Natuurbeheer Staatsbosbeheer
Vrijwilligersgroep Kootwijk
Nieuwsbrief September 2020

Beste vrijwilligers,
Hierbij ontvangen jullie de nieuwsbrief voor de maand september.
Deze nieuwsbrief ontvangt u wat later met de volgende reden. Afgelopen week ontving ik van
Jacqueline (de vrouw van Lex) het bericht dat het niet goed gaat met Lex. Hij heeft een zware burn-out
en zal de komende maanden waarschijnlijk niet op de werkdagen aanwezig zijn. Behoorlijk schrikken
dus, maar we hopen dat Lex de komende tijd echt aan zijn herstel kan gaan werken.
Gelukkig is het met hulp van een aantal mensen gelukt de organisatie van de eerste werkdag op te
pakken. De komende tijd zullen we bekijken hoe we hier de komende maanden invulling aan kunnen
geven.
In deze nieuwsbrief lezen jullie meer over de komende werkochtend en een terugblik van 7 maart vorig
seizoen. Ook graag jullie aandacht voor de maateregelen die zijn getroffen in verband met het corona
virus.
Hartelijke groet,
Laurens Jansen
Natuurlijk ook namens Lex en de andere organisatoren.

Terugblik werkochtend 7 maart Kootwijkerduin west zijde
Deze dag hebben we gewerkt op de Kootwijkerduinen aan
de west zijde van het terrein met 60 vrijwilligers.
Het weer begon frisjes maar met een lekker zonnetje.
Heerlijk weer om te werken. De opkomst was weer als
vanouds. Met zo veel vrijwilligers hebben we weer veel
kunnen doen en een mooi begin gemaakt aan deze kant van
de Kootwijkerduinen. Hiernaast > zie het werkkaartje met in
groen gearceerd het gebied wat we aangepakt hebben. Het
doel was om het open gedeelte (1) weer schoon te maken
van de vele dicht op elkaar staande dennetjes. De eerste
vertakkingen zaten direct aan of al in de grond wat het veel
lastiger maakt om ze af te knippen/zagen. Zoals je kan zien
hebben we ruim de helft van dit gedeelte aan kunnen

pakken. Hier hebben de meeste vrijwilligers gewerkt.
Bij (2) hebben we een begin kunnen maken met de motorzagers en enkele handzagers om dit dicht
gegroeid gedeelte weer open te maken. Dat is een heel karwei.
De dennen stonden niet heel dicht op elkaar maar waren daardoor ook groter en voller dan gewoonlijk
waardoor er heel veel materiaal vrij kwam. Bij (3) hebben we de smalle doorgang weer een stuk breder
kunnen maken. Dit was ook een hele klus die deels met de beugelzaag kon worden gedaan en deels met
de motorzaag gedaan moest worden. Ook hier is veel materiaal bij vrijgekomen waardoor een brede
grote ril ontstond. We hebben dit seizoen afgesloten met een mooie en zonnige werkochtend. Er is een
heel mooi begin gemaakt met het weer open maken van dit gedeelte.
Wil ik iedereen heel hartelijk

bedanken die mee hebben geholpen.
Voor een terugblik kun je met onderstaande link een aantal foto’s zien.
https://photos.app.goo.gl/ZPCnNFXmmeHvpAGz8

Zaterdag 5 september 2020
Startdag: Aan de slag ten oosten en westen van het Radiolijntje
Deze ochtend gaan we aan het werk in de bekende omgeving van het radiolijntje. Ten westen van het
radiolijntje zullen we het open korstmossenterrein ontdoen van de dennetjes. Ten oosten van het
radiolijntje zullen we de bosrand een stuk terug zetten met als doel de openheid in het terrein te
herstellen.
Het gaat hierbij om zowel kleine als grotere dennen dus er is voor elke zwaarte werk voor handen.
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.
Praktische informatie:
Werkzaamheden: Opslag van dennen verwijderen, knip, zaag-en sleepwerk, voor ieder wat wils.
Neem goede werkhandschoenen en voldoende (warm) drinken mee!
Routebeschrijving:
Het radiolijntje is te bereiken via de Asselseweg tussen Kootwijk en Halte Assel. Zie ook de kaartje.
Parkeren:
Parkeren kan op het Radiolijntje ter hoogte van het 50 kv station.
Het is handig om je auto alvast te keren zodat je weer makkelijk weg kan rijden! Keren kan bij het
draaipunt 50KV. Let op! houd de weg vrij zodat er nog een auto langs kan, in geval van nood!.
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 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.

Gereedschap onderhoud
Op vrijdag 24 juli hebben we, na een uitgestelde periode van ruim 3 maanden, dan toch eindelijk het
gereedschap onderhoud kunnen houden. Het was nog even spannend of dat ook zou lukken voor de
start van het nieuwe seizoen. Samen met Theo, Roel, Evert, Jacqueline en Anneke zijn we aan de slag
gegaan. We hadden er goed weer bij dus konden we lekker buiten aan de slag. Het was even wennen
om zo aan de 1,5m maatregel te denken omdat iedereen een andere afstand inschatting heeft! De
(beugel)zagen zijn weer van een nieuw zaagblad voorzien waar nodig en van alle zand ontdaan. Ook het
overige gereedschap en de baken/tafels zijn weer schoon en waar nodig functionerend gemaakt. De keet
is van binnen en buiten schoon gemaakt en waar nodig gerepareerd. Al met al zijn we daar de hele
ochtend druk mee geweest zodat we het hele komende seizoen er weer tegenaan kunnen met zijn allen.
Verdienen die vrijwilligers die meegeholpen hebben een extra bedankje voor hun inzet.

