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V O O R W O O R D  B E S T U U R  

 

In ons jaarverslag 2020 schreven wij dat het een bijzonder jaar was. Dat had te maken met 

de pandemie. Je krijgt als vereniging en vrijwilligers te maken met onverwachte situaties 

waar geen draaiboek voor bestaat. Daarbij komt de angst voor de gevolgen van een 

eventuele besmetting waarvan je niet weet waar je die kan oplopen.  

Het jaar 2021 was eigenlijk niet veel anders, maar wel met de mogelijkheid om je in te laten 

enten.  Of dat ook 100% zekerheid geeft is nog altijd afwachten, maar ernstige gevolgen 

kan je ermee voorkomen. Ook dat is betrekkelijk want inmiddels weten we dat “long covid” 

gevolgen in allerlei vormen nog lang voor problemen kunnen zorgen. De hele dag 

thuisblijven blijkt demotiverend te zijn en als vrijwilliger wil je wat doen. Voor veel van onze 

vrijwilligers was dat ook mogelijk en vooral bij de zogenaamde outdoor werkzaamheden. 

Voor activiteiten binnen had je te maken met allerlei regels die de overheid stelde. 

Het is daarom fantastisch om te zien dat de Werkgroepen waar mogelijk de organisatie in 

eigen hand namen en het zo regelden dat er veilig gewerkt kon worden. Het laat zien dat 

het doorzettingsvermogen, creativiteit en het denken in oplossingen goed verankerd zijn in 

onze vereniging.  Deze ervaringen komen van pas bij de vraag hoe we omgaan met COVID 

in 2022 en daarna.  

Opmerkelijk is dat wij ondanks de belemmeringen nog steeds groeien in het aantal 

vrijwilligers en activiteiten. De moestuin De Pampel is uitgebreid en levert verse producten 

aan het restaurant. Er is ook een bosmaaiergroep gestart bij de Dennenscheerders. Door de 

inzet van deze groep kunnen we de heide nog beter beheren. 2021 was ook een jaar van 

donkere wolken boven het Park. De komst van de wolf heeft een grote impact. Er wordt alles 

aan gedaan om het voortbestaan van de moeflon te borgen. 

Een nieuw initiatief is een samenwerking tussen het Park en de Vereniging om nieuwe leden 

een introductie te bieden. Gezien de reacties is dit goed ontvangen. 

In 2021 is er een start gemaakt met het digitaliseren van informatie en kennis over het Park, 

zodat alle vrijwilligers daar kennis van kunnen nemen. De komende jaren wordt dit verder 

geïmplementeerd. 

Het jaar 2021 was door omstandigheden best een uitdaging, maar door de inzet van 

iedereen is het mogelijk gebleken om bezoekers een prettige dag te bezorgen. Vrijwilligers 

zijn daarbij onmisbaar. 

 

Namens het bestuur / Cees Krijger / Voorzitter 
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B O U W G R O E P  

 

Doordat de K-berg theehuis was geworden moest het mezenteam van het NIOO een ander 
onderkomen hebben. Gekozen werd voor de schuur, mits "bewoonbaar". 
November 20/20 gestart met de renovatie van de schuur. Eerst een betonnen vloer gestort 
en een nieuwe entree gemaakt, daarna verschillende kasten en stellingen en ramen voor 
daglicht op de werkplek. Tot slot een overkapping voor de fietsen en een hok voor het 
tuingereedschap van de dondergroep gemaakt. Tijdig klaar voor de start van het seizoen. 
 
Januari 20/21 gestart met het opnemen van de bestrating en het uitgraven van de bouwplek 
aan de achterkant van de K-berg waar vroeger ook al een aanbouw was.  Bij het ontgraven 
stuiten we op de oude fundering en de koepel van de septic put. Voorzichtigheid geboden 
dus. De oude fundering was niet bruikbaar voor het nieuwe gebouwtje. Ondanks het 
winterweer in februari konden we al gauw de riolering aanleggen en een betonnen vloer 
storten. Doordat wij de zaal hadden ingericht als werkplaats en opslagruimte van 
bouwmaterialen was alles bij de hand en konden we vlot doorwerken aan de opbouw. Water 
en elektra werden in de bestaande meterkast aangesloten. Half april was de klus geklaard en 
konden we verder gaan met het verlanglijstje van de moestuin.  
 
De werkzaamheden voor de moestuin waren al in juli 20/20 gestart maar de schuur en 
toiletten hadden voorrang waardoor de klus over meerdere maanden is uitgesmeerd.  Bij de 
beide entreepoorten werden betonnen dorpels gestort zodat er niet onderdoor gegraven kan 
worden. Vier grote kompostbakken van +/- 2 x 2 m, tien koude bakken van 2 x 1 m en 180 
stokken voor klimmende planten kwamen toch nog af.  In augustus zijn we gestart met het 
hout zagen voor de *observatiehut in het Otterlose bos. 2021 was een goed gevuld jaar met 
veel afwisseling. 
 
*inmiddels staat het bouwpakket op locatie en is de bouw gestart* 
 

Ed Quax / Coördinator Bouwgroep  
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B O S M A A I E R G R O E P  

 

In januari 2020 hadden 8 dennenscheerders uit de verschillende dennenscheerders groepen 

een opleiding dag voor het gebruik van bosmaaier gevolgd. Hoewel deze mannen 

enthousiast met de bosmaaiers bij hun eigen groepen aan de slag gingen, bleek dat geen 

succes. Verschillende dennenscheerders van die groepen ervoeren hinder van de herrie die 

ze maakten. Voor hen was zo de lol van het dennenscheren af en vroegen zich af of ze nog 

wel moesten komen. Dat was natuurlĳk niet de bedoeling en dus werden de bosmaaier 

werkzaamheden gestaakt.  

