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Beste vrijwilligers,
Hierbij de nieuwsbrief voor de maand september.
Blikken we kort terug op de vorige werkdag en vind je info over de komende werkochtend. Is dit alweer de
eerste werkochtend van het nieuwe seizoen en hebben we weer een aantal mooie locaties uitgezocht.
Wens ik jullie veel werkplezier, ik heb er in ieder geval weer heel veel zin in
Lex Kipperman

Terugblik werkochtend 10 maart Milligensezand Noord
Deze werkdag hadden we een goede opkomst en zijn we
aan de gang gegaan met 55 vrijwilligers. Was het 7 °C toen
we begonnen en 3 uur later eindigden we met 14 °C. Al met
al een aangename temperatuur om te werken. Hebben we 8
nieuwe nog niet geregistreerde jeneverbessen gevonden
waarvan 3 kleintjes. Wat heel goed nieuws is voor dit gebied.
Op het kaartje hiernaast kan je zien wat we zoal aangepakt
hebben in dit gebied. Vorig jaar in maart hebben we al een
groot deel aangepakt en heel veel jeneverbessen
vrijgemaakt. In aanvulling hierop, in oranje kleur omcirkeld,
hebben we verder het belangrijkste deel van het overige
terrein voor wat betreft de jeneverbessen vrijgesteld en
ontdaan van grove dennen. In het laatste resterende kleine
deel van dit gebied hebben we in ieder geval de
jeneverbessen (op de kaart weergegeven als gekleurde
stippen) vrijgesteld. Na enkele seizoenen gewerkt te hebben
op het Milligensezand is nu duidelijk te zien dat we resultaat
geboekt hebben voor de jeneverbes.
Staatsbosbeheer werkt aan de verdere plannen voor dit
gebied en zal waar wenselijk nog een aantal
werkzaamheden uitvoeren in de loop van de tijd. Het is in
ieder geval een heel mooi gebied om eens lekker te gaan
wandelen.
VERVOLG >> >

VOOR

Iedereen die meegeholpen heeft heel hartelijk bedankt.
Normaal gesproken vinden jullie hier een link naar het foto
album maar……
Helaas is het door de nieuwe wet op de privacy niet meer
mogelijk om via deze weg foto’s van de werkdag te delen
zonder schriftelijke toestemming van eenieder die op de foto
herkenbaar in beeld staat. Omdat het regelen van dergelijke
zaken nu te omslachtig en te veel tijd kost laat ik dit
onderdeel vervallen.

NA

Zaterdag 1 september
Aan de slag op het Caitwickerzand
Tijdens deze ochtend, de gezamenlijke startdag met de Ugchelen-Hoenderloo groep, gaan we aan het werk
op het noordelijkdeel van dit gebied gelegen tegen de bosrand aan, vlakbij vakantieoord het Caitwickerzand.
Dit gedeelte van het terrein kenmerkt zich door stuifheuvels afwisselend met openplekken zand, heide,
prachtige vrijstaande eiken en jeneverbessen. In vroegere tijden zijn er aan deze zijde een lange reeks van
stuifduintjes ontstaan door de aanhoudelijke zuid westen wind. De oranje wandelroute (ca. 16km) komt hier
gedeeltelijk langs en ook de route voor aangespannen paard en wagen, dus recreatief is het gebied ook
zeker interessant.

Op bovenstaand kaartje aangegeven in donker roze het gedeelte welke we gaan aanpakken. De rode en
blauwe vierkantjes zijn de bekende jeneverbessen. Voor wie het gebied kent komt dit zeker bekend voor.
VERVOLG >> >

Kortom er is weer veel, en afwisselend werk te doen. 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, voor ieder wat wils
Neem goede werkhandschoenen en voldoende drinken mee!
Routebeschrijving: Vanaf de A1 afslag 18 Kootwijk, ga onder aan de afslag rechtsaf de Kootwijkerweg
(N302) op richting Nieuw Milligen/Harderwijk, sla na ca. 700m linksaf > het recreatie terrein ‘Caitwickerzand’
op, neem de weg rechtdoor (vanaf hier aangegeven met bordjes) >, na ca. 500m (invalide parkeerplaats aan
je linkerhand) voor de slagboom op de asfaltweg ga je rechtsaf >, dit is een “halfverhard pad” met aan de
linkerkant een halfverhard fietspad. LET OP! Er zitten een paar minder goede stukken in dit pad en langs het
fietspad staan her en der nog een aantal betonnen paaltjes, dus rij voorzichtig. Na ca. 500m kan je aan de
rechterkant parkeren.
Parkeren: in de rechter berm langs het pad > het is handig om de auto alvast te keren voordat je parkeert,
dat is makkelijker bij het wegrijden. Als je een beetje wil aansluiten is er voor iedereen genoeg plek om te
parkeren. Let op voordat je parkeert in de berm of er zich obstakels in bevinden!
Hou het pad vrij zodat iedereen er nog door kan
Verzamelen: bij de schaftkeet. Er is een korte looproute naar de werkplek, volg de oranje pionnen.
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.

