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Beste vrijwilligers, 

 

Hierbij de nieuwsbrief voor de maand maart. 

Blikken we terug op de werkdag van februari en vind je info over de komende werk ochtend. 

Is dit alweer de laatste werkdag van dit seizoen en gaan wij ons binnenkort voorbereiden op volgend seizoen 

 

Kijk ik met veel plezier en genoegen terug op wat we het afgelopen seizoen allemaal bereikt hebben met 

name in het gebied rond de Hoog Buurloseweg nabij Harskamp. Daar hebben we heel wat klussen opgepakt 

en afgerond. Ga er eens lekker wandelen en geniet van al het moois. 

 

Een hele fijne zomer gewenst. 

 

Lex Kipperman 

 

 
Terugblik werkochtend 5 februari - Hoog Buurloseweg nabij Harskamp 

 
Deze ochtend hebben we gewerkt met 50 vrijwilligers aan het vrijstellen van de jonge boompjes en het 

gedeeltelijk schoonmaken van de berm tussen het zandpad van de Hoog Buurloseweg en het militair terrein. 

René heeft met een paar vrijwilligers een stuk 

verderop (vak 1 werkkaartje) gewerkt aan het 

vrijstellen van de jonge boompjes. Dit bleek nog 

een hele klus te zijn. Er is veel gedaan maar er 

staat ook nog een hele rij. Dit kunnen we de 

volgende keer nog meepakken in maart om het 

verder af te maken. 

De foto hiernaast is van vak 4 waar de 

dennetjes zeer dicht op elkaar stonden. 

Gelukkig voor ons was alles droog en goed te 

doen.  De rode pijlen geven aan waar de jonge 

boompjes staan op de foto.          VERVOLG >> 



Vak 4a was even een stuk lopen en daar stond ook nog een groepje jonge boompjes. Op de terugweg 

hebben we een stukje ruiterpad in de randen meegenomen en ontdaan van dennetjes en Am. vogelkers. Dat 

was op dit stuk hard nodig.  

Voor de pauze waren vak 4 en 4a al gereed en gingen we verder met de berm (vak 7) tussen het zandpad 

en het militairterrein. Hier hebben we een heel aantal kleinere en enkele grotere dennen weggehaald. Op 

regelmatige afstand is een jonge den blijven staan die als toekomst boom kan dienen. Verder zijn alle 

loofbomen vrijgezet en kunnen nu weer mooi uitgroeien. Tegen het einde van de werktijd stak de wind op en 

werd het een stuk onaangenamer, was iedereen aardig moe aan het worden van al het harde werk. Tijd om 

terug te gaan naar de keet, te genieten van de soep en broodjes en weer lekker warm te worden bij het 

vuurtje. Al met al hebben we zo’n 560 meter berm schoon gemaakt en dat is een heel eind. 

 

        
Hoog Buurloseweg richting Radio Kootwijk VOOR > NA (rechter berm) 

Linker zijde (fietspad) hadden we al eerder schoon gemaakt.  

 

Hieronder het werkkaartje. In oranje gearceerd het werk wat deze dag gedaan is. 

 
 

Het is geweldig om te zien met hoeveel inzet er ook weer op deze ochtend gewerkt is en wat we voor elkaar 

gekregen hebben. Daar kijk ik met heel veel genoegen op terug en ben dan ook trots op onze groep 

vrijwilligers.  

 

Iedereen die meegeholpen heeft weer heel hartelijk bedankt. 

Ook namens Roy van Uum – boswachter beheer. 

 VERVOLG >> 

 

 



Zaterdag 5 Maart 
 

De paden op en de lanen in ….. het Ossenpad 
 

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

boswachterij . Het bosgebied Loobosch ingeklemd tussen het Kootwijkerzand en het militair oefenterrein 

Harskamp. Gelegen aan de Hoog Buurloseweg (zandpad) ten noorden van het dorpje Harskamp.” 

Met deze woorden zijn we begonnen in oktober van dit seizoen en hebben toen een groot deel van het 

bospad naar het heuveltje van 1911 schoongemaakt, ca. 575 meter. Later, in januari zijn we begonnen, met 

een klein groepje om een deel van het Ossenpad schoon te maken, ca. 350 meter. Dat is bij elkaar al 925 

meter, bijna een kilometer aan bospad!  

 

Wat gaan we doen? 

Ossenpad - gaan we verder om het volgende stuk van het 

Ossenpad schoon te maken, dat is zo’n 450 meter tot aan de 

volgende kruising ! Hier staan afwisselend veel en weinig 

dennetjes / Am. vogelkers langs het pad. We pakken een 

meter of 5 tot max 10 aan beide kanten van het bospad mee 

en verwerken het vrijgekomen materiaal in het bos. Het 

mooiste is dat het materiaal tussen de 5 tot 10m (van het pad 

af) in het bos op een natuurlijke manier verspreid word. Soms 

gaat het heel snel …. en als we dan nog tijd over hebben dan 

pakken we het zijpad aan richting het heuveltje van 1911. Het 

werk bestaat uit knip, zaag en sleep werk van veel kleine en 

middelgrote dennen /Am vogelkers die we gemakkelijk kunnen 

verwijderen. 

 

Jonge boompjes – willen we heel graag het laatste vak met de vrij te zetten jonge boompjes afmaken. De 

vorige werkdag is van dit vak door een paar mensen al zo’n 40% gedaan. Het was toch meer werk dan 

gedacht. Omdat dit wel heel belangrijk werk is denken we er aan om met zo’n 20 vrijwilligers de klus af te 

maken. Als iedereen een paar boompjes vrijzet zou het voor de pauze klaar kunnen zijn! Het werk bestaat 

voornamelijk uit zaag werk van de kleine dennetjes, er zijn ook enkele knippers welkom. Het vrijgekomen 

materiaal verwerken we ter plekke in het terrein.  Omdat het iets verder weg ligt van de keet is het handig om 

er met de auto heen te gaan! 

 

Werk kaartje - Ossenpad 

  

- in donker groene lijn 

het deel wat we tot nu 

toe al gedaan hebben. 

 

- in licht groene lijn wat 

we nog willen 

aanpakken in dit gebied. 

 

- in paars het omlijnde 

het beoogde werk voor 

de dag. 

 

- in geel een smal 

bospad, welke bijna niet 

meer te herkennen is, 

van de beschreven 

route door Gerrit de 

Graaff. 

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 ! VERVOLG >> 



Praktische informatie: 

Werkzaamheden: Opslag van dennen/Am. vogelkers verwijderen, knip, zaag, 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:  

 Volgend seizoen 

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

 2023: 7 januari, 4 februari, 4 maart. 

 

 