In januari 2022 is op initiatief en vraag van de zaterdag dennenscheerders het VvVHV 

bestuur en het Park met elkaar in overleg gegaan om een passende oplossing te vinden.  Die 

is gevonden in de start van een nieuwe bosmaaier zaterdag groep met eigen keet en eigen 

werkplek. Een aparte bosmaaier locatie ver genoeg weg van andere 

dennenscheerdersgroepen om geluidsoverlast te voorkomen. De groep heeft veel 

ondersteuning ontvangen van het bestuur en het Park voor het effectief opzetten en 

organiseren van deze groep.  

Op 29 januari al is de groep van 7 enthousiaste dennenscheerders gestart met de bosmaaier 

werkzaamheden. Deze groep bestond uit 2 vrĳwilligers met een bosmaaier certificaat en 5 

dennenscheerders.  Omdat er met of in de buurt van machines wordt gewerkt is er extra 

aandacht voor veiligheid. En is er een zwaardere ongevallenverzekering voor alle vrĳwilligers 

van de bos maaier groep, bosmaaier gecertificeerd of niet.  De groep onderhoudt nog warme 

contacten met de zaterdag dennenscheerders groep van waaruit ze is voortgekomen.  

Op 21 juni is er weer een waardevolle bosmaaier opleiding dag geweest, welke werd 

verzorgd door Praktijk Centrum Bomen. Vier vrĳwilligers van de zaterdag groep en drie 

vrĳwilligsters van de moestuin groep hebben toen hun bosmaaier certificaat gehaald. Jakko 

vrijwilliger bij de bosmaaier groep moet nog een paar jaar wachten voordat hij 18 jaar is en 

na certificering zelf met een bosmaaier aan de slag kan. 

Er is nu beschikking over meerdere type bosmaaiers met zaagblad, slagmes en draad. De 

bosmaaiers worden voor de veiligheid bewaard in de rijwielherstelwerkplaats. Het extra 

voordeel is dat daardoor de bosmaaiers makkelijk gedeeld kunnen worden met de moestuin.  

Het is superleuk om het enthousiasme en plezier van iedereen te zien. Deze tijd staat vooral 

in het teken van experimenteren en ervaring op doen. Welk type werkt het beste voor welke 

werkzaamheden?  
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Het is immers de bedoeling dat de bosmaaiers een effectieve aanvulling zijn voor het vele 

werk dat al door andere groepen wordt gedaan. Zo hebben we al ervaren hoe de bosmaaiers 

goed in te zetten zijn bij het weg maaien van dicht op elkaar staande zeer kleine 

dennenboompjes, dat met de hand niet te doen is. En ze blijken ook zeer effectief bij 

groepjes grotere bomen met stammen zo dik als een pols of arm. Daar werkt de bosmaaier 

veel sneller dan omzagen met een handzaag.  

Zo wordt steeds gekeken waar de bosmaaiers een grote toegevoegde waarde hebben.  

De groep heeft in het half jaar dat ze nu actief is al heel wat werk verzet en velden schoon 

opgeleverd.  We zijn al een tijdje bezig langs de Kronkelweg en het pompgebouw, waar we 

naast het maaien van dennenboompjes ook de bramen hebben weggemaaid en vele 

rododendrons hebben uitgegraven.  

In augustus en september voeren we ook een special project uit ten behoeve van het 

steenmeel onderzoek van de Wageningen Universiteit & Research. Het gaat hierbij om 24 

afgerasterde onderzoek plots die verspreid liggen in het park. Elk plot bestaat uit vier 5x5 

meter vakken waarbij van 2 telkens alle beplanting wordt afgemaaid en afgevoerd; zodat er 

lijsterbes plantjes geplant kunnen worden voor het onderzoek. We worden daarbij 

geassisteerd door 2 enthousiaste bosmaaier gecertificeerde vrijwilligsters van de moestuin 

groep, die zo extra ervaring op doen met het gebruik van de draadmaaier voor het 

verwijderen van het gras en de bosbessen. Een leuke en leerzame samenwerking.  

In juli hebben we een paar weken hinder gehad van zeer agressieve wespen die in de 

isolatie van de bodemplaat van de keet hun nest hadden gebouwd. Gelukkig hebben we met 

hulp van het Park de wespen kunnen bestrijden, waardoor de keet weer steekvrij te 

betreden is.  

Er is nog ruimte voor uitbreiding van de bosmaaier zaterdag groep voor zowel bosmaaier 

gecertificeerde als niet gecertificeerde vrijwilligers. Daarvoor is een wervende advertentie 

geplaatst op de website van de VvVHV. Mocht je iemand kennen met interesse breng die 

dan met ons in contact.  

Ook wil het bestuur onderzoeken of de bosmaaier locatie gebruikt kon worden op een 

doordeweeks ochtend door een nieuwe bosmaaier groep. 

 

Geert van Wijk / Coördinator Bosmaaier Zaterdag Groep  
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DENNENSCHEERDERS DONDERDAGGROEP 

 

2021 was in menig opzicht weer een turbulent jaar. We zijn nog niet af van al de corona 
perikelen en de wolf doet haar intrede in het Park. Op 4 maart starten we, onder beperkende 
voorwaarden, met onze werkzaamheden op het Otterlose Zand. Het werk wordt daar door 
alle scheerdersgroe-pen gezamenlijk aangepakt en na korte tijd is het resultaat hiervan 
duidelijk zichtbaar. Een groot gebied is vrij van dennenopschot. Met sleepzeilen worden de 
geschoren dennen verplaatst. Dit blijkt een succes te zijn en voor herhaling vatbaar.  

