
 

Natuurbeheer Staatsbosbeheer  

Vrijwilligersgroep Kootwijk  

Nieuwsbrief  Oktober 2020 
 

 

 

Beste vrijwilligers, 

 

Hierbij ontvangen jullie de nieuwsbrief voor de maand oktober. 

 

De door velen getekende beterschapskaart voor Lex is bij hem bezorgd. Hij vindt het fijn dat iedereen zo mee 

leeft en bedankt iedereen voor de kaart. In de komende periode zal Laurens namens de vrijwilligersgroep bij Lex 

op bezoek gaan.  

 

De oproep van Jeanette heeft een paar extra vrijwilligers voor het broodjes smeren opgeleverd. Daarnaast 

zullen jullie voorlopig de nieuwsbrief van mij ontvangen. René de Graaff en ik zullen samen met de boswachters 

Jeannette en Laurens de voorbereiding van de werkdagen doen. Daarmee hebben we het wegvallen van Lex 

aardig kunnen opvangen en kan hij in alle rust herstellen. 

 

We zijn nog op zoek naar één of twee correspondenten die zo nu en dan voor een terugblik willen zorgen. 

Samen moet het dan lukken om een Lex-waardige en goed gevulde nieuwsbrief te maken.  

 

Samen met de boswachters Laurens en Jeanette hebben René en ik de voorbereiding van deze werkdag gedaan 

en hebben een mooi terrein en leuke klus gevonden. Dit keer geen open vlakte, dat komt later dit seizoen, maar 

het begaanbaar maken van een aantal paden waaronder een stuk van het Ossenpad en het vrijzetten van het 

‘Heuveltje van 1911’. Zie verderop de detailinformatie en wat foto’s van dit mooie stukje van de boswachterij.   

 

Helaas is het corona virus hardnekkig en met een flinke opmars bezig; dus graag jullie aandacht voor de 

maateregelen die we hebben getroffen en de oproep om in het veld en bij de keet gepaste afstand van elkaar 

te houden. 

 

Hartelijke groet en tot zaterdag, 

 

Marnix Eefting 

 

Natuurlijk ook namens René de Graaff, Jeanette de Moed-Stam en Laurens Jansen. 

 

 

 

 

 

 



Terugblik werkochtend 5 september 

 

 
 

  

Persoonlijk had ik een leuke werkochtend en was ik heel erg blij dat we, met een aantal extra corona-

maatregelen, gewoon weer een natuurwerkochtend hadden. Als ik toen had geweten dat ik deze nieuwsbrief 

zou schrijven had ik misschien wat beter opgelet en ook wat foto’s gemaakt, maar helaas … dus deze 

schriftelijke terugblik is beperkt. Vind iemand het leuk om op deze plek zo nu en dan een impressie te schrijven, 

dan ben je meer dan welkom. Laat wat van je horen! 

 

Ik ga ook geen afgezaagde algemeenheden opschrijven om de nieuwsbrief maar te vullen en laat ik het bij de 

opmerkingen, dat het een prachtige ochtend was met een flinke opkomst, waardoor we behoorlijk wat hebben 

kunnen doen. Het was nog even wennen met de koffiepauze en bij de lunch, maar over het algemeen lukte het 

prima om ook op die momenten gepaste afstand van elkaar te houden. 

 

Laten we dat vooral zo houden. 

 

 

 

Zaterdag 3 oktober 2020 

 
De paden op en de lanen in; 

het Ossenpad en de lanen richting het Heuveltje van 1911 
 

Deze ochtend gaan we aan het werk in een wat minder bekende en bezochte omgeving van onze boswachterij; 

tussen de zandverstuiving en het militair oefenterrein Harskamp in. We gaan een aantal paden begaanbaar en 

vrijmaken van dennen opslag en vogelkers. Het werk bestaat vooral uit knipwerk van veel kleine dennen en 

middelgrote dennen die we met de kleine beugelzaag gemakkelijk kunnen omzagen. 

 

Kortom; er is weer heel veel en afwisselend werk te doen. We hopen jullie weer in groten getale te mogen 
ontvangen om deze plek nog mooier te maken. 

 

Het Heuveltje van 1911 heet zo omdat er een foto uit 1911 is, waarop een apart gevormd heuveltje zichtbaar is 

met bovenop een aantal grove dennen. Het gebied is nu verandert in een bos maar tussen de bomen is het 

heuveltje nog steeds herkenbaar. 

 



 
 

Aan het eind van de nieuws brief treffen jullie nog wat andere foto’s aan van hoe er het onderhanden te nemen 

terrein er nu uitziet. 

 

Praktische informatie: 

Werkzaamheden: Opslag van dennen verwijderen, knip, zaag-en sleepwerk, voor ieder wat wils. 

Op het pad naar het heuveltje van 1911 staan een aantal boompjes in de weg, deze zullen uitgroeien als we ze 

niet wegscheppen. Het zou mooi zijn als 2 mensen die willen wegscheppen. Het zijn er gelukkig niet veel maar 

is wel erg wenselijk. Dit keer is er geen werk voor de motorzagers. 

 

Neem je eigen werkhandschoenen en voldoende (warm) drinken mee! 

 

Routebeschrijving:  

De werklocatie ligt in de bossen nabij Harskamp. De route naar de werkplek is als volgt. 

