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Beste vrijwilligers,
Hierbij de nieuwsbrief voor de maand januari, beginnen we alweer aan 2020.
Ben ik voor het eerst in 2005 in aanraking gekomen met de natuurwerkdag.
In december 2008 bij de Kootwijkgroep gekomen waar we de hele ochtend in de stromende regen op het
ecoduct over de A1 bij het Kootwijkerveen hebben gewerkt.
En sinds december 2015, al weer 4 jaar, met veel plezier coördinator van deze groep.
Denk ik, net als vele anderen onder jullie, terug aan die mooie periode die we samen hebben beleefd.
Wil ik die vrijwilligers extra bedanken die het altijd weer mogelijk maken deze natuurwerkochtend te
organiseren en goed te laten verlopen. De voorbereiding van de werkdag, keet met het juiste materiaal op
de plek zetten, meehelpen de keet uit en weer in te pakken, soep en boodschappen ophalen, broodjes
smeren, gereedschap schoon en in orde maken, enzovoort. Herinneren nieuwe vrijwilligers mij er aan welk
geweldig werk wij altijd weer verzetten.
Blikken we terug op de werkdag van december en vind je info over de komende werkochtend
Wens ik jullie veel werk en leesplezier
Lex Kipperman

Terugblik werkochtend 7 december Caitwickerzand noordwest zijde
Deze dag hebben we gewerkt op het Caitwickerzand aan de
noordwest zijde van het terrein met 55 vrijwilligers. Het was
vrijwel droog met af en toe een lichte bui, tussen de 7 en 10°C.
Het is altijd weer fijn om nieuwe vrijwilligers te verwelkomen.
Zo kreeg ik ook de vraag hoeveel werk we nu verzet hebben
op deze dag! Dat het veel is, met al die (grotere) dennetjes
weet iedereen wel. Maar hoeveel is dat dan! Ook benieuwd?
Ik heb het uitgerekend: zie ook het kaartje hiernaast
Gebied nummer 1 > 160m lang en gemiddeld 70m breed =
11.200m2 = 1,12ha = ruim twee voetbalvelden.
Gebied (MZ) motorzagers en helpers, grote dennetjes > 90m
lang en ca. 30m breed = 2700m2
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In tijd is dat 50 vrijwilligers x 2,5 uur= 125 uur. Staat gelijk aan 1 man 3 weken werk. En dat maken wij
allemaal klaar op 1 werkochtend. Iets om trots op te zijn en dat met veel plezier en genoegdoening.
De dennetjes waren dit keer vrij groot, zo rond de 10 jaar tot 15 jaar oud, wat ook wel weer eens lekker is ter
afwisseling. Het was dan ook hard nodig dat dit terrein onder handen werd genomen.

De twee bovenstaande foto’s zijn genomen op dezelfde plek. Komt er ineens een heel ander landschap
tevoorschijn. Op onderstaande foto zie je dat het mooie reliëf ook weer goed te zien is.

Op de foto hierboven, onder de gele pijl, kan je als je goed kijkt zien dat er tussen de dennetjes nog een
jeneverbes te voorschijn is gekomen. Dit exemplaar bleek nog niet geregistreerd te zijn en is naar schatting
10 tot 15 jaar oud. Zoals je wel gemerkt hebt, hebben we naast de loofbomen ook her en der enkele
dennetjes laten staan. Op een kale heide is voor vlinders/insecten en vogels niets te vinden. Bij deze bomen
vinden zij beschutting of een uitkijkplek. Zo trekken zij vaak van boom naar boom over de vlakte heen.