Vanaf 5 mei werken we, wederom met alle groepen op het gebied van De Plijmen en Nieuwe 
Plij-men, de “vlindercorridor” Met tussentijdse verplaatsingen van de werkkeet wordt het 
gehele gebied tot aan het Jeneverbes-senbos geschoond van dennenopschot. Vanaf begin 
september verplaatsen we onze werkzaamheden naar de Deelense Straal nabij het 
Braamsveldje en Eikenhoutbergen. We beëindigen het jaar op het Zinkgat bij de 
Kemperbergweg. De vrijwilligers van de Donderdaggroep hebben zich in december ook 
ingezet voor de actie “zaag je eigen kerstboom”. Ondanks alle beperkende corona 
maatregelen is de actie ook dit jaar weer een succes.                                                                     

Evenals het vorig jaar werd de Kemperberg als ontmoetingsplaats door de donderdaggroep 
gemist. Gelet de omstandigheden zal dit voorlopig wel zo blijven. Een alternatief hiervoor is 
nog niet gevonden. Dit jaar kon er wel het jaarlijks uitje worden georganiseerd. Op 11 
november troffen de leden en oud leden van de donderdaggroep en 2 bestuursleden van de 
Vereniging elkaar in een zaal van het van der Valk Hotel, “de Cantharel” in Apeldoorn. Daar 
werd onder het genot van koffie, thee en wat lekkers door iedereen volop bij gekletst. Er 
werd een doorlopende presentatie geprojecteerd van foto’s uit vergane glorie. Na een 
uitstekend en overvloedig lunchbuffet gingen de meeste mensen op weg voor een stevige 
wandeling in het nabijgelegen landgoed Van der Huchtbosch. 

De donderdaggroep wordt gevormd door enthousiaste vrijwilligers. De stemming binnen de 
groep is uitstekend en er is nauwelijks sprake van een verloop van leden. 

Aan het begin van 2021 bestond de groep uit 30 leden. Gedurende het jaar meldden er zich 
3 nieuwe leden aan en moesten er 2 leden helaas vertrekken. Eén i.v.m. het bereiken van de 
80-jarige leeftijd en één voortijdig wegens fysieke problemen. De donderdaggroep bestaat 
anno 2022 uit 31 leden. 

 

Rob Rombouts / Coördinator donderdaggroep  
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DENNENSCHEERDERS ZATERDAGPLOEG 

 

We zijn het jaar begonnen met 2 maanden lock down in verband met Corona. Ondanks het 

korte jaar van 10 maanden hebben we veel hoeken van het park gezien. 

Van begin maart tot begin april hebben we het sjouwwerk op het Otterlose Zand (oostkant) 

afgemaakt. Een enorme hoeveelheid met de bosmaaier gerooide dennen hebben we op rillen 

langs de kant van de omliggende paden gelegd. En als kers op de taart hebben we de 

dennen die al enkele jaren op een stapel lagen mogen verbranden. 

Per begin april zijn we verkast naar de westkant van het Otterlose Zand in de buurt van het 

Geitenspoor. En ook hier zijn, om de grond zo arm mogelijk te houden, de dennetjes op 

rillen langs de paden gelegd. 

In juni zijn we verkast naar de Corridor tussen het Rieselo en de Plijmen tot aan het 

Jeneverbessenbos. Hier zijn alle dennen verwerkt in de bosrand. 

Vervolgens hebben we in augustus een paar weken gewerkt op het Pampelse Zand en zijn 

we per september verkast naar de Karitzkyweg (Braamsveldje). Hier hebben we de 

vlindercorridor het gedeelte dat in het rustgebied ligt geschoond. 

En tenslotte zijn we per half oktober aan het werk gegaan op het Deelense Zand. 

We hebben 11 zaterdagen niet gewerkt als gevolg van Corona en het weer. Alle uren 

opgeteld hebben we 1653 uur de handen uit de mouwen gestoken. 

Eind 2017 is de zaterdaggroep 31 personen groot. Personele wijzigingen: 

Nieuw gekomen zijn: Jeanne Lammers, Ben van Kranen, Peter Wolfs, Rob van Schaik, Theo 

Muselaers. Afscheid genomen hebben: Ineke Foorthuis, Joop Lammers, Sietske Holm, 

Thijmen Laan, Nico Heineman 

Wisseling coördinator: Per eind 2021 heeft Jos Lousberg het coördinatorschap overgedragen 

aan Bob de Koff. Jos is verhuisd naar Huizen (het Gooi). Jos blijft wel dennenscheerder bij 

de zaterdaggroep maar zal er niet meer iedere week zijn, en coördineren vergt een 

frequentere aanwezigheid. 

Jos Lousberg en Bob de Koff / Coördinator zaterdaggroep 
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FAUNAGROEP 

 

Ook in 2021 was corona nog alom aanwezig, beperkende maatregelen bleven van kracht 

waardoor met name de maandelijkse werkgroep bijeenkomsten niet fysiek konden doorgaan. 

Het alternatief van de ZOOM-bijeenkomsten werkte goed en de opkomst was vaak hoog. Zo 

bleven we als groep toch nog met elkaar in contact. In mei en juli hebben we de 

bijeenkomsten op de Picknick-weide in het Centrumgebied gehouden, ieder op afstand op 

een eigen krukje met eigen koffie. Het was heel plezierig om zo het contact te houden en 

bijzondere waarnemingen te kunnen delen. Ook in september hebben we een fysieke 

bijeenkomst kunnen houden, nu in één van de zalen van het Parkpaviljoen, waar voldoende 

afstand gehouden kon worden. Gelukkig konden we wel onze inventarisaties en 

monitortingswerkzaamheden blijven uitvoeren, meestal alleen, een enkele keer in duo’s. 

