Natuurbeheer
Staatsbosbeheer
Vrijwilligersgroep Kootwijk
Nieuwsbrief Februari 2018
Beste vrijwilligers,
Hierbij de nieuwsbrief voor de maand februari.
Blikken we kort terug op de vorige werkdag en vind je info over de komende werkochtend
Heel veel leesplezier, Lex Kipperman

Terugblik werkochtend 6 januari Kootwijkerzand

Deze werkdag zijn we aan de gang gegaan met 60 vrijwilligers op het meest
westelijke deel van het Kootwijkerzand nabij de uitkijktoren. Het weer was
aangenaam zacht, het begint al lichter te worden en de vrijwilligers druppelen
langzaam binnen. Een hele mooie grote opkomst dit keer. Her en der was het in het
terrein behoorlijk glad door algvorming. We hebben 2 belangrijke windbanen vrij
kunnen maken van de vele kleine en grotere dennetjes.
Voor de pauze leek er aan de hoeveelheid dennetjes geen eind aan te komen en
had bijna iedereen zin aan een vervroegde pauze. Nu is het ook zo dat de meeste
dennetjes stonden in het eerste stuk vanaf de bosrand gezien. In het tweede stuk
naar het stuifzand toe stonden de dennen wat verder van elkaar af. Dus na de pauze leek het daardoor ook
veel harder te gaan maar dat is altijd wel goed voor het moraal. We hebben echt weer heel veel kunnen
doen. Het is een hele mooie plek waar niet al te veel mensen komen ondanks dat het vrij dicht bij de
parkeerplaats en de uitkijktoren ligt.

Bij mijn weten is het nog niet eerder voorgekomen maar onze vaste broodjes dame Tiny de Graaff is kort
voor de werkdag ziek geworden. Gelukkig duurde dat niet heel lang en is zij inmiddels al weer hersteld.
VERVOLG >> >

Als je dat nagaat is het toch een hele prestatie om al zo lang als deze werkdag georganiseerd wordt er
iedere keer bij te zijn en er voor te zorgen dat de koek, de boordjes en de soep op tijd voor ons klaar staan.
Gelukkig kon ik mijn vrouw Jacqueline bereid vinden om ons daarbij te helpen waarvoor mijn hartelijke dank.
Iedereen die meegeholpen heeft heel hartelijk bedankt.
Voor een terugblik kun je met onderstaande link een aantal foto’s zien.
https://myalbum.com/album/kYWvPFH61YRz

Zaterdag 3 februari
Aan de slag bij Kootwijkerduin
Tijdens deze ochtend gaan we aan het werk bij Kootwijkerduin. Dit is dezelfde locatie als waar we vorig jaar
gewerkt hebben om deze tijd. Het terrein bevind zich aan de westzijde van de Nieuw Milligenseweg, net ten
zuiden van de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn. In vroegere tijden was dit een stuifzand gebied wat de laatste
15 jaar aardig is dicht gegroeid. Onder ons zijn er nog een aantal die mooie herinneren hebben aan de tijd
van toen!
Vorig jaar hebben we een begin gemaakt en de aanzet gegeven om dit gebied verder open te maken. Als je
nu het gebied in komt zie je dat het werk welke we gedaan hebben een heel mooi effect heeft op de
openheid van het stuifzand. Aan de sporen in het zand is te zien dat er nu meer mensen gebruik maken van
dit gedeelte. Dat is een mooie bijkomstigheid.
We gaan deze ochtend verder werken waar we de vorige keer geëindigd zijn. Er is ook nu weer heel veel
werk te doen. Met knipscharen gaan we een gedeelte vooraan in het terrein ontdoen van kleinere dennetjes.
Met de grootste groep gaan we de grotere en kleine dennetjes zagen. We gaan de doorgang verder
vergroten en het gebied naar het stuifzand verder open maken. De motorzagers helpen om de dikkere
dennen te zagen. De vrijgekomen materiaal gaan we op rillen leggen. Omdat een (groot) gedeelte van de
dennetjes dicht op elkaar staan hoeven we er nauwelijks me te slepen, dat is mooi meegenomen. We
verwachten dat we nu ook weer een hele mooie slag kunnen slaan.
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 linksaf de N302 op richting Kootwijk, dit is de Nieuw
Milligenseweg, even verderop net voorbij de tunnel onder het spoor zie je aan de linkerkant een parkeer
terrein, hier kan je de auto neerzetten.
Parkeren: op het grote parkeerterrein.
De werkplek bevind zich aan de andere zijde van de weg. Kijk goed uit bij het oversteken!
Verzamelen: bij de schaftkeet. Neem aan de overkant van de weg het rechter pad (met kleine slagboom),
niet over de zandverstuiving !, het is een klein stukje lopen over het zandpad het terrein in.
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.
VERVOLG >> >

