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Beste Vrienden van de Hout, 
 
Door een internetstoring en een korte vakantie van mij,  heeft u geen Nieuwsbrief ontvangen in oktober. Vandaar 
deze gecombineerde brief. 
 
Herfstkleuren. 
In de Hout zijn de bladeren van de paden geblazen door de gemeente, maar in de Kleine Beukenhal is nog de 
pracht van de herfstkleuren van de beuken te zien. Er gaat nog heel wat blad vallen nu de nachtvorst begint. 
 
Actuele informatie. 
Op de website is sinds juli een Blog verschenen, een soort actuele informatierubriek. Direct bij openen van de 
website verschijnt het laatste nieuws over de Hout. Zo is er een splinternieuwe rubriek verschenen van 300 
hondenfoto's door Jos van Hoogdalem. Ook Haarlems Dagblad was daar achter gekomen en een journalist wil 
een stukje schrijven over dit Hond Hout Baas van Jos. 
Als u in die 300 foto's wilt zoeken naar een naam van hond of baas: scroll helemaal naar beneden tot alle foto's 
zijn geladen. In  'Search'  bovenaan typt u een naam en, als het goed is (vanwege nieuwe softwareproblemen) 
verschijnt op magische wijze de opgevraagde hond met baas. 
 
Gesprek met de wethouder. 
Op 29 oktober heeft de Advies Cie. een gesprek gehad met wethouder Cora-Yfke Sikkema over de Hout. Daarna 
volgde een rondwandeling met haar door de Hout en naar het Voorbos van Eindenhout. Veranderingen staan op 
stapel: Spaarnelanden gaat van de gemeente veel taken krijgen met betrekking tot de Hout. 
 
Werkplannen Haarlemmerhout. 
Op donderdag 20 november maakte de Advies cie. een rondgang om de werkplannen voor diverse bosvakken te 
bespreken. Er gaan bomen weggehaald worden om andere bomen te kunnen planten en om licht op de 
ondergrond te krijgen voor nieuwe struiken en planten. 
 
Zagen. 
Momenteel wordt er druk gezaagd in de Kleine Hout. Een artikel in HD d.d. 29 november doet hiervan verslag. 
 
Landelijke Bomenstichting digitaliseert haar bestand. 
De Bomenstichting heeft gezocht naar de landelijk monumentale bomen van Haarlem. Nieuwe foto's moesten 
gemaakt worden en soms was een boom niet meer te vinden. Er zijn nog erg veel prachtige, monumentale 
bomen in en om de Hout te vinden. Haarlem hanteert een jongere leeftijd voor monumentale bomen dan de 
Bomenstichting. Ook komt de nummering niet overeen. Is voldoende duidelijk bij de gemeente welke de 
verschillende waardevolle bomen zijn? Een samenvoegen van bestanden lijkt aangewezen om misverstanden te 
voorkomen. In het Frederikspark staat  t.o.  huis nr. 10-12, een Landelijk Monumentale Zachte eik op de kaplijst; 
die eik willen wij graag zo lang mogelijk behouden, ondanks de verzwakte conditie. 
Men werkt in Haarlem  aan een Mon. Bomenlijst. Ook is het de bedoeling dat t.z.t. een Particuliere Monumentale 
Bomenlijst verschijnt. 
 
Lieven de Key-penning. 
Dinsdag 18 november werd in de Gravenzaal van het stadhuis  bekend gemaakt welk project  de Publieksprijs 
van de Lieven de Key penning had gewonnen. Het Hildebrandmonument werd tweede achter Het Huis van 
Hendrik, het project dat ook de Juryprijs in de wacht sleepte. Uit de getallen van de verkiezing bleek wel hoezeer 
het Hildebrandmonument met de participatie van het bestuur van Stichting Herstel Hildebrand- monument werd 
gewaardeerd. 
 
Hildebrandmonument-boek. 
Er is nog steeds gelegenheid om het informatieve en boeiende boek over de restauratie van de Hildebrandfontein 
aan te schaffen voor € 15,-.  Het boek is samengesteld door het bestuur van Stichting Herstel Hildebrand-
monument. Het bevat een wandeling door het Haarlem van Nicolaas Beets, 'Wij gingen Houtwaarts', 
samengesteld door dhr. Wim Vogel. Té leuk om te missen. 
 
Paddenstoelen, In de Grote Hout zijn drie exemplaren van een paddenstoel gevonden die nog niet eerder in de 
Hout werd gezien: de Plooivoetstuifzwam. Dat klinkt als een scrabblewoord, driemaal woordwaarde. 



	