Hierdoor bleef ook dit jaar de continuïteit in de monitoringsroutes en plots gewaarborgd en 

hebben we weer veel waarnemingen kunnen verzamelen.  

De faunawerkgroep heeft in 2021 een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. Sommigen 

zijn oude bekenden: zoals Willem en Els Roke, anderen nieuw: Leendert-Jan van der Ent en 

Menno Huizinga. Zij komen de vogelaars versterken bij het inventariseren van de BMP 

(Broedvogel Monitoring Plots). Daarnaast zullen Willem en Els ook meewerken aan de 

reptielen- en amfibieëninventarisaties. Leendert-Jan heeft ook veel kennis van zweefvliegen, 

dus we verwachten dat we daar ook meer van zullen zien. Het aantal leden van de groep is 

nu 30. Al deze leden vullen elkaar aan in hun deskundigheid en kennis, waardoor we in staat 

zijn een grote groep diersoorten te monitoren. Maar aanvulling van leden met kennis is altijd 

welkom… voor nu zitten we te springen om libellen-deskundigen… 

Een paar opmerkingen over onze veldwaarnemingen van dit bijzondere jaar:  

Bij de dagvlinders lijken de heidesoorten zich licht te herstellen na de warme en droge 

zomers van 2018, 2019 en 2020. De stijgende lijn van de kommavlinder heeft zich 

voortgezet, dit jaar zijn 119 exemplaren op de routes gezien, ruim 3x zoveel als in 2020! 

De bosparelmoervlinder heeft dit jaar een spectaculaire comeback gemaakt, er zijn op de 

routes 589 (!) exemplaren gezien (2020: 28; 2019: 24; 2018: 42; 2017: 100, 2016: 304 en 

2015: 171). Ook buiten de route heeft de soort zich dit jaar héél goed laten zien, soms wel 

met enkele tientallen tegelijk. Er zijn door de leden van de faunawerkgroep nog 137 

exemplaren in losse waarnemingen doorgegeven. Allen in het bekende ‘hot-spot’gebied, daar 

is dus nog een mooie populatie aanwezig.  

Helaas gaat het met een andere kwetsbare soort, de aardbeivlinder minder goed. Deze blijft 

sterk achteruit gaan en is op de routes slechts 8x waargenomen. Ook de grote 

parelmoervlinder gaat sterk achteruit. 
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Ook in 2021 zijn de twee vaste libellentelroutes ‘Landschapstuin’ en ‘Het Veentje’ 

geïnventariseerd. Na de veel te droge en warme zomers vanaf 2018 was er dit jaar weer 

sprake van ‘normale’ weersomstandigheden. Met name merkbaar in ‘Het Veentje’, waar de 

waterdruk vanuit de bodem kennelijk ook weer op het oude niveau is teruggekeerd. Toch 

kunnen we als belangrijkste bevinding stellen dat de droge periode vanaf 2018 t/m 2020 ook 

het afgelopen jaar nog een negatieve invloed heeft gehad op het aantal soorten dat we 

konden noteren. Van buiten de routes is het voorkomen van de sierlijke witsnuitlibel bij de 

Hubertus-vijvers het vermelden waard. Deze staat nog in de rode lijst als ’verdwenen uit 

Nederland’.  De soort is de laatste jaren echter weer in opkomst. Het eveneens voorkomen 

dit jaar van deze soort in het Deelense Was in 2021 is door een lid van de faunawerkgroep 

alleen mondeling gemeld. 

Naast dagvlinders en libellen wordt er ook naar overige insecten gekeken, veelal is dit 

‘bijvangst’ tijdens monitoringsroutes. Met de komst van Leendert Jan van der Ent wordt er 

ook weer actiever naar zweefvliegen gezocht. 

Vanaf 2017 wordt er meer naar spinnen gekeken een enkel lid van de faunawerkgroep. Wat 

klein begon is uitgegroeid tot een waar spinnenonderzoek. Dit jaar werd met meer nadruk 

gezocht in zo gevarieerd mogelijke terrein naar spinnen. Denk daarbij aan droge- en natte 

gebieden, of overwegend naaldhout begroeiing of loofbomen. Of ook binnen de houtsoorten, 

meer gericht op boomsoort.  In dat geval kan er dan wellicht gedacht worden aan verbanden 

tussen spinnensoorten met hun specifieke leefomgeving. Uiteindelijk zijn er in 2021 rond de 

180 soorten op naam gebracht.  Het totaal aantal vastgestelde soorten in Het Park v.a. 2011 

komt hiermede op 223. 

In 2021 is het oostelijk gedeelte van het park geïnventariseerd op amfibieën en reptielen, 

parallel aan het Beheer Open Terreinen. Door beperkte bezetting waren deze inventarisaties 

te weinig voor een representatief beeld.  Gelijktijdig met de avonden van de nachtzwaluwen 

is er gepoogd de rugstreeppadden te inventariseren.  Verder zijn de vaste reptielenroutes op 

het Otterlose Zand gelopen en vanwege wettelijke voorschriften, hebben we een aantal 

emmers gecontroleerd in een afgezet gebied op de Zwarte Berg waar nieuwbouw gepleegd 

wordt. 

Vanwege corona en de mogelijke besmetting en overdracht tussen mens en vleermuis zijn in 

2021 de bekende verblijfplaatsen van winterslapende vleermuizen niet geïnventariseerd. Wel 

zijn er dit jaar meerdere zomertellingen gehouden met een batlogger. Deze tellingen worden 

wandelend, fietsend of met de auto afgelegd. Zo worden meerdere gebieden en lanen op de 

aanwezigheid van vleermuizen onderzocht. 
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In 2021 zijn vijf nestbomen van boommarters gevonden, met in totaal minimaal 9 jongen.  