Opening ecoduct “Kootwijkerzand”
Op 24 maart heb ik net als een paar andere vrijwilligers geholpen met de
opendag van de nieuwe faunapassage over de A1 (en onder het spoor).
Onze bijdrage was om op verschillende punten het publiek te informeren
over funtioneren en het tot standkomen van de faunapassage. Het is een
unique gelegenheid om ‘legaal’ het ecoduct te verkennen. De
belangstelling was groot en heb vele bekenden gezien, de intresse om
meer te weten te komen was ook ruim aanwezig. Al met al hebben we
een hele leuke dag gehad.
Enkele wetenswaardigheden, die je anders (mogelijk) niet te weten was gekomen:
De totale oppervlakte is 5 hectare
De hoogte van het laagste punt naar het hoogte punt bij de tunnel bedraagt 9 meter
Er is totaal 120.000 kuub grond aangevoerd, zo’n 7000 vrachtwagens vol
De betonnen tunnel onder het spoor is 15 meter breed en 4 meter hoog, is in de fabriek gebouwd en via een
speciale baan in een paar uur tijd op zijn plek gebracht. Hiervan werd op de opendag een film vertoond.
Het ecoduct bestaat uit 2 bruggen, ieder over een weghelft van de A1, en is 50 meter breed. Voor het dak
zijn 104 betonnen liggers gebruikt van ieder 28 meter lang. Hierover heen is een betonnen vloer gestord en
is er een dikke leeflag van zand en grond aangebracht.
Bij de toegangen aan beide zijden ligt een poel om de dieren aan te lokken. Het water komt voormnamelijk
via drainage van het ecoduct af. VERVOLG >> >

Gereedschap Onderhoud
Vrijdag 13 april hebben wij Theo, Paul, Job, Evert en
ik het gereedschap weer picobello in orde gemaakt.
Het vrijwilligershok opgeruimd en de keet van
binnen weer fris gemaakt. Alles is weer startklaar
voor het nieuwe seizoen zodat wij met plezier en
schoon en scherp gereedschap kunnen werken.
Iedereen die mee heeft geholpen heel hartelijk
bedankt.

Theater op t’ zand
Zaterdag 21 juli was het zover, theater op het zand. Het jaarlijkse
festival op het Kootwijkerzand. Iets waar ik altijd al wel naar uitkijk
vanwege het verrassende en leuke programma. Dit jaar liep het
ietsjes anders. Toen ik het bericht las om mee te helpen bij de
Staatsbosbeheer stand heb ik mij meteen aangemeld. Dat leek mij
heel leuk en weer iets anders dan gewoonlijk. Blij om te constateren
dat er die ochtend nog vele vrijwilligers gehoor hadden gegeven aan
de oproep. We begonnen, natuurlijk (veel te) vroeg, met het
opbouwen van de stands en het uitzetten van een speurtocht met
opdrachten en het spotten van de “Big Five”. Met een heel scala aan
vrijwilligers ben je natuurlijk zo klaar zo leert de ervaring. Maar dan
kan je het ook rustig aandoen wat zeker nodig was met de enorme
hitte die dag. Het was echt heet die dag, dat was ook te merken aan
de bezoekers. Wij stonden heerlijk in de schaduw en was het met
voldoende drinken goed uit te houden. Tussen door was er genoeg
gelegenheid om naar de vele activiteiten te kijken op het zand. We
hebben best wel veel aanloop gehad, vooral van ouders met jonge
kinderen die veel belangstelling hadden voor de dieren en hen
aanverwante attributen en dit eens van dichtbij konden bekijken. Ook
is er nog het nodige verkocht in de SBB winkel, vooral de leuke
knuffels vonden gretig aftrek. Bied daar maar eens weerstand tegen
als ouders dat je aan de ene kant het dier in ‘het echt’ ziet en aan de
andere kant als schattige knuffel. Dankzij het leuke idee en
organisatie van Jeanette de Moed, de goede verzorging door haar
man en de enthousiaste inzet van vrijwilligers kijk ik terug op een
fijne en geslaagde dag.

Extra werkgroepje !
Vorig seizoen heb ik jullie gevraagd wie er belangstelling had om een extra werkgroepje te vormen op de
woensdag. Het doel was om een aantal gebieden aan te pakken die kleinschalig waren of VERVOLG >> >

gebieden waar we al geweest waren te ontdoen van jonge opslag. Er zijn een aantal van jullie die zich
hiervoor hebben aangemeld waarvan enkele ook weer door omstandigheden afgemeld. Na overleg met
Laurens Jansen hebben we besloten om het extra werkgroepje niet op te starten omdat er gewoonweg te
weinig deelnemers zijn overgebleven.

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

Ecoduct Asselse heide
Momenteel wordt er gewerkt aan de bouw ecopassage over het spoor nabij Assel. Hierbij de link van de
webcam die op het werk staat. Zo kan je ook van een afstand het werk globaal volgen.
https://webwatch.nu/projecten/ecoduct-asselsche-heide/

Werkdagen van de verschillende groepen
VERVOLG >> >
· Kootwijk : 2018 : 1 september (startdag), 6 oktober, 3 november (landelijke dag), 1 december,
2019: 5 januari, 2 februari, (2 maart Gelderse natuurwerkdag) 9 maart (laatste werkdag). Meer info: Lex
Kipperman, tel. 06 512 235 40 j.kippermanoleman@upcmail.nl
·

Ugchelen - Hoenderloo: 2018: 1 september (startdag met Kootwijkgroep) 22 september, 20 oktober, .
17 november, 22 december, 2019: 19 januari, 16 februari. Meer info: Gerrian Tacoma, tel. 055-5340943,
op de werkochtend 06 220 407 05 gerrian@tacoma-krist.nl

·

Woensdaggroep (‘s morgens om de veertien dagen): Meer info: Freek van Essen, 055-54 14 762 / 06 16
66 84 89; freekgeavanessen@hotmail.com
Vrienden van Hoog Buurlo (woensdagmorgen om de veertien dagen).Meer info: Hans Boland, 0342417415, jg.boland@hetnet.nl

