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Beste vrijwilligers, 

Hierbij de nieuwsbrief voor de maand december. Hebben we een geslaagde landelijke werkdag gehad. 

Blikken we onder andere kort terug op de vorige werkdagen en vind je info over de komende 

werkochtend  

Heel veel leesplezier,  Lex Kipperman 

 

 

Terugblik werkochtend 7 oktober Radiolijntje  
 

Deze werkdag zijn we aan de gang gegaan met 45 enthousiaste 

vrijwilligers. Het weer en de temperatuur waren ons gunstig gezind. 

Het was een hele klus om een strook van ca. 20 meter aan de 

oostzijde van het radiolijntje te ontdoen van dennen. De motorzagers 

zijn aan de gang gegaan in het zuidelijk deel waar de dennen het 

grootst waren. Dit keer waren er ook echt flinke dennen te zagen. Zij 

hebben samen met de nodige helpers een groot deel van deze strook 

voor hun rekening genomen. De enorme rillen zijn hier nog de stille 

getuige van.  

Met een ander deel van de groep hebben we het meer noordelijk deel van het 

werkgebied aangepakt. Hier hebben we een grote hoeveelheid kleine en nog 

met de handzaag zaag bare dennen voor onze rekening genomen. Als je hieraan 

begint dan lijkt het haast een onmogelijke klus zoveel dennen als er staan. Een 

enorme kus was het ook echt wel maar als er dan hier en daar gaten ontstaan 

en het achterliggend bos en open stukken zichtbaar worden wordt iedereen nog 

enthousiaster. Voor dat je er dan erg in hebt hebben we meer gedaan dan we 

van te voren verwacht hadden en zijn mensen bijna niet te stoppen. 

 

Aan de westzijde van het Radiolijntje is er door weer een andere groep, 

vrijwilligers die graag werken met de knipschaar en of niet houden van 

motorzaaggeluid, heel hard gewerkt om een gebied vrij te maken van 

heel veel kleine dennetjes. Met behulp van een zijl is een groot deel van 

het vrijgekomen materiaal op een ril langs een zandpad gelegd. Soms 

stonden hier de kleine dennetjes als haren op een hond zo dicht op 

elkaar. Maar als je dan het resultaat bekijkt is dat geweldig om te zien  

VERVOLG >  > > 



hoe mooi het hier weer is geworden. 

Voor wie het opgevallen was heeft Dirk Goudkuil (boswachter beheer SBB) ons vereerd met een kort 

bezoekje. Hij brengt ons de nodige complimenten over voor het werk wat wij 

gedaan hebben. “Het begint hier weer heel mooi te worden”. 

 

We hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan een deel van de 

brandwerende strook langs het Radiolijntje vorm te geven.  

Kaartje hiernaast: in groen aangegeven het werkgebied > 

 

Iedereen die meegeholpen heeft heel hartelijk bedankt.  

 

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

https://myalbum.com/album/7f873VsDtQNF  

 

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 

 

 
Terugblik landelijke natuurwerkdag 4 november Caitwickerzand 

 

Op deze landelijke natuurwerkdag zijn we wederom, evenals vorig jaar op het Caitwickerzand aan de slag 

gegaan met 140 vrijwilligers. We hebben gewerkt op het open gedeelte meer achterop het Caitwickerzand. 

Vanaf de asfaltweg gezien aan beide zijden van het fietspad over de heide en het korstmossen terrein. Naast 

vrijwilligers van de Kootwijkgroep, die rijk vertegenwoordigd waren, hebben zich ook veel mensen van 

buitenaf en omstreken aangemeld voor deze dag. Onder hen waren er twee scouting groepen en 1 grote 

familie aanwezig.  

 
De organisatie van deze dag lag geheel in handen van SBB. Dit in tegen stelling, dat een aantal van jullie 

verwacht hadden van mij een nieuwsbrief te ontvangen. Dit heeft her en der tot enige verwarring geleid. Dit 

punt nemen we mee voor volgend jaar. Op de dag zelf hebben diverse SBB medewerkers en de nodige 

vrijwilligers flink hun best gedaan om deze dag tot een succes te maken. Denk alleen maar even aan dat 4 

dames samen ongeveer 260 broodjes hebben gesmeerd. Dat wij met zijn allen voorzien zijn van de nodige 

liters drinken en soep, het materiaal klaar staat, de vuurtjes branden, we kunnen zitten op bankjes en de 

werkplek geregeld is. Aan het eind natuurlijk ook weer alles opruimen! 

       
Met het weer hebben we heel erg geboft. In de ochtend nog fris met maar 6 graden, al gauw kwam de zon er 

door en werd het een stuk aangenamer en gingen de nodige truien en jassen uit. Het is een mooi gezicht 

hoe de 5 groepen over het terrein trekken en alles wat den is verwijderen, de rillen flink beginnen aan te 

groeien. Met de middag pauze was het een leuke constatering dat de openheid van dit gebied VERVOLG > 

https://myalbum.com/album/7f873VsDtQNF


al weer zichtbaar werd. Van achter op het terrein waar de motorzagers aan het werk waren kon ik de tent 

aan de weg al weer zien, was bij het begin nog zeker niet het geval. In de pauze bijkomen en vooral ook 

weer even gezellig bijkletsen onder genot van muziek! Zo kan voor de een de hervatting van het werk niet 