De inventarisatie van dassen is weer door de werkgroep opgestart. De droge zomers van 

2018, 2019 en 2020 zijn landelijk gezien moeilijke jaren voor de dassen geweest. Op verzoek 

van het Park wordt nu de situatie in het Park (weer) in beeld gebracht. Wat is de staat van 

de oude burchten en zijn deze nog bewoond? 

In 2020 zijn er voor vogelinventarisaties 21 BMP (BroedvogelMonitoringPlots) in het Park op 

broedvogels c.q. territoria geïnventariseerd door leden van de faunawerkgroep. 

Net zo als in andere jaren zijn er wintertellingen van de klapeksters gedaan en in de zomer 

de nachtzwaluw territoria voor het hele park vastgesteld. 

Extra aandacht hebben we dit jaar besteed aan de veldleeuwerik, boomleeuwerik en 

houtsnip. Dit om tot een schatting te komen van de totale aantallen in het Park.  

Ook op Vliegveld Deelen is dit jaar weer onderzoek naar verschillende diersoorten gedaan. 

Gelukkig konden we vanaf begin juni weer de vier dagvlinderroutes lopen. Alleen de echte 

voorjaarssoorten (o.a. de aardbeivlinder) is dus dit jaar gemist. Daarnaast is er dit jaar voor 

het derde jaar naar spinnen gezocht en zijn er waarnemingen van overige insecten 

vastgelegd. 

 

Nina de Vries / Coördinator Faunagroep  
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FLORAGROEP 

 

WERKWIJZE 

Door Covid zijn we iets later dan normaal vol aan de slag gegaan. Vanaf mei weer gewoon 

elke dinsdag ochtend. Daarbij hebben we de planten en bomen in een aantal 

kilometerhokken geïnventariseerd. In het najaar is er een speciale padpdenstoelenexcursie 

geweest. De korstmossen inventarisatie is in het najaar en winter ook weer opgepakt.  

Daarnaast inventariseren we de bijzondere soorten als heidezegge en kleine schorseneer. 

De populaties van deze soorten handhaven zich goed, al hebben ze wel te leiden van de 

droogte en warmte. De nieuwe plekken met heidezegge zijn goed aangeslagen.  

 

NIEUWE WAARNEMINGEN IN 2020 

In 2020 en  2021 zijn 34 soorten vaatplanten voor het eerst in het Park gevonden 

waaronder: nachtkoekoeksbloem en groot glaskruid. Soorten als blauwe knoop en kamgras 

werden niet meer waargenomen. Groeiplaatsen van grote leverorchis en zevenster verdienen 

aandacht bij het beheer.  

 

NIKO VISSER 

Eind 2021 heeft Niko Visser zijn coördinatorschap beëindigd. Na het overlijden van Jan 

Bokdam heeft hij zijn oude functie weer opgepakt en uitstekend uitgevoerd. Het was echter 

niet de bedoeling dat dit blijvend zou zijn.  

 

Erica Schmahl / Coördinator  Florawerkgroep 

 

 

  



 
JAARVERSLAG 2021 

 

23 

 

 

 



 
JAARVERSLAG 2021 

 

24 

 

 

VAN KRUIDENTUIN NAAR MOESTUIN DE PAMPEL 
 

 

In 2021 kreeg onze kruidentuin haar nieuwe naam: ‘Moestuin de Pampel’ 

De jury bestond uit vrijwilligers uit verschillende werkgroepen (Dennenscheerders, Moestuin 
en Flora), onze boswachter Henk Ruseler en Jakob Leidekker uit het managementteam (MT). 
Zo’n 30 namen waren ingezonden en hieruit koos de jury de meest passende en leukste. Dit 
leverde een Top-3 op en hieruit koos het MT de winnende naam: ‘Moestuin de Pampel’. 

Tijdens een gezellige bijeenkomst op de tuin werd op 30 april de nieuwe naam onthuld door 
Henk Ruseler, de buurman van de tuin die toen nog in de boerderij De Pampel woonde. Ook 
Norman Scheffelaar hield een interessant verhaal en het bestuur werd vertegenwoordigd 
door Leida van den Brink, verder was Maarten van Basten erbij namens de redactie.      

 

GROEI VAN DE TUIN 

Niet alleen in naam is de tuin nu volwassen geworden, er wordt inmiddels veel meer geteeld 
dan alleen maar kruiden. Ook in omvang en in wat het land oplevert is de tuin gegroeid. In 
2021 zijn we van 8 velden naar 10 velden gegaan en ook is een grote strook grond langs de 
tuin in gebruik genomen voor bessen en bloemen. De boomgaard is uitgebreid met tientallen 
nieuwe bomen: kersen, pruimen, peren, appels en noten. De 2 aardbeivelden hebben in juni 
vele kilo’s opgeleverd voor het Park restaurant.  

 

SAMENWERKING MET DE KEUKEN 

Vanaf april tot en met november is er tweemaal per week veel oogst naar het restaurant 
gegaan. Behalve de groenten vinden ook onze eetbare bloemen gretig aftrek. De keuken 
verwerkt deze in salades en als decoratie bij de gerechten.  We voeren regelmatig overleg 
met het management en de koks van de keuken over wat zij graag uit de moestuin willen 
krijgen. Deze samenwerking is in 2021 goed op gang gekomen. De keuken wil graag grote 
hoeveelheden tegelijkertijd, dus daar gaan we meer op koersen.  

Uiteraard houden we alles keurig bij in onze administratie, zodat we niet alleen de kosten 
maar ook de opbrengsten goed in de gaten kunnen houden.  
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BIJENKASTEN 

In 2021 plaatste Daan de imker drie bijenkasten op de tuin. Sindsdien zoemt het af en aan 
dat het een lieve lust is. In september zijn de kasten voor het eerst geopend en de raten 
bleken vol honing te zitten. Leuk om te zien wat bijen kunnen produceren, met behulp van 
onze tuin. Alles uiteraard puur natuur, geen bestrijdingsmiddelen: een mix van groenten met 
bepaalde kruiden en bloemen helpen mee om insectenvraat te beperken. 