Corona-protocol
Door de aanwezigheid van het coronavirus in ons land en alle maatregelen die daarbij horen zullen ook
onze werkochtenden er wat anders uit gaan zien. Om alles goed te laten verlopen hebben we een eerste
versie van een corona-protocol opgesteld. We zullen de komende tijd bekijken of we dit protocol aan
moeten passen. Een belangrijke verandering is dat we jullie vragen om zelf een klapstoel, krukje of
zitlapje mee te nemen. Op deze manier kunnen we de 1,5 meter regel beter handhaven. Verder zal er
veel aandacht zijn voor de hygiëne. Meer over de maatregelen lezen jullie in het protocol in de bijlage.

Motorkettingzagers en helpers
Voor het komende werkseizoen kunnen we nog rekenen op de hulp van zagers Hans Kramer en Hans
Boland. Daarna komt de periode dat zij actief zijn als zagers binnen de vrijwilligersgroepen ten einde.
Job Lubbersen is dan nog de laatste actieve zager binnen onze vrijwilligersgroep. De afgelopen maand
zijn wij intern al gestart met een verkenning om te bepalen of we wel of niet verder gaan met
motorzagers binnen het vrijwilligerswerk op de Veluwe. Voor het eind van het jaar nemen we hier een
beslissing over.
Afgelopen seizoen is er het een en ander te doen geweest rond het motorkettingzagen. We zijn
bijvoorbeeld gestart met een nieuwe werkmethodiek waarbij de helpers altijd op ruime afstand van de
motorzager staan.
Helaas hebben we moeten constateren dat dit niet altijd goed is gegaan. Naar aanleiding van deze
situatie zijn we met een aantal betrokkenen in gesprek gegaan en heeft dit zelfs geleid tot een officiële
waarschuwing voor een hen.
Voor komend jaar delen we de afspraken met de hele vrijwilligersgroep. We vragen de zagers en helpers
deze afspraken getekend aan ons te retourneren. Dus wil je ook komend seizoen de zagers
ondersteunen dan ontvangen we graag het formulier van je terug voor of op de eerste werkochtend.
Bij vragen kunnen mensen altijd contact met mij opnemen.

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 gezaagde kanten dezelfde kant op, haaks op de ril.

LINTJE
Op vrijdag 24 april kregen Gerrit de Graaff en Aart Buurma van de burgemeester telefonisch te horen
dat zij een koninklijke onderscheiding mochten ontvangen. Allebei een welverdiende benoeming tot lid
in de Orde van Oranje-Nassau voor hun jarenlange inzet bij het vele vrijwilligerswerk. Dat is een hele
mooie prestatie. Namens Staatsbosbeheer en vrijwilligers heeft Laurens Jansen hen een bloemetje
bezorgd.
<Gerrit de Graaff (87)
Heeft heel veel betekend voor de IVN Lunteren/Barneveld. Zo is hij o.a.
voorzitter geweest van 1975 tot 1984, ook verzorgde hij vele
wandelingen en excursies. Schreef hij wekelijks, eerste artikel in 1964,
jarenlang vele artikelen over o.a. de natuur in de Barneveldse krant, zo’n
642 afleveringen bij elkaar. Hij is natuurfotograaf en auteur van
verschillende natuurboeken. Verzorgt hij al meer dan 20 jaar lezingen
over de natuur, bomen en botanische
tuinen. Heeft Gerrit veel gedaan als
vrijwilliger bij Staatsbosbeheer. Altijd
zeer actief betrokken bij onze
Kootwijkgroep, al vanaf het begin.
Initiatiefnemer van het Bosuilenproject
(1964) in de boswachterij Kootwijk. Er
hangen nu nog ruim 30 nestkasten. Al
55 jaar vrijwilliger bij Staatsbosbeheer wat een unicum is in Nederland.
Aart Buurma (69)
Verzorgde vele excursie en wandelingen voor de IVN
Lunteren/Barneveld. Daarnaast organiseert hij al jarenlang voor Welzijn
Barneveld wekelijkse wandelingen voor Senioren.
Teven was hij coördinator van de Vogelwerkgroep. Aart heeft ook veel
vrijwilligerswerk bij Staatsbosbeheer gedaan. Zo is hij tot april 2015 coördinator van de Kootwijkgroep
geweest. Actief geweest bij het overzetten van Padden. Gids geweest bij Radio Kootwijk. Mede de
landelijke natuurwerkdagen georganiseerd als coördinator van de Kootwijkgroep in onze regio.
Organiseert al jaren wandelingen voor de Stichting Welzijn Barneveld

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 0611882512.
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/beëindigen van een vrijwilligers overeenkomst
Wijziging gegevens:
E-mail > doorgeven aan mij (coördinator) 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: Lex Kipperman, tel. 06 512 235 40 j.kippermanoleman@upcmail.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@tacomakrist.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