De motorzagers en helpers hebben ook flink hun best gedaan. Op bovenstaande foto’s zie je de situatie van
voor en erna. Zij hebben een belangrijk gedeelte van de verbindingsstrook aangepakt. Het resultaat mag er
wezen. Op de foto hierna zie je het gehele schoongemaakte gedeelte van deze strook.
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Als je tijd hebt ga hier dan eens lekker wandelen om het resultaat te bekijken en het aan anderen te laten
zien. De planning is om in februari verder te gaan en het gedeelte bij nummer 1 verder af te maken.
Al met al hebben we in het geheel weer heel veel werk verzet waar ik jullie heel hartelijk voor wil bedanken.
Voor een terugblik kun je met onderstaande link een aantal foto’s zien.
https://photos.app.goo.gl/5cfHswvWwmzMCpKc9

Zaterdag 4 januari 2020
Aan de slag op het Kootwijkerzand – noordwest zijde
Deze ochtend gaan we werken op het Kootwijkerzand vlakbij de
uitkijktoren. Als je vanaf de grote parkeerplaats naar de uitkijktoren
loopt en iets verder het zand oploopt zie je aan de linkerkant een
grote inham liggen. Deze plek is ondanks dat het zich om de hoek
van de uitkijktoren bevind veel minder bekend bij veel mensen. Als je
hier een stukje inloopt zie je in de verte aan de bosrand op een
heuveltje een bankje staan. Op de werkdag van december 2011
hebben we hier het terrein schoon gemaakt en is aan het eind van de
ochtend deze bank aangeboden aan de vertrekkend boswachter Wim
Huijsman. De oudgedienden onder ons kunnen zich dat vast nog wel
herinneren. Voor wie het nog eens leuk vind om dit terug te lezen en voor
wie het leuk vind het verhaal achter dit bankje te leren kennen, heb ik een
pdf bestand genaamd “Boswachter Huijsman neemt afscheid” voor jullie
in de mail bijgevoegd. Dit stukje komt uit de Barneveldse krant en is
geschreven door Gerrit de Graaff. Gerrit (86) is momenteel de oudste
vrijwilliger van de Kootwijkgroep en vanaf het begin af aan altijd actief
betrokken geweest. Nu moet Gerrit het door omstandigheden rustiger
aan doen maar komt nog regelmatig met zijn vrouw Tiny een kopje soep
met ons eten.
De afgelopen maanden is er hard gewerkt op het Kootwijkerzand! Voor wie er al een tijdje niet is geweest zal
het landschap deels ongekend zijn veranderd. Een jaar geleden op de werkdag van januari 2019 hebben we
al gezien dat er een begin gemaakt was met het herstel van dit gebied om het zand weer stuivend te maken.
Nu is er in totaal bijna 30 hectare hersteld en is de bovenste moslaag verwijderd. Een heel mooi resultaat. Al
vast een kijkje nemen? Of er iets meer over te weten komen? Met onderstaande link van boswachter Rick
zie je een kort filmpje en via de link van Nature today kan je een artikel lezen.
Boswachter Rick (Boswachter ecologie bij Staatsbosbeheer Veluwe)
https://twitter.com/i/status/1201934168512434176
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Nature today > Weer zand op het Kootwijkerzand
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25726
Wat gaan we allemaal doen ?
Hiernaast zie je het werkkaartje:
>In eerste instantie gaan we het gebied vanaf het
bankje (uitzichtpunt) tussen de blauwe lijnen (1)
naar het zand weer helemaal vrij maken van
dennetjes. Hier is voornamelijk veel knip en
sleepwerk te doen. De helling bij het bankje is ook
helemaal dicht gegroeid, hier verwijderen (zagen)
we alle opslag. Hebben we nog tijd over dan
pakken we het gebied links van (1) aan.
>De motorzagers met helpers gaan in eerste
instantie aan de slag in het gebied MZ met de
oranje lijn. Hier laten we al het loofhout staan.
Daarna naar 2 en over het zand naar 4.
Voor een paar vrijwilligers die graag wat grotere
dennetjes willen zagen is er in dit gebied en op het
zand ook nog het een en ander te doen.