 

VRIJWILLIGERS 

Het aantal vrijwilligers is in 2021 stabiel gebleven: rond de 25 actieve en enthousiaste 
mensen die zich inzetten voor de mooie moestuin. Eén vrijwilliger heeft afscheid genomen 
en twee nieuwe vrijwilligers kwamen erbij. Enkele vrijwilligers die ook in de tuingroep 
Hubertus werken versterken regelmatig onze groep, en af en toe springen ook de 
Dennenscheerders bij als er klussen gedaan moeten worden. We zijn blij met alle hulp. 

     

CORONA EN WERKTIJDEN 

Tijdens de Coronatijd in het voorjaar werkten we in kleine groepjes op alle ochtenden. Maar 
dat vroeg veel communicatie en coördinatie en echt nodig was het niet: het is immers geen 
enkel probleem om op ruime afstand van elkaar te werken. Zo zijn we van 5 naar 3 en 
uiteindelijk naar 2 ochtenden teruggegaan. Veel efficiënter en een stuk gezelliger omdat we 
daardoor de medevrijwilligers vaker zien en spreken.  

 

KOUDEBAKKEN 

In het voorjaar van 2020 heeft de bouwploeg van het Park hard gewerkt aan tien grote 
koudebakken waarin we groenten onder (kunst)glas kunnen voorkweken. Ook kruiden die 
extra bescherming nodig hebben vinden daar een plek. Veel dank aan de bouwploeg.  

 

VELDMANAGERS 

Sinds eind 2020 werken we met veldmanagers, zij zijn verantwoordelijk voor bepaalde 
velden, de boomgaard, de bessenstrook, de compostbakken en zo zijn er nog wat 
managementtaken. Regelmatig steken we de koppen bij elkaar om alle ontwikkelingen te 
bespreken en te kunnen aansturen. Daar komt best wel wat bij kijken: zaai-en teeltplannen, 
indeling van de velden, aankoop van het juiste zaai- en plantgoed, communicatie en omgang 
met de vrijwilligers. Iedereen zet de schouders eronder en daardoor loopt alles uiteindelijk 
goed.  
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LEZINGEN EN INFORMATIEBIJEENKOMSTEN 

De vrijwilligers zijn nooit te oud zijn om iets bij te leren. Sterker nog: zij willen graag meer 
leren over alles wat met de tuin te maken heeft. Marry Foelkel vertelde op 2 juni van alles 
over het gebruik van kruiden in tuin en keuken. Op 25 juni hield Jouke van der Zee een 
boeiende lezing over vlinders en insecten op de Veluwe en in de tuin. Op 5 november kwam 
Piet Brand, gids-vrijwilliger in het Park en vertelde een zeer interessant verhaal over herten 
en zwijnen in het Park, geïllustreerd met allerlei levensecht materiaal dat hij mee had 
genomen.  

Na de lezingen is er altijd een gezamenlijke lunch, meestal klaargemaakt door vrijwilligers 
van de Moestuin. Ook zijn er soms excursies, op 17 mei zijn de veldmanagers naar de 
Stadsakkers gegaan om van de bioloog per plaatse te horen hoe ze daar het werk 
organiseren.  

 

SCHUILEN VOOR DE REGEN 

Buiten werken betekent dat je tegen een buitje moet kunnen. Dat is meestal geen punt, 
maar als de regen uit de lucht klettert het is wel prettig om even te kunnen schuilen. We 
hadden een flinke partytent te leen, maar bij de eerste de beste storm waaide deze helaas 
om. Een tweede partytent doorstond meerdere stormen, maar bleek niet bestand tegen een 
onverwacht pak sneeuw eind november: twee dagen voor we de tent zouden afbreken 
stortte de tent in. Niet getreurd, we vinden wel weer een oplossing.  

  

CLEAN-UP DAGEN 

Soms groeit het onkruid harder dan we kunnen bolwerken op alleen de ochtenden. Dat 
speelt vooral in de zomer: er vallen veel groenten en kruiden te oogsten, het wassen kost 
tijd en daarnaast groeit het onkruid in de zomer tegen de kippen op. Bovendien kostte het 
vechten tegen het onuitroeibare kweekgras veel tijd, vooral op de nieuw in gebruik genomen 
velden. Dit lossen we onder andere op met clean-up dagen: na de ochtend is er een 
gezamenlijke lunch en daarna werken we nog een tijdje door. Zo lukt het om met zijn allen 
de tuin netjes te houden. 

 

Agnes Vosse/ Coördinator Moestuin De Pampel 

          

 



 
JAARVERSLAG 2021 

 

29 

 

 

 

 

 

 

  



 
JAARVERSLAG 2021 

 

30 

 

 

 

 

WERKGROEP NATUURGIDSEN 

 

Na een lange Corona-stop konden wij als natuurgidsen per 1 juli eindelijk weer aan de slag. 

Velen hebben de collegiale contacten gemist. Iedereen had er zin in om weer met de 

bezoekers op pad te gaan. Maximaal 16 bezoekers per gids voor wandelexcursies. Maximaal 

12 voor fietsexcursies en 10 voor excursies naar de wildobservatiehutten.  

