
Natuurbeheer 
Staatsbosbeheer  
Vrijwilligersgroep Kootwijk  
Nieuwsbrief  februari 2022 
 

 

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. 

 

 

Wens ik jullie veel lees en werkplezier toe. 

 

Lex Kipperman 

 

 
Terugblik werkochtend 8 januari - Ossenpad en Hoog Buurloseweg nabij Harskamp 

 
Deze ochtend hebben we gewerkt met 50 vrijwilligers en een begin gemaakt met het vrij maken van het 

Ossenpad, jonge geplante bomen vrijgezet van dennen opslag en het fietspad verder vrijgemaakt. 

Het was een mooie droge maar frisse ochtend om te beginnen. Door de 

onverwachte nachtvorst druppelde het na 9 uur nog na van diegene die 

voor een onverwachte verrassing stonden. Maar toch vol goede moet 

gekomen waren. Dat dan weer wel.  

 

Dit keer hebben we in twee groepen gewerkt op een verschillende locatie. 

Door de iets lagere opkomst dan verwacht, en het bleek toch iets meer 

werk te zijn dan ingeschat, was dat iets minder handig. Volgende keer 

beter! Niet te min is er toch weer een ongelofelijke hoeveelheid werk verzet 

dankzij de tomeloze inzet van alle vrijwilligers.  

 

Het laatste gedeelte van het fietspad (ca. 350 meter)is nu helemaal 

vrijgemaakt en afgerond. Hier kan iedereen weer lekker langs fietsen. 

 

Met een klein groepje hebben we een begin gemaakt om de bermen van 

het Ossenpad vrij te maken van allerlei opslag. Het was niet zo’n 

gigantische klus als naar het heuveltje van 1911 maar toch !  VERVOLG >> 



Het eerste gedeelte was wel even pittig doordat er opslag van 

verschillende hardere naaldbomen als haren op een hond stonden. 

Langs dit pad stonden ook vrij veel (grotere) Am. Vogelkersen die we 

netjes weggewerkt hebben. Uiteindelijk hebben we toch nog zo’n 350 

meter vrij kunnen maken.  

 

Van de jonge aanplant hebben we drie flinke stukken (vak 2, 3 en een 

gedeelte van 4) vrij kunnen zetten. Dat was nog een hele klus op 

sommige plekken. De loofboompjes kunnen nu weer mooi verder 

uitgroeien. We gaan ze de komende jaren in de gaten houden om ze op 

tijd weer verder vrij te kunnen zetten voor de volgende fase.  

 

Het verder afmaken van vak 4 staat op de planning van de werkdag van 

februari.  
 
Iedereen die meegeholpen heeft weer heel hartelijk bedankt. 

Ook namens Dirk Goudkuil – boswachter beheer. 

 

 

 

Zaterdag 5 februari  
 

Hoog Buurloseweg nabij Harskamp 
 

Deze ochtend gaan we aan het werk langs het zandpad van de Hoog Buurloseweg nabij Harskamp en gaan 

we verder met het vrijmaken van de jonge loofboompjes. 

 
Wat gaan we doen? 

- Vrijzetten van de jonge loof boompjes > We gaan vak 4 verder afmaken, dat is nog wel een aardige klus 

omdat de dennetjes behoorlijk dicht op elkaar staan. Daarnaast gaan een paar vrijwilligers onder leiding van 

René met een karretje naar vak 1 toe. Dat ligt tegen het zandpad van de Noorder Heideweg aan. Ook hier is 

het hard nodig om alle boompjes vrij te zetten. Een deel staat aardig vrij maar nog lang niet alles! Dan blijkt 

er nog een extra groepje jonge aanplant te bestaan op de locatie bij 4A. Het streven is om deze ook nog 

mee te nemen. Per boompje halen we ongeveer 1,5 meter rondom weg (doorsnede 3 meter) en verwerken 

we het vrijgekomen materiaal in het terrein. 

Het doel van deze werkdag is het vrij zeten van alle jonge aanplant. Dan zijn alle vakken mooi afgerond en 

kunnen ze er weer even tegen. 

 VERVOLG >> 



- Vrijmaken van de berm tussen zandpad en de afscheiding met het militair terrein >  

Op het werkkaartje aangegeven met nummer 7, witte pijl en 

groene streep. De berm is een aantal meters breed en ca. 

600 meter lang. Hier staan een aantal grote bomen, naald en 

loofhout, afgewisseld met iets kleinere naald en loofboompjes. 

Ook deze berm dreigt helemaal dicht te groeien als we hier 

niets doen. Daarom gaan we alle kleine dennetjes van de 

grove den en douglas weg halen zodat de jongere toekomst 

bomen vrij komen te staan. Het loofhout zetten we rondom 

volledig vrij en de jongere toekomst bomen van grove 

den/douglas krijgen een lintje zodat deze herkenbaar zijn en 

blijven staan. 

Deze berm ligt pal tegenover het deel waar we het fietspad al 

hebben schoongemaakt en het materiaal langs het zandpad 

ligt. Het vrijgekomen materiaal leggen we dan ook op de al 

aanwezige rillen net aan de andere kant van het zandpad. Het 

is de bedoeling dat alle gezaagde onderkanten naar het zandpad komen te liggen. Zo kan de aannemer de 

rillen makkelijk weghalen en versnipperen. 

 

Kortom er is weer heel veel (afwisselend) werk te doen. We hopen jullie weer in grote getalen te 

mogen ontvangen om deze geweldige plek nog mooier te maken. 

 

Praktische informatie: 

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

 

Tijden:  

Inloop vanaf 8:30 uur > Start werkzaamheden 9:00 uur > Eindtijd 12:00 uur. 

We hebben tussendoor een kleine pauze van 10.30 tot 10.45 uur. 

   

 

 

Vrijwilliger worden ! 

Wil je meer informatie of zou je graag eens kennis maken / meewerken 
bij de vrijwilligersgroep neem dan contact op met 
Laurens Jansen, Senior Boswachter Publiek Staatsbosbeheer 
06-23552435 of l.jansen@staatsbosbeheer.nl 
  

Werkdagen Kootwijkgroep:  

 2022: 5 maart laatste werkdag van het seizoen 

 2022: 3 september (startdag), 1 oktober, 5 november (landelijke dag), 3 december. 

 2023: 7 januari, 4 februari, 4 maart. 

 

 


