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De Vrijwilligergroep van Staatsbosbeheer heeft in de stromende regen een gedeelte van het Kootwijkerzand vrijgemaakt van dennenopslag. Aan het eind van de ochtend heeft de
groep een bank aangeboden aan de vertrekkende boswachter Wim Huijsman, hopende dat hij nog lang mag genieten van zijn werkterrein, het Kootwijkerzand.

Boswachter Wim Huijsman vertrekt
spontaan zijn opgekomen langs de Heetweg. ,,Dat hebben
we te danken aan de Vlaamse gaaien’’, verduidelijkt Wim.
,,In het najaar vliegen deze vogels af en aan om eikels te
verstoppen in het bos, maar ook graag in het gras langs
de Heetweg. In de omgeving van de Heetweg staan veel
grove dennen. De eikels worden kennelijk gehaald in het
Kootwijkerbenedenbos. De gaaien vliegen soms honder
den meters om ze naar de bermen langs de Heetweg te
brengen. De laatste jaren worden geen gaaien meer afge
schoten. Het resultaat is duidelijk te merken. Het aantal
gaaien is toegenomen. Ze zorgen voor meer loofbomen
langs de uitgestrekte dennenbossen. Daar zijn we heel blij
mee.’’ De Vrijwilligersgroep van Staatsbosbeheer heeft de
dennenopslag tussen de eiken langs de weg verwijderd en
de Heetweg met de jonge eiken geadopteerd.

Aflevering 324

Ruim veertig jaar was Wim
Huijsman werkzaam in de
boswachterij Kootwijk.
De Vrijwilligersgroep van Staatsbosbeheer Kootwijk
had afgelopen zaterdag de werkdag. Een gedeelte van
het Kootwijkerzand werd vrijgemaakt van dennenopslag.
Jarenlang werden, in overleg met boswachter Wim Huijs
man, werkzaamheden in de boswachterij verricht waar
Staatsbosbeheer niet meer aan toekomt. Omdat Wim deze
maand met pensioen gaat en in het bos blijft wonen, kwam
de leiding van de Vrijwilligersgroep op het idee om, op een
heuvel aan de rand van het Kootwijkerzand, een bankje
voor hem te plaatsen. Na de werkzaamheden werd het
‘Wim Huijsman Bankje’ aan Wim en Mary aangeboden in
de stromende regen.
Veertig jaar was Wim Huijsman het vertrouwde gezicht
van de boswachterij Kootwijk. In zijn tijd is er veel ver
anderd in de boswachterij. Talloze malen heeft hij in de
Barneveldse Krant en voor radio en televisie enthousiast
verteld over het beheer van de bossen, de zure regen, het
Kootwijkerzand, de hoogspanningsmasten, de Houtbeek,
de Gerritsfl es, de edelherten en de wilde zwijnen, het ver
grassen van de heide en Radio Kootwijk.

De bloeiende heide bij Stroe
Donderdag 6 augustus 2009 liep ik met Wim op de bloei

Verdwalen in het Kootwijkerzand
De nieuwe bank met Wim en Mary en de hond Puk.
ende Stroeërheide bij de Houtbeek. ,,Moet je eens kijken”,
zegt Wim, ,,dit stuk heide was jaren geleden helemaal
dichtgegroeid met pijpestrootje (gras). Het hardnekkige
gras was bijna niet uit te roeien. Zelfs het afplaggen hielp
nauwelijks, want een paar jaar later groeide het gras weer
vrolijk verder. Bovendien is het afplaggen van de heide een
dure grap. Maatregelen die zijn genomen om de stikstof
in de lucht te verminderen, hebben vruchten afgeworpen.
Door het injecteren van mest in de grond en een kataly
sator in de uitlaat van auto’s, is de lucht een stuk schoner
geworden. Zonder kosten worden de heidevelden steeds
mooier. Wie had dat ooit kunnen denken.”

Eiken langs de Heetweg
Wim Huijsman is verrast over de vele jonge eiken die

Wim Huijsman: ,,De eiken langs de Heetweg hebben we te danken aan de gaaien.”

Jaren geleden stond ik met Wim Huijsman aan de rand
van het Kootwijkerzand, waar nu het bankje staat. Zelfs
Wim die hier geregeld komt, is verrast door de schoon
heid van deze plek en de fi jne sfeer die hier heerst. ,,Als je
hier staat, ben je helemaal los van de dagelijkse beslom
meringen. Dat is toch uniek in ons dichtbevolkte landje.
Je kunt hier stress afwerpen en naar vogels luisteren of
de rust beleven op wat voor manier dan ook. Ik droom er
nog wel eens van dat de hoogspanningsmasten verdwij
nen, zodat je je dan goed moet oriënteren om de weg niet
kwijt te raken. Wat is het toch mooi dat er nog een gebied
in Nederland is waar je echt kunt verdwalen.” Zijn droom
is werkelijkheid geworden, want de hoogspanningsleiding
dwars door het Kootwijkerzand is jaren later verwijderd.
Nu kun je er echt verdwalen. Net als in Parijs weten
sommige mensen niet meer waar ze de auto geparkeerd
hebben.

,,Zonder kosten worden de heidevelden in de boswachterij Kootwijk steeds mooier.”