 

KLEINE GROEPEN, OVERWOEKERDE PAADJES 

Deze maxima werden in veel van de eerste excursies niet gehaald. De inschrijving voor de 

excursies moest aanvankelijk nog op gang komen. Maar dat deerde de gidsen niet. De gids 

die de excursie “Struinen vanaf Schaarsbergen” deed had slechts twee enthousiaste 

deelnemers, maar dat deed geen afbreuk aan haar eigen enthousiasme. Integendeel; in zo’n 

klein groepje kun je meestal goed je verhaal kwijt en je kunt gerichter op vragen en op de 

interesses van mensen ingaan.  

De geijkte paadjes waren door gebrek aan regelmatige excursies helemaal overwoekerd. De 

gids realiseerde zich dat het wild door COVID ook lange tijd geen of weinig mensen in hun 

gebied gezien zal hebben. Zo kon het gebeuren dat op een wildweitje een grote rotte 

zwijnen werd betrapt. Maar liefst vijf zeugen en wel 12 nog erg jonge biggen. Wat een mooi 

cadeau.  

 

NIEUWE EXCURSIE: MOEFLON FIETSTOCHT 

In juni is in sneltreinvaart een nieuwe excursie ontwikkeld door enkele van onze gidsen. In 

samenspraak met Henk Ruseler. Deze excursies starten om 18.00 uur vanaf theehuis 

Kemperberg. De gasten krijgen eerst een drankje en een hapje. De gids vertelt ondertussen 

dat de moeflons 100 jaar geleden op het park kwamen: 4 rammen en 8 ooien, een geschenk 

aan Anton door Groothertogin Charlotte van Luxemburg.  De toelichting gaat verder over de 

moeflons, hun gedragingen in het veld en hun rol bij het in stand houden van de open 

vlaktes. De gids laat ook materiaal zien en voelen: een moeflonschedel, losse krukken, ook 

van een ooi, een vacht, poten. En er zijn prachtige foto’s. 

Om 18.30 uur stapt het gezelschap op de fiets. Langs de Eikenhoutbergen en het 

Middenzand naar het Bosje van Staf. En vandaar weer terug naar de Kemperberg. 
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Een prachtige fietstocht met een grote kans om moeflons te spotten. De excursies waren in 

juli en augustus in korte tijd volgeboekt. In de herfstvakantie zijn er ook nog twee excursies 

gegeven. We hopen dat we deze excursies in 2022 kunnen voortzetten.  

 

HOOGZOMERBORREL 

Natuurgidsen houden van hun werk: met gasten het bos of het veld in trekken en dan 

vertellen over de verschijnselen en samenhangen in de natuur. Natuurgidsen zien daardoor 

tijdens hun werkzaamheden normaliter geen collega’s. Daarom hechten de natuurgidsen 

heel veel waarde aan de periodieke algemene werkoverleggen. En ze hechten aan 

gezamenlijke informatiebijeenkomsten over actuele zaken. Deze bijeenkomsten werden 

gemist. 

Om tegemoet te komen aan de behoefte elkaar te ontmoeten en te spreken, was er deze 

zomer op vrijdag 23 juli vanaf 17.00 uur een borrel georganiseerd. Een mooi plekje is 

gevonden aan de picknicktafels achter De Kemperberg. Het was prachtig weer en het was 

plezierig om weer met zoveel collega’s bij elkaar te zijn. Blij te zijn met wie het goed gaat en 

zorgen delend waar die ook zijn. Maar ook gewoon weer eens te kunnen lachen om de leuke 

dingen die ons overkomen in het Park en in privé. 

Natuurlijk was het vooral ook genieten van alles wat er op de tafels werd uitgespreid. Er 

waren (groene!) gekookte kippeneieren (Leida), er was geweldige witte wijn (Marlies), 

schapenkaas en biologische witte wijn van een Odinwinkel (Henk van Reijn), bietensalade 

(Mineke) en zo had iedereen wel wat lekkers meegenomen. Hopelijk is hiermee een traditie 

geboren. 

 

VROEG UIT DE VEREN-EXCURSIES 

Deze exclusieve excursies waren in voorgaande ‘normale’ jaren steevast volgeboekt. 

Gelukkig heeft het publiek na de corona-stop deze excursie snel en massaal weten te vinden. 

Deze excursies, met 2 gidsen die elk 16 gasten meenemen, starten op zondagen vanaf de 

ingang Hoenderloo. Om 6.00 uur ’s-morgens tot 9.00 uur. Ze eindigen met koffie en/of een 

ontbijt in het Park Paviljoen.  Een gids beschrijft haar ervaring op een vroege 

zondagochtend: “Het was volle bak  met 32 geïnteresseerde deelnemers. Het weer was 

fantastisch, 18˚C om 6.00, beetje heiig en een zonnetje dat langzamerhand doorbreekt. 

Helaas was er een deelnemer met aangelijnde hond, wat waarschijnlijk invloed had op de 

zichtbaarheid van het wild voor de ene groep. De andere groep heeft een ruim assortiment  
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voorgeschoteld gekregen, van nieuwsgierige geweidragers, tot zwijnen van jong tot oud 

(inclusief een aantal pyamabiggen) en reeën in de fieptijd.” Op de website staat sindsdien 

dat honden niet mee mogen op deze excursies. Al met al een mooie start van een zonnige 

zondagochtend. 

 

HEI IS ER VOOR JOU 

Het weekend van 21 en 22 augustus was het drukste weekend van het jaar. Dat had een 

reden. Wie in dat weekend het park bezocht, mocht een bijzonder aandenken mee naar huis 

nemen. In het natuurgebied was een terrein van één hectare vrijgesteld om er een gratis 

bosje heide te komen knippen. En daar werd gretig gebruik van gemaakt. Het hele weekend 

hebben natuurgidsen hierbij geassisteerd en de bezoekers geïnformeerd over het beheer van 

de heide. 

