Van de Adviescommissie Haarlemmerhout en Frederikspark.
Fietsen in de Hout
De meerderheid van de Adviescommissie wil dat fietsen in de Hout alleen op geasfalteerde
paden wordt toegestaan. Ik heb er voor gepleit om geen verbod in te stellen en alleen “fietser te
gast” in de Hout in te voeren. Een verbod is niet te handhaven en naar mijn oordeel onnodig. De
meerderheid is echter een andere mening toegedaan.
Er komen geen lelijk verbodsborden maar alleen kleine groene bordjes waarop de fietser wordt
gevraagd alleen op geasfalteerde paden te fietsen.
Eindenhout
Het gebied rond de koepel in Eindenhout is opgeknapt. Er is weer een mooie zichtlijn ontstaan
vanaf de Wagenweg. Het plan is in de koepel licht aan te brengen, waardoor deze in het donker
mooi zichtbaar is.
Dreefzicht
Met de gemeente zijn plannen ontwikkeld om het gebied rond Dreefzicht op te knappen om
deze entree van de Hout meer allure te geven. De parkeerplaats aan de noordzijde verdwijnt en
de parkeerplaats aan de zuidzijde wordt iets uitgebreid, waardoor de auto’s meer uit het zicht
zijn. De eigenaar van Dreefzicht wil meewerken.
Het is nog niet duidelijk wanneer de plannen kunnen worden uitgevoerd.
Festivals in de Hout
Onder druk van de Adviescommissie maken de festivals meer werk van de bescherming van
het Vlooienveld; in de praktijk echter blijkt toch telkens weer schade aan bomen en de
ondergrond, met name door Bevrijdingspop. De Adviescommissie maakt zich zorgen over de
druk van de festivals op het Vlooienveld en de bomen daar.
In een gesprek met de verantwoordelijke wethouder is opnieuw aangedrongen op betere
bescherming. Minder grote festivals zou het beste zijn.
Informatiepanelen
De Adviescommissie heeft voorstellen gedaan om bij de Bank van Loots, het Costermonument
en de andere objecten, kleine panelen te plaatsen met informatie. De vormgeving zou gelijk
kunnen zijn als het infopaneel bij het Hildebrandmonument: relatief klein en niet storend.
Werkplannen
Er is met Spaarnelanden een model werkplan ontwikkeld. Het onderhoud is daardoor
gestructureerd, voorspelbaar en beter te plannen. Regelmatig goed onderhoud houdt de Hout in
goede conditie.
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P.S.: Dank voor de eretitel ‘Redder van het Hildebrandmonument”.