3 maart Gelderse natuur Werkdag
Op zaterdag 3 maart vindt de jaarlijkse Gelderse Werkdag
plaats in de gemeente Nijkerk. Gelderse landschapsvrijwilligers
aangesloten bij Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG)
treffen elkaar in Nijkerk. In het mooie buitengebied van deze
gemeente steken zo’n tweehonderd vrijwilligers op één dag de
handen uit de mouwen en laten zien dat vrijwilligerswerk in het landschap onmisbaar is.
Bomen worden geknot, takken gesleept, fruitbomen gesnoeid, heide opgeschoond en riet gemaaid op een
eiland. Ook kunnen de harde werkers mee met boeiende excursies. IVN Nijkerk werkgroep
landschapsbeheer organiseert samen met andere lokale vrijwilligersgroepen deze bijzondere dag. Alle
vrijwilligers zijn om 9.15 uur welkom op het Corlaer College in Nijkerk. Het Corlaer College is het verzamelen vertrekpunt van de activiteiten en excursies.
Aanmelden en meer informatie over het programma (aanmelden kan tot 22 februari)
https://landschapsbeheergelderland.nl/agenda/gelderse-werkdag-2018/
Het is zeker de moeite waard om eens mee te doen. Zij die al jaren gaan en zij die vorig jaar voor het
eerst zijn gegaan vinden het meer dan geweldig.

Vrijwilligers berichten
Extra werkdag 31 maart !! !.
De extra geplande werkdag voor dit seizoen gaat niet door!
Dat is wel jammer maar ik had er even geen rekening mee gehouden dat deze dag in
het paasweekend valt. De verwachting is dat er dan niet al te veel mensen komen.
Bij SBB is werken in het broedseizoen (na 15 maart) al langer een onderwerp van
discussie. Het kost het nodige aan voorbereiding en dan is het nog onzeker of het wel
door kan gaan. Er is daarom besloten dat met ingang van het nieuwe seizoen niet meer gewerkt wordt na 15
maart voor alle veldwerkgroepen. Dit heeft vooral te maken met de rust die nodig is in het terrein.
LAATSTE OPROEP !
Al enige tijd proberen we een extra werkgroepje op te richten voor de woensdag. Met het doel kleine locaties
aan te pakken en na 2 tot 3 jaar nog eens naar een locatie terug te gaan om de kleinere dennetjes te
verwijderen zodat we minder vaak naar een gebied terug hoeven. Tot nu toe hebben we een aanmelding
van 5 personen. In overleg met Staatsbosbeheer hebben we besloten nog 1 laatste oproep te doen omdat
dit te weinig is om de groep op te starten. We zoeken nog een aantal vrijwilligers en iemand die het een en
ander wil regelen. Wie het leuk lijkt hier vorm aan te geven kan zich bij mij melden.
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
VERVOLG >> >

·

Kootwijk : 2018 : (3 maart Gelderse werkdag), LET OP ! Laatste werkochtend is op 10 maart . Meer
info: Lex Kipperman, Dotterbloem 6, 7322 DB Apeldoorn, tel. 055-3661164, op de werkochtend 06 512
235 40 j.kippermanoleman@upcmail.nl werkdagen voor volgend seizoen worden in de nieuwsbrief van
maart bekend gemaakt!

·

Ugchelen - Hoenderloo: 2018: 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