 

 BRONSTEXCURSIES IN SEPTEMBER 

Zoals gebruikelijk waren er ook dit jaar elke dag in september bronstexcursies. Evenals 

vorige jaren weer een groot succes: elke avond was volgeboekt. Anders dan in de tijd vóór 

Corona geen 20 gasten per wildobservatiehut, maar 10. Veiliger en rustiger. 

 

HOGE VELUWE WANDELDAG ZATERDAG 9 OKTOBER 

Top drukte, prachtig wandelweer, langs de routes diverse informatieve stands die bemand 

werden door natuurgidsen. Een top dag. Dit jaar veel aanmeldingen vooraf en veel spontane 

aanmeldingen op de dag zelf, alsof het juk van de corona-maatregelen nog even afgeschud 

diende te worden. 

 

 HERFSTVAKANTIE KINDERACTIVITEITEN 

In totaal hebben 283 kinderen en 256 volwassenen deelgenomen aan de speurtocht. We zijn 

tevreden over deze aantallen. De moeflonmedailles die overgebleven waren van de Hoge 

Veluwe Loopdag (niet doorgegaan ivm Corona) vonden gretig aftrek bij de deelnemende 

kinderen.  
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HERFSTVAKANTIE MOEFLON FIETSEXCURSIE 

In het kader van “100 jaar moeflons op de Hoge Veluwe” zijn we van de zomer begonnen 

met moeflon fietsexcursies. Een groot succes. In de herfstvakantie waren de laatste van 

deze excursies dit jaar. Volgend jaar weer moeflonexcursies? 

De wolvin binnen ons park heeft de afgelopen maanden gezorgd voor veel onrust. Het park 

gaat moeflons evacueren en de overblijvers worden afgerasterd. Er was een filmpje van 

omroep Gelderland  met Jacob Leidekker en meters hoge elektrische rasters. 

Hopelijk gaat dit werken. Bij de laatste excursie was een mevrouw die al twee keer met 

Henk Ruseler op moeflonexpeditie was geweest. Geen moeflon gezien. Ook op deze excursie 

geen moeflons, wel geweidragers en zwijnen. Iedereen was tevreden, ook de mevrouw die 

in 2022 terugkomt voor haar vierde kans. Gelukkig kunnen we ook heel mooie foto’s laten 

zien. 

 

HERFSTVAKANTIE PADDENSTOELEN 

Sinds lange tijd staan er weer paddenstoelen-excursies op het programma van het park. Drie 

excursies en alle helemaal volgeboekt. Het was prachtig paddenstoelenjaar. De deelnemers, 

ouders en kinderen, hebben volop kunnen genieten van de grote verscheidenheid aan 

paddenstoelen. Wat een rijkdom aan soorten, vormen en kleuren! En dan die kleintjes, die 

ieniemienie-paddenstoeltjes op een half vergane dennenappel. Die maakten ook indruk.  

 Henk van Reijn / Coördinator natuurgidsen  
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JAAROVERZICHT PARKWINKEL. 

 

Vanaf 1 januari heeft Gwen van de Peppel zich bij het vaste team gevoegd als 

winkelbeheerder. 

Aan het begin van het jaar was de Parkwinkel dicht door de Lock down, na opening alleen 

het vaste personeel en winkelen op afspraak, de vaste medewerkers hadden ook een aantal 

artikelen uitgestald in de horeca, om op deze wijze aandacht te vragen voor wat wij 

verkopen in de winkel. De bevoorrading van de winkel kende dit jaar voor het eerst 

problemen, leveringen die niet kwamen of een container die nog ergens stond. 

Vanaf 28 april weer terug naar (normaal) en de vrijwilligers mochten weer mee draaien in de 

winkel, op 18 december weer in Lock down, zo zijn we naar het einde van het jaar gegaan.  

Tot onze grootte spijt kon de vrijwilligers bijeenkomst op 23 november niet doorgaan, dit 

vanwege de veiligheid voor iedereen en anderhalve meter afstand. 

Alle vrijwilligers hebben 2021 zich ondanks alle maatregelen fantastisch ingezet.   

 
Trudy van Beuzekom / Coördinator Parkwinkel.  
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LEDENADMINISTRATIE. 

 

Nadat in de voorgaande jaren de administratie was geactualiseerd en alle VOG aanvragen 

van de vrijwilligers waren afgehandeld was 2021 een relatief rustig jaar voor ons. De 

binnenkomende mutaties werden verwerkt en de bijbehorende handelingen richting 

penningmeester, Park werden verricht.  

Een tweetal keren hebben de coördinatoren een overzicht gehad met de vrijwilligers die in 

hun werkgroep zitten. Zeer tot ons plezier werden de overzichten kritisch doorgenomen en 

mutaties bij ons gemeld. Op die manier blijft de ledenadministratie actueel.  

Aan het eind van het jaar is het totaaloverzicht van vrijwilligers naar het bestuur gemaild. Zij 

hebben deze lijst gebruikt om samen met het Park de verzending van dienstkaarten 2022 te 

verzorgen. Ook in 2021 hebben wij weer met plezier ons werk verricht. 

 

Namens de ledenadministratie, 

Bert en Maarten Welle / Ledenadministratie 
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In 2021 zijn in totaal 26 nieuwsbrieven verstuurd. Goed om te zien is dat 96% van onze 

leden de reguliere nieuwsbrieven openen en 'doorklikken' naar onze  webpagina's. 

Het afgelopen jaar hebben veel leden aangegeven blij te zijn met de nieuwsbrief, de opzet 

en de inhoud. 

Qua aantal webpagina's komt onze teller op 215 nieuw aangemaakte en vormgegeven 

pagina's en 165 correcties op bestaande pagina's. 

Verder hebben wij de voorbereidingen gestart van nieuwe online activiteiten. 

 

Maarten van Basten 
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