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Beste vrijwilligers, 

Hierbij de nieuwsbrief voor de maand januari.  

Blikken we terug op de vorige werkdag en vind je info over de komende werkochtend  

Heel veel leesplezier,  Lex Kipperman 

 

 

Terugblik werkochtend 2 december Caitwickerzand  
 

Deze werkdag zijn we aan de gang gegaan met 45 vrijwilligers op het Caitwickerzand, aansluitend op de 

werkdag van november. Waarschijnlijk lag het aan het weer dat de opkomst lager was dan gebruikelijk. Het 

begon allemaal met een behoorlijke mist en een temperatuur van -3ᵒC. We zijn voortvarend aan de gang 

gegaan met een brede strook schoon te maken van dennen opslag langs de rand van de asfaltweg. 

       
Gaande weg trekt de mist iets op en wordt het terrein steeds groter! Die mistigheid levert trouwens ook wel 

weer mooie platjes op. Als het nodig is kan je dan gelukkig wel weer even lekker opwarmen bij een van de 

vuurtjes. Op een aantal plekken stonden de dennetjes wel heel dicht op elkaar en zijn we er flink tegenaan 

gegaan. Her en der zijn er groepjes vrijwilligers aan de gang met het schoon maken van een klein stukje 

terrein. Het is mooi om te zien dat het werkt als een goed geoliede machine. Of je nu nieuw bent of er al heel 

lang werkt, iedereen vind wel zijn of haar weg, knippen, slepen of sjouwen in eigen tempo en inzicht. Dat 

maakt toch weer dat het altijd heel gezellig is en we nu ook weer heel veel gedaan hebben.  VERVOLG>> 



       
De motorzagers zijn met een aantal helpers verderop aan de andere kant van het open terrein bezig gegaan. 

Hier stonden nog een aantal grotere dennen. Ook zijn een aantal heuvels met loofhout en jeneverbessen nu 

weer goed te zien. Het is zeker de moeite waard om hier in het voorjaar nog eens terug te komen om te 

genieten van al ons mooie werk. 

 

Iedereen die meegeholpen heeft heel hartelijk bedankt.  

 

Voor een terugblik kun je met onderstaande link een aantal foto’s zien. 

https://myalbum.com/album/Cii7oYeyo9zM 

 

Heb je ook leuke foto’s van een werkochtend die je met anderen wilt delen ? Maak een album en/of stuur mij 

de link/foto’s 

 

Zaterdag 6 januari 
 

Aan de slag op het Kootwijkerzand 
 

Deze ochtend gaan we werken aan het meest westelijke deel van het Kootwijkerzand nabij de uitkijktoren. 

Dit deel bestaat uit open terrein en stuifheuvels met grotere dennen. Vanaf hier ontsteekt de westenwind 

waardoor het zand verderop gaat stuiven. Een van de doelen uit het onderzoeksrapport van de Wageningen 

Universiteit (gepresenteerd tijdens de afgelopen vrijwilligers dag) is om de windwerking optimaal te houden.  

Inmiddels is het beheerplan voor het gehele Kootwijkerzand klaar. Op kleinere schaal worden er 

werkzaamheden uitgevoerd om te kijken wat het resultaat daarvan is. Op een aantal plekken is 

grootschaligere aanpak nodig. Het wachten is nu op externe financiering om het beheerplan te kunnen 

uitvoeren. Hopelijk hoeven we daarop niet al te lang te wachten! 

 

Ook wij dragen daar aan bij, met onze werkgroep 

om op kleine schaal specifieke werkzaamheden 

uit te voeren. Op deze werkochtend gaan we een 

paar windbanen vrij maken van dennenopslag 

zodat de wind weer meer vat krijgt (verder) op het 

gebied. Het is al weer even geleden dat dit deel 

onder handen is genomen, daardoor is er meer 

dan genoeg werk te doen. 

 

Op een aantal plekken staan de dennetjes dicht op elkaar, maar voor het grote deel staan ze verder van 

elkaar af waardoor het effect groot zal zijn. Het hoofddoel is om de windbanen als eerste vrij te maken. We 

proberen zo veel als mogelijk de rillen langs de zand paden te leggen. Waar dit te veel werk is en het terrein 

het toe laat kijken we ter plaatse wat de beste oplossing is. Mocht het werk zeer voortvarend gaan dan 

pakken we ook een aantal randen aan. Bij de randen is het de bedoeling dat we die gaan verzachten. Dat 

komt er kort op neer dat we op een aantal plekken langs de rand een aantal jonge dennetjes voor de 

bestaande oudere dennen laten staan. Zo komt de bosrand er veel natuurlijker uit te zien. 

 

We hopen jullie weer in grote getalen te mogen ontvangen om deze plek nog mooier te maken. 