snel genoeg weer beginnen en voor de ander niet lang genoeg duren. Grappig om te zien en het leuke, dat 

dit ook allemaal mogelijk is. Dat maakt deze dag net als onze reguliere werkochtenden nu zo leuk. Wat 

verder op de middag merk ik dat er nog steeds mensen zijn die net zo fanatiek bezig zijn als in de ochtend 

en van geen ophouden weten. De scouting groepen gaan eerder huiswaarts, voor de jongere groep kinderen 

is het genoeg geweest. Ook zij hebben tot het laatst enthousiast gewerkt. Aan het eind van de middag is het 

voor de meeste al weer genoeg geweest en zakken langzaam af naar de tent. Een paar fanatiekelingen zijn 

bijna niet te stoppen, nog even en dennetje erbij maar waar eindig je dan? Samen opruimen en nog even de 

dag doornemen. Het was weer een geweldige werkdag en wat hebben we veel gedaan! Dat klinkt misschien 

heel cliché maar zo is het echt. Er is bijna twee keer zo veel gedaan dan we van te voren ingeschat hadden. 

 
Bij deze wil ik Staatsbosbeheer heel hartelijk bedanken voor de organisatie en de goede verzorging. Alle 

vrijwilligers en helpers ook bedankt, fijn dat iedereen, ook op een dag als vandaag, als heel vanzelfsprekend 

de schouders er weer onder zetten. 

 

Nog nagenieten van deze dag, voor een terugblik kun je met onderstaande link een aantal foto’s zien. 

https://myalbum.com/album/VyhRVRrn9UHF  

 

 

Zaterdag 2 december 
 

Aan de slag op het Caitwickerzand 
 

Na een geslaagde landelijke natuurwerkdag van 

afgelopen november willen we deze werkochtend 

besteden aan het verder afmaken van het terrein.  

 

Op het kaartje aan de rechterkant zie je in een 

donkergroene stippellijn met een datum erin staan. Dit 

zijn de terreindelen die we al eerder van de nodige 

dennen opslag vrijgemaakt hebben. De rode stippellijn 

geeft het gebied aan waar we de komende jaren nog 

aan de slag kunnen. Je kan er ook op zien welk 

gebied we de afgelopen natuurwerkdag aangepakt 

hebben. Het met licht groen aangegeven gebied 

willen we deze werkochtend graag aanpakken.  

 

Dit kaartje geeft ook een heel mooi overzicht van het gebied. Deze maak ik met het doel om inzichtelijk te 

krijgen wat al gedaan is en wat we de komende jaren nog kunnen aanpakken. Elk jaar met het maken van 

de planning bespreken we dan wat we wanneer denken te gaan uitvoeren. Zoals je kan zien hadden we 

eigenlijk een ander gebied in gedachte! Meer achter op het terrein in navolging op de werkochtend van vorig 

jaar. Als voorbereiding op de komende werkdag bekijken we dan of dit nog wenselijk en haalbaar is 

(weerafhankelijk). We denken met het verder afmaken van het terrein noordelijk van de landelijke 

natuurwerkdag een mooie slag verder te slaan in dit gebied. Boven dien liggen hier al de VERVOLG >  > > 

https://myalbum.com/album/VyhRVRrn9UHF


nodige rillen en hoef je dan maar 1 keer het gebied in.  

 

  
Op bovenstaande foto’s en impressie van waar we de vorige werkdag geëindigd zijn. 

 

Wist je dat dit gebied steeds belangrijker wordt! Het vormt de verbindende schakel van het pas nieuw 

aangelegde ecoduct bij Maanschoten en het nieuw te maken ecoduct over de N302 vlak nabij de toegang 

van het Caitwickerzand. 

 

Voor de liefhebber is het weer mogelijk een den en/of dennen groen mee naar huis te nemen 

 

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

 

 

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, rechtsaf de N302 op richting Harderwijk, sla na ca. 700m 
linksaf > het recreatie terrein ‘Caitwickerzand’ op, neem de weg rechtdoor >, na ca. 500m (invalide 
parkeerplaats aan je linkerhand) bij de slagboom ga je rechtdoor >, de weg maakt verderop na 400m een 
bocht naar links, hier staat de schaftkeet en kan je parkeren. 
 
Parkeren: 
Parkeren in de berm langs het asfalt. Gelieve de auto’s zo veel mogelijk achter elkaar aan te sluiten, zo is er 
voor iedereen een plaatsje. Let op voordat je parkeert in de berm of er zich obstakels in bevinden! 
 
Verzamelen: bij de schaftkeet.  
 
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.  

Beken en Sprengen 

Via Gerald Kersjes ontving ik een tip die ook wel interessant voor jullie kan zijn. De Veluwe kent een rijke 
geschiedenis als het om beken en sprengen gaat.  
De volgende twee sites geven hier een mooi inzicht in. 

www.sprengenbeken.nl > website van de bekenstichting met veel informatie 

over beken en sprengen. 
 

www.bekenatlas.nl > actieve kaart met de ligging van de beken en sprengen 

op de Veluwe            VERVOLG >  > >  
 

http://www.sprengenbeken.nl/
http://www.bekenatlas.nl/


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 : 6 januari, 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:  2017, 16 december, 2018: 20 januari, 17 februari. Meer info: Gerrian Tacoma, 

Olieslagershorst 217, 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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