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Beste Vrienden van de Hout, er gaat in het najaar in de Haarlemmerhout gekapt worden. 
Dat zit zo: er is een VTA-rapport(veiligheidskeuring)opgemaakt van een stuk of 30 bomen in de Hout die 
gevaarlijk zijn geworden en dreigen te vallen, dan wel dreigen hun takken te laten vallen.  
Omdat de Flora en Faunawet dat vereist, zijn nog andere deskundigen de bomen gaan bekijken voor een second-
opinion. Zij bevestigen de noodzaak tot kap. 
Dus zal er in de Hout gezaagd gaan worden. 
 
Maar er is nog iets van belang voor de Hout: In januari 2014 heeft de gemeente Copijn Tuin- en 
Landschapsarchitecten B.V. opdracht gegeven om het Werkplan voor de onderhoudswerkzaamheden in de HH op 
te stellen voor 2014. Het werkplan 2014-2015 bestaat voornamelijk uit specifieke maatregelen voor een aantal 
bosvakken, op basis van het integraal Beheerplan 2012-2021. 
Het planproces is in nauw overleg met de Advies Cie. HH besproken en afgerond. 
 
Uitgangspunten voor de bosvakken omvatten een basisassortiment bomen en heesters die geplant gaan worden. 
Per vak is een doeltype voor de beplanting bepaald. 
Het plan omvat de volgende vakken: 
Vak   4:  Het trapveldje, met gemengd bos en een dichte heesterlaag. 
Vak 18:  Eikenbos. Bomen aanplanten in het stormgat en heesters aanvullen. 
Vak 20:  Eikenbos. Bomen aanplanten in zuidoosthoek en heesters aanvullen. 
Vak 22:  Gemengd bos. Bomen aanplanten waar dat kan en heesters aanvullen. 
Vak 23:  Eikenbos en in zuidelijk deel gemengd bos.  Eik aanplanten en heesters    aanvullen. 
Vak 25:  Gemengd bos en binnenzijde is Eikenbos. Dichte onderbeplanting versterken. 
Vak 27:  Gemengd bos en binnenzijde is Eikenbos. Eiken aanplanten in stormgat. Heesters  bijplanten. 
Vak 31 :  Gemengd bos. Op open plekken bomen aanplanten en heesters aanvullen. 
Vak 32 :  Gemengd bos en binnenzijde Eikenbos. Dichte onderbeplanting versterken. 
 
Algemene beheeruitgangspunten voor deze vakken: 
-Oude bomen zolang mogelijk behouden. 
-Dunnen en aanplanten op basis van het doeltype bos. 
-Creëren van een volwaardig ecosysteem met biotopen voor vogels, vleermuizen enz.  Bevorderen van de 
stinsenbeplanting en behouden van stobben voor paddenstoelen en insecten. 
-Vrijkomend hout verwerken in rillen. 
 
Verzoek aan alle Vrienden van de Hout. 
Het plan betekent ook dat er bomen gezaagd gaan worden die prima gezond zijn, maar die de ontwikkeling van 
toekomstbomen in de weg staan, letterlijk. 
Wij hebben voorgesteld om de te kappen bomen aan te geven met rood/wit lint zodat duidelijk wordt voor iedere 
wandelaar in de Hout dát er gezaagd gaat worden en wèlke boom gezaagd gaat worden. 
Verzoek nu aan alle Vrienden van de Hout om in het najaar zoveel mogelijk uitleg te helpen geven aan mensen 
die vragen hebben over de zaag-activiteiten die dan plaats hebben, om grote onrust te voorkomen. 
 
Vlooienveld en Bevrijdingspop 2014: In opdracht van de gemeente heeft Bomenwacht Nederland toezicht 
gehouden tijdens de opbouwwerkzaamheden van Bevrijdingspop 2014 in de Haarlemmerhout. De leden van de 
Advies Cie.HH hebben van de gemeente een rapport van Bomenwacht Nederland ontvangen met alle punten van 
de werkzaamheden bij opbouw- en afbraak- en opruimwerkzaamheden in de periode 25 april tot en met 6 mei. 
Foto's zijn bijgevoegd. 
De randvoorwaarden zijn omschreven in een vergunning en in een gebruiksovereenkomst en getekend door de 
gemeente en St. Bevrijdingspop Haarlem. 
 
Er is veel toezicht gehouden en er is geadviseerd en gecorrigeerd tijdens de opbouwwerkzaamheden. Het rapport 
doet ook aanbevelingen voor volgende jaren. Bijvoorbeeld over het aanbrengen van stambescherming op het 
Frederikspark en Florapark. Ook wordt in het Frederikspark en Florapark het (rij-)platenplan herzien. Geadviseerd 
wordt om bij een volgende snoeironde op het Vlooienveld, laaghangende takken te snoeien om toekomstige 
takschade te voorkomen. 
 
Geconstateerde schade is gerapporteerd en besproken met de festivalorganisatie en de gemeente. Het merendeel 
van de werkzaamheden is conform de afspraken uitgevoerd. 



Met een gids rondwandelen door de Hout: Hebt u iets te vieren? Een kinderpartijtje, een jubileum? Organiseert u 
een bedrijfsuitje? Dan is dit misschien een idee: Op aanvraag kunnen rondwandelingen gemaakt worden met 
groepen. Voor een groep van 15 personen is de prijs € 50,- per gids.   Contact: jfkerkhoff@tele2.nl 
Wat brengen de blikjes op? In de maand mei hebben wij in totaal een opbrengst van 
€ 47,50 voor een mooi doel op de rekening van de VVHh kunnen bijschrijven. 
Een idee is om met de opbrengst straks een mooie eik in de Hout te laten planten, namens de Vrienden van de 
Hout. 
 
As. Woensdag 4 juni is er weer onze inzameling van 11- 12 uur op het hondenveldje HH. 
 
 
EN!... Wij zijn jarig! 
4 juni is de dag dat de Vereniging Vrienden van de Haarlemmerhout 
5 jaar bestaat!!! 
 
 
 
 
	


