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Beste Vrienden van de Hout, 
Hier is voor u weer een kans om met een excursie het natuurreservaat het Vogelbos, Eindenhout in te gaan: 
 
Excursie Natuurreservaat het Vogelbos: 
Het IVN-Zuid-Kennemerland organiseert o.l.v. ecoloog Dik Vonk een wandeling met het thema Biodiversiteit.  Tel. 
Dik Vonk: 023-52 54 140 
Op woensdag 23 juli om 19.00 uur, verzamelen op de parkeerplaats van Sancta Maria. De 
wandeling duurt tot ca. 20.30 
Ik adviseer om laarzen o.i.d. aan te doen. Het gras groeit hoog en soms is de bodem nat. Als u het bezit: neem 
een loepje mee. 
En als u van excursies houdt: https://www.ivn.nl/afdeling/zuid-kennemerland . Wordt lid. 
 
Knettergroene stippen in de Grote Hout: 
Vrijdag 11 juli hebben wij met de beheerder en de meneer van Bomenwacht-Nederland door de bosvakken van 
de Grote Hout gelopen. Aan de hand van het werkplan 2014-2015 zijn de bomen gemarkeerd die gekapt gaan 
worden in het najaar. 
De te kappen bomen zijn te herkennen aan een knettergroene stip. Deze bomen moeten wijken voor nieuwe 
aanplant. Een bosvak heeft bijvoorbeeld als doeltype eikenbos, maar overal in de Hout zijn nu beuken 
opgeschoten. En onder een beuk groeit niets. Daarom zullen ook wat dunne beukjes verwijderd worden, naast de 
kapvergunningplichtige bomen met stip. De nieuwe aanplant van bomen zal in november plaats hebben, als er 
geen sneeuw ligt, want dan moet het planten even uitgesteld worden. 
 
Herstel paden: 
Deze  week is begonnen aan het herstel van de paden in de Hout. 
 
Snoeironde Kleine Hout: 
Doodhout gaat uit de bomen verwijderd worden in de Kleine Hout door de fa. Pius Floris. 
 
Uw HULP gevraagd: 
De hulp wordt gevraagd voor controle bij het Hildebrandmonument. Als u uw dagelijkse wandelroute ook langs 
de fontein wilt leggen, komt er daar meer sociale controle op gang. Mocht u dan constateren dat er hulststruiken 
vernield worden, of dat men in de fontein blik en glas gooit e.d., wilt u er dan iets van zeggen? 
 
Zorg wel te allen tijde dat u moeilijkheden met de daders voorkomt. 
 
Maar bedenk ook: wij, Haarlemmers, hebben met onze bijdragen gezorgd dat de beeldengroep met de omgeving 
weer in ere hersteld wordt. 
Het is ons gezamenlijk bezit dat hier vernield wordt. 
 
Nieuws op de website: 
Onder  http://www.vriendenhaarlemmerhout.nl/nieuws.html 
zullen binnenkort de meest actuele berichten vermeld worden in de vorm van een blog. 
Dat heeft onze webmaster Bram van de Gevel voor elkaar gekregen met WordPress. 
 
Eekhoorns: 
Zoals u vast wel in de media hebt gelezen, maakt men zich zorgen over het eekhoorn- bestand. In de Hout zijn 
wel eekhoorns gezien, maar niet zoveel als in andere jaren. De vraag is of er sprake is van een ziekte of van 
inteelt. Het zou wel heel jammer zijn. 
De hazelaars maken wel al mooie noten voor ze. 
Voor de beuken geldt: dit is een mastjaar: de takken hangen vol met beukennootjes. 
 
 
 
 
	