 

VERVOLG >> > 

https://myalbum.com/album/Cii7oYeyo9zM


Praktische informatie: 
Werkzaamheden: Opslag van dennen verwijderen, knip, zaag en sleepwerk. Kortom voor ieder wat wils 
Neem goede werkhandschoenen en voldoende (Warm)drinken mee! 
 
Routebeschrijving: Vanaf de A1 afslag 18 Kootwijk, onder aan de afslag linksaf richting Kootwijk (Nieuw 
Milligenseweg) deze weg blijven volgen, rij door het dorp Kootwijk heen, de weg gaat nu over in de Heetweg, 
na ca. 2km in een scherpe bocht naar rechts sla je linksaf de asfaltweg in richting het Kootwijkerzand (staat 
op de borden aangegeven) deze weg kronkelt ongeveer 1km door het bos, aan het einde sla je voor de 
slagboom rechtsaf een halfverharde weg in, deze leid naar een grote parkeerplaats. (het is de grote bekende 
parkeerplaats nabij de uitkijktoren van het Kootwijkerzand) 
>> > KIJK nog even goed voor je vertrekt hoe je er het beste komt om een vergissing te voorkomen. Het is 
overigens niet moeilijk te vinden dus de route is niet aangegeven met de gebruikelijke bordjes.  
 
Parkeren: 
Op deze parkeerplaats kan je parkeren. Let er op, denk er aan bij het verlaten van de auto dat er geen 
zichtbare spullen in de auto achter blijven !! ! !  > > We kunnen helaas niet dichter bij de werklocatie 
parkeren dus het is een klein stukje lopen ca. 550m >> vanaf hier aangegeven 
 
Verzamelen: bij de schaftkeet. > > vanaf de parkeerplaats richting het Kootwijkerzand, bij het betonnen 
fietspad, niet rechtdoor naar de uitkijktoren maar rechtsaf en volg het fietspad een stukje, bij de tweede keer 
dat je het zand ziet aan je linker hand ga je linksaf en zie je de keet staan. 
 
Tijden:  
Inloop vanaf 8:30 uur.  
Start werkzaamheden 9:00 uur. 
Eindtijd 12:00 uur. 
 
Catering: Neem koffie/thee van huis mee. Om 12:00 zijn er weer broodjes en soep. 
 

NB: Stel dat vanwege het weer twijfelachtig is of er wel gewerkt kan worden - c.q. of de werkmorgen wel 

doorgaat - kijk dan de avond voorafgaand aan de werkdag nog even in de mailbox of er een bericht is over 

afgelasting.  

Vrijwilligers berichten 

BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar) Veluwe/ calamiteiten nummer (SBB). 
Mocht je verdachte zaken tegen komen in de terreinen van Staatsbosbeheer zoals 
dumping van vuil of drugsafval of een andere verdachte situatie dan kan je dit melden 
bij het calamiteiten telefoon 06-11882512. 
Een van de BOA’s is in principe altijd bereikbaar, ook in het weekend en de avonden. 
Mocht je niet direct contact krijgen spreek dan in of stuur een sms’je. 
 
Gevonden voorwerpen! 
Soms blijven er aan het eind van de werkdag nog spullen staan van wie de eigenaar onbekend is. Wees 
gerust, ik neem deze spullen (als we ze vinden) mee naar huis. Is jou dit overkomen neem dan gerust 
contact met mij op. Je kan dit bij mij thuis ophalen of ik neem het de volgende werkochtend weer mee! 
 
Vragen? 
Heb je vragen, suggesties of opmerkingen, dan kan je altijd met mij contact opnemen. 
 
Vragen over Declareren en Vrijwilligersovereenkomsten 
Deze mag je stellen aan Boswachter Laurens Jansen l.jansen@staatsbosbeheer.nl of 06-23552435 
Ook voor het sluiten van een vrijwilligers overeenkomst 
 

Werkdagen van de verschillende groepen 
 

·     Kootwijk : 2018 : 3 februari, (3 maart Gelderse werkdag), 10 maart, 31 maart (Extra werkdag onder 

voorbehoud) . Meer info: Lex Kipperman, Dotterbloem 6, 7322 DB Apeldoorn, tel. 055-3661164, op de 

werkochtend 06 512 235 40 j.kippermanoleman@upcmail.nl  

·     Ugchelen - Hoenderloo:  2018: 20 januari, 17 februari. Meer info: Gerrian Tacoma, Olieslagershorst 217, 

mailto:l.jansen@staatsbosbeheer.nl
mailto:j.kippermanoleman@upcmail.nl


7328 NN Apeldoorn - tel. 055-5340943, op de werkochtend 06 220 407 05 gerrian@tacoma-krist.nl  

·     Woensdagmorgen-groep  en Vrienden van Hoog Buurlo (woensdagmorgen om de veertien dagen).  

Meer info: Hans Boland, Cannenburg 18, 3772 BG Barneveld 0342-417415, jg.boland@hetnet.nl   
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