Vanaf de A1 neem je afslag Stroe. Je gaat dan in zuidelijke richting, richting Harskamp. Je volgt de N310 

(Harskamperweg) tot je linksaf de Hoog Buurloseweg op kan. Op deze locatie ligt een grote parkeerplaats van 

Staatsbosbeheer. Vanaf hier volg je de Hoog Buurloseweg rechtdoor (in oostelijke richting) en is de route 

aangegeven met de bekende bordjes van de werkdag Staatsbosbeheer. 

 

Zie ook het kaartje en de pijlen in het veld. 

 
 



Parkeren:   

Parkeren (blauw op de foto) kan langs het pad richting de keet. 

Het is handig om je auto alvast te keren zodat je weer makkelijk weg kan rijden, maar let op stronken en andere 

verborgen obstakels.  

 

Verzamelen: bij de schaftkeet > volg de pijl in het veld 

 

 

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. 

Neem je eigen lepel en soepkom mee > wie nog geen soepkom van SBB heeft ontvangen kan deze op de 

werkdag ophalen (voor vaste vrijwilligers). 
 

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. 

 

Corona-protocol 
 

Door de aanwezigheid van het coronavirus in ons land en alle maatregelen die daarbij horen zien onze 

werkochtenden er wat anders uit. Het weer oplaaien van het aantal infectiegevallen geeft aan dat we 

voorzichtig moeten zijn en blijven. 

 

Algemeen 

 Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. 

 Geen handen schudden, 1,5 meter afstand houden en in je elleboog niezen 

 Kom niet als je klachten hebt of wacht op een test-uitslag of een huisgenoot hebt met klachten of die 

wacht op een testuitslag. 

 

Eigen handschoenen meenemen 

Iedereen draagt zijn eigen persoonlijke handschoenen en neemt deze weer mee naar huis. 

 

Neem je eigen stoeltje, kruk of zitlap mee 

Op de picknickbanken kunnen we de 1,5 meter afstand niet houden, dus zetten we alleen tafels neer en vragen 

we jullie om zelf een klapstoel, krukje of zitlapje mee te nemen. Op deze manier kunnen we wel op 1,5 meter 

van elkaar zitten. Verder zal er veel aandacht zijn voor de hygiëne.  

 

1,5 meter afstand houden 

 

Gereedschap desinfecteren 

Alle handvaten worden na de werkochtend gedesinfecteerd. Vrijwilligers die het handvat van hun kniptang of 

zaag willen desinfecteren kunnen daarvoor de aanwezige desinfectiespray gebruiken. 

 

Meer over de maatregelen lezen jullie in het protocol in de bijlage. 

 



Nieuw werkwijze maken van de RILLEN 

 

 Voorheen maakte het niet uit aan welke kant van de ril de 

gezaagde onderkant of top van de dennetjes lagen, als dat 

maar haaks op de ril was! Het vrijgekomen materiaal werd 

immers altijd ergens in de buurt in het bos verwerkt. 

 

Dat gaat voor een aantal locaties veranderen! Waar 

gekozen wordt om het materiaal te versnipperen en af te 

voeren om zo geen extra voedingsstoffen in het gebied 

achter te laten, is een andere werkwijze nodig vanwege de 

inzet van specifieke machines. Om er voor te zorgen dat de 

keuze altijd achteraf nog gemaakt kan worden houden we voor alle locaties dezelfde werkwijze aan. 

 

Vanaf nu leggen we alle omgezaagde dennen en  takken met de gezaagde (dikke) kanten dezelfde kant op, 

haaks op het pad of de weg. 

 

 

Foto’s van het werkgebied van zaterdag 3 oktober;  

de bospaden richting het Heuveltje van 1911 en het Ossenpad 

 

 
Bospad vlakbij het Heuveltje van 1911, richting het Ossenpad 

 



 
Bospad naar het Heuveltje van 1911 vanuit het zuiden (Harskamp) 

 

 
Ossenpad, ongeveer halverwege de Noordheideweg en de Hoog Buurlose weg 

 

 

 

 

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 een andere verdachte situatie 

dan kan je dit melden bij de 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. 

 

Informatie voor vrijwilligers  



Op de volgende website https://vrijwilligers.staatsbosbeheer.nl/home vind je alle benodigde informatie. 

Je kan je hier ook aanmelden voor de “algemene nieuwsbrief “voor vrijwilligers van Staatsbosbeheer. 

 

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 Marnix of René 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/beëindigen van een vrijwilligers overeenkomst. 

 

Wijziging gegevens: 
E-mail > doorgeven aan Marnix Eefting (tbv nieuwsbrief) en Laurens Jansen (Staatsbosbeheer) 

Adres > alleen doorgeven aan Laurens Jansen (Staatsbosbeheer) in verband met de AVG 

 > 

 

 

 

Werkdagen van de verschillende groepen 

    Kootwijk :  

 2020: 5 september (startdag), 3 oktober, 7 november (landelijke werkdag), 5 december 

 2021: 9 januari (tweede zaterdag), 6 februari, 6 maart 

Meer info: Marnix Eefting, tel. 06 52 37 76 34 marnix.eefting@wxs.nl  

en René de Graaff, tel. 06 45 58 06 23 renedegraaf@kpnmail.nl 

 

    Ugchelen - Hoenderloo:  

 2020: 5 september (startdag met Kootwijkgroep) 19 september, 17 oktober, 21 november, 19 december 

 2021: 23 januari, 20 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, 0342-417415, jg.boland@hetnet.nl 
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