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Beste vrijwilligers,
Hierbij de nieuwsbrief voor de maand februari.
Is dit alweer de 1na laatste werkdag van dit seizoen, wat gaat dat weer snel !
Gaan we lekker aan de slag op het Caitwickerzand om af te maken waar we in december gebleven zijn.
Blikken we terug op de werkdag van januari en vind je info over de komende werkochtend.
Wens ik jullie veel werk en leesplezier
Lex Kipperman

Terugblik werkochtend 4 januari Kootwijkerzand – noordwest zijde
Deze dag hebben we gewerkt op het Kootwijkerzand aan de noordwest zijde van het terrein, de inham bij
het bankje van Wim Huijsman, met 65 vrijwilligers. Het weer was ons gunstig gezind, droog en niet koud
maar wel een frisse wind als je meer in de openheid kwam. Het was als vanouds een mooie opkomst en
hebben we weer heel veel kunnen doen. Ook mooi om te weten dat we 8 belangstellenden hebben mogen
begroeten die graag een aantal keren met onze groep mee willen werken. De meeste naar aanleiding van de
landelijke werkdag of via een enthousiaste vrijwilliger. Dat is goed nieuws waar ik heel blij mee ben.
We hebben de helling onderaan het bankje helemaal schoongemaakt van opslag. Dat was een heel karwei
met al die uitlopers van Amerikaanse vogelkers en berk. Dan is het ook ondoenlijk om zoals we gewend zijn
echt alle uitlopers, ook de kleintjes, weg te halen. Op zich is dat niet zo erg, al lijkt het voor sommige dan
enigszins onzinnig werk. Deze soort is dan, in tegenstelling tot dennen, ook niet in 1 keer weg te krijgen. We
gaan overleggen of het mogelijk is deze helling een aantal jaren achtereen af te zetten totdat de
Amerikaanse vogelkersen het opgeven. Als je nu op het bankje gaat zitten kan je in ieder geval weer heel
mooi het terrein in kijken. In het terrein zijn we ook heel druk bezig geweest de vele kleine en grotere
dennetjes te verwijderen om in eerste instantie het panorama uitzicht, vanaf het bankje gezien, vrij te maken
zodat het zand in de verte weer zichtbaar werd.
VERVOLG >>

De motorzagers met helpers en enkele vrijwilligers met een grotere beugelzaag hebben de grotere
dennetjes aan de rand van het zand voor hun rekening genomen. Het was soms ondoenlijk om het vele
vrijgekomen groen door de glad geworden hellingen omhoog te krijgen. Niet ideaal maar soms ook helaas
niet te vermijden.

< Kaartje hiernaast, het schoongemaakte gebied.
Wim Huijsman en zijn vrouw hebben een bezoekje
aan ons gebracht tijdens het werk en waren zeer
verheugd met het behaalde resultaat.
Aan het einde hebben we nog een groepsfoto
gemaakt bij het bankje net als in 2011. Omdat het
altijd wel lastig is iedereen er goed op te krijgen vind
je in het fotoalbum (via onderstaande link) enkele
foto’s waaruit je kan kiezen.
Wil ik iedereen hartelijk bedanken die mee hebben
geholpen. Het resultaat is geweldig om te zien.
Voor een terugblik kun je met onderstaande link een
aantal foto’s zien.
https://photos.app.goo.gl/jjbrWjy5NcxUBsHk6
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Zaterdag 1 februari 2020
Aan de slag op het Caitwickerzand – noordwest zijde
Deze ochtend gaan we verder werken op het achterste deel van het Caitwickerzand. Afgelopen december
hebben we een begin gemaakt om de strook bij nummer 1 en de verbindingsstrook bij MZ schoon te maken.
We hebben toen een heel groot gedeelte aan kunnen pakken. Op het kaartje hieronder aangegeven met een
groene en oranje arcering.
Wat gaan we doen:
A > we maken de heide verder schoon en
verwerken het weer op rillen aansluitend
aan de vorige keer. Daarna pakken we het
gedeelte aan met de vele vrijstaande
bomen tot aan de weg. Hier gaan we het
vrijgekomen materiaal zoveel mogelijk
langs de weg/pad of op aangegeven rillen
(sjalonstokken) verwerken. Dat zal niet
overal lukken, overleg dan met de
werkbegeleider wat je het beste kan doen.
Voor de liefhebbers die met een grotere
beugelzaag willen werken hebben we ook
nog een aantal grotere dennetjes staan
langs en zandpad die weg kunnen.
Als we dit hele gebied af kunnen maken
ontstaat er een heel mooi doorzicht vanaf de weg naar het achter gelegen open terrein.
B1 > met de motorzagers en helpers willen we het laatste deel van de smalle verbindingsstrook verder
afmaken. Het vrijgekomen materiaal verwerken we net als de vorige keer in de zijkanten in het bos. Met
deze actie is de gehele verbindingstrook weer compleet schoon. Mocht er nog tijd over zijn dan kan er bij B2
een begin worden gemaakt.
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, rechtsaf de N302 op richting Harderwijk, sla na ca. 700m
linksaf volg bordje P = parkeerplaats) > het (recreatie ) terrein ‘Caitwickerzand’ op, neem de weg rechtdoor
*vanaf hier aangegeven met de bekende bordjes* >, na 500m (invalide parkeerplaats aan je linkerhand)
bij de slagboom ga je rechtdoor >, na ongeveer 250m kan je parkeren
Parkeren:. aan de linkerkant van de asfaltweg. Het is handig om je auto alvast te keren zodat je weer
makkelijk weg kan rijden! Let op! houd de weg vrij zodat er nog een auto langs kan, in geval van nood!.
Verzamelen: bij de schaftkeet, deze staat even verderop in de bocht van de weg.
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.

Leuke vondst !
De afgelopen werkochtend hebben we een klein exemplaar van
de biefstukzwam gevonden.
Op zich wel bijzonder dat we hem nog in begin januari aantreffen.
Het is dan ook nog niet zo heel koud geweest! Deze paddenstoel
komt vrij algemeen voor en leeft voornamelijk op eiken.
< foto links – hier is de
paddenstoel nog lichtelijk
bevroren.
foto rechts > - in de
oorspronkelijke staat.

Met onderstaande link vind je meer informatie
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=23629

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 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
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Werkdagen van de verschillende groepen
Kootwijk : 2020: 1 februari, 7 maart ** (i.p.v. 14 maart)
**LET ER OP dat je deze datum wijzigt in je agenda of kalender!
Planning volgend seizoen:
2020: 5 september (startdag), 3 oktober, 7 november (landelijke werkdag), 5 december
2021: 9 januari (tweede zaterdag), 6 februari, 6 maart
Meer info: Lex Kipperman, tel. 06 512 235 40 j.kippermanoleman@upcmail.nl
Ugchelen - Hoenderloo: 2020: 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