Het vrijgekomen materiaal verwerken we zo veel als mogelijk op rillen langs het zandpad en in het terrein
zetten we sjalonstokken neer. Meer naar het zand toe staat nog een hele pluk heide met veel reliëf, hier
verwerken we het materiaal zo veel mogelijk langs de rand op hopen.
In het bijgevoegde artikel “Boswachter Huijsman neemt afscheid” zie je bovenaan een groepsfoto staan van
de vrijwilligers die er toen bij betrokken waren. Wat ons nu zo leuk lijkt is om weer zo’n gelijkende foto te
maken. We gaan proberen Wim Huijsman er ook weer bij te betrekken.
Kortom er is weer heel veel en 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.
Neem goede werkhandschoenen en voldoende (warm) drinken mee!
Routebeschrijving: Vanaf de A1 afslag 18 Kootwijk, onder aan de afslag linksaf richting Kootwijk (Nieuw
Milligenseweg) deze weg blijven volgen, rij door het dorp Kootwijk heen, de weg gaat nu over in de Heetweg,
na het bord bebouwde kom > na ca. 300m buigt de weg sterk naar rechts, ca. 300m na de bocht sla je links
af (bij bordje natuurkampeerterrein De Zanderdennen) de Lovinklaan (grindpad) in, na ca. 200m kom je bij
een toegangshek uit > rij hier rechtdoor, je bent nu bij de werkschuur van Staatsbosbeheer beheerseenheid
Kootwijk ( gebouwen met rode dakpannen) Adres: Lovinklaan 2A, 3775 KW Kootwijk
Parkeren:. Achter de werkschuur (tussen de gebouwen door) kan je parkeren. Er is genoeg ruimte maar we
vragen wel of je netjes wilt parkeren zodat ook iedereen plaats heeft en ook weer makkelijk weg kan als dat
nodig is. > > We kunnen helaas niet dichter bij de werklocatie parkeren dus het is een klein stukje lopen ca.
700meter (hou hier wel rekening mee dat het iets meer tijd kost dan gebruikelijk)
Verzamelen: bij de schaftkeet >> zie ook het looproute kaartje >> loop vanaf de parkeerplaats/werkschuur
weer terug naar het toegangshek, sla na het toegangshek rechtsaf ** vanaf hier aangegeven met bordjes**
(ga langs de slagboom) richting het natuurkampeerterrein De Zanderdennen, ga bij het betonnen fietspad
rechtsaf, na ca. 100m sla je linksaf het bospad in, na ca. 250meter kruist het pad 2x kort achter elkaar en
zandpad > blijf hier schuin rechtdoor lopen, het pad gaat over in een mul zandpad welke uit komt bij de keet.
Tijden:
Inloop vanaf 8:30 uur. > Start werkzaamheden 9:00 uur. > Eindtijd 12:00 uur.
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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 bij mij 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.

Zorgvuldig omgaan met Gereedschap

Beste mensen, ik wil dit in het algemeen nog een keer onder jullie aandacht brengen!
Zoals je op de foto hierboven al wel kan zien staat veel gereedschap tijdens de werkochtend goedbedoeld in
de grond gestoken om misschien niet te hoeven bukken of om het niet kwijt te raken e.d. Echter heeft het
gereedschap hieronder te lijden doordat er zand tussen gaat zitten. Met name de kniptangen slijten hier hard
door, worden bot en gaan minder goed werken.
Ik wil jullie daarom ook vragen het gereedschap niet meer in de grond te steken. Zo houden we het
gereedschap het hele seizoen voor alle groepen bruikbaar. Als we hier met zijn allen aan denken is dat een
kleine moeite.

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.
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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

Werkdagen van de verschillende groepen
Kootwijk : 2020: 4 januari, 1 februari, 7 maart ** (i.p.v. 14 maart)
**LET ER OP dat je deze datum wijzigt in je agenda of kalender!
Meer info: Lex Kipperman, tel. 06 512 235 40 j.kippermanoleman@upcmail.nl
Ugchelen - Hoenderloo: 2020: 18 januari, 15 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

