie van Eindenhout.  

Donderdag 27 oktober is o.l.v. Dik Vonk door de VVHh een begin gemaakt om de 
heemtuin op te schonen. De vijver werd vrij gemaakt van woekerplanten en het ‘gele 



muurtje’ werd met grote inspanning opgegraven en hersteld. Veel werk en veel gezellige 
vrijwilligers. Ook hebben we een aanmelding om structureel te komen werken in de 
heemtuin. Zijn er meer gegadigden? 

Verkeersborden in Grote en Kleine Hout. De lang gekoesterde wens van heel veel 
wandelaars in de Grote Hout om het fietsverkeer te reguleren, lijkt nu resultaat te 
boeken. Er ligt een voorstel in de Advies cie. om snel bebording aan te brengen met 
‘Staatsbosbeheer-bordjes’ in groen. De tekst is samengesteld door leden van de Advies 
cie. Hh.  Er is dit jaar nog budget te vinden om de borden te maken en te plaatsen. 

Vergeet u niet om zaterdag 19 november in uw agenda te zetten als u dat nog 
niet deed?  Hulphond Kaiko en baasje geven een demonstratie van 10 - 12 uur. 
Zegt het voort en Komt allen !!! 


