
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

JAARVERSLAG 2020   

 

  



Jaarverslag 2020 Vereniging van Vrijwilligers van de Hoge Veluwe 

 

Pagina 1 van 28 

 

INHOUD 

 

 

HET JAAR 2020 ........................................................................................................................................ 2 

VOORWOORD BESTUUR ......................................................................................................................... 3 

INTRODUCTIE .......................................................................................................................................... 4 

CONTACTPERSONEN VOOR DE WERKGROEPEN ..................................................................................... 5 

ZITTINGSPERIODE BESTUURSLEDEN ....................................................................................................... 5 

DENNENSCHEERDERS DINSDAGGROEP .................................................................................................. 5 

WINKELMEDEWERKERS .......................................................................................................................... 6 

DENNENSCHEERDERS WOENSDAGGROEP .............................................................................................. 6 

RONDLEIDERS HUBERTUS ....................................................................................................................... 8 

DENNENSCHEERDERS DONDERDAGGROEP ............................................................................................ 9 

FLORAWERKGROEP ............................................................................................................................... 10 

DENNENSCHEERDERS ZATERDAGGROEP .............................................................................................. 12 

NATUURGIDSEN .................................................................................................................................... 13 

FAUNAWERKGROEP .............................................................................................................................. 14 

PUBLIEKSMEDEWERKERS ...................................................................................................................... 17 

TUINGROEP JACHTHUIS ........................................................................................................................ 18 

KRUIDENTUIN ........................................................................................................................................ 18 

FINANCIËN ............................................................................................................................................. 19 

TOELICHTING ......................................................................................................................................... 22 

BEGROTING 2021 .................................................................................................................................. 26 

ACCOUNTANTSVERKLARING ................................................................................................................. 27 

  

  



Jaarverslag 2020 Vereniging van Vrijwilligers van de Hoge Veluwe 

 

Pagina 2 van 28 

 

HET JAAR 2020 
 
 
Het jaar 2020 was slechts enkele weken op weg toen onze wereld ingrijpend veranderde. 
In dat jaar is er veel gevraagd van de vrijwilligers en het bestuur van onze vereniging. 
De schrijver Godfried Bomans schreef eens: ‘ook deze tijd zal eenmaal de goede oude tijd 
heten’.  Dit jaarverslag samengesteld door ons bestuur en onze coördinatoren en blikt terug 
op een jaar dat nu al ‘als de goede oude tijd’ de boeken in kan. 
 
Heeft u vragen over – of naar aanleiding van dit jaarverslag? Neem dan contact op met de 
secretaris, Ronald Fonteijn bereikbaar via: secretaris@vrijwilligershogeveluwe.nl 
 
Het Bestuur van de  Vereniging van Vrijwilligers van de Hoge Veluwe 
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VOORWOORD BESTUUR 
 

 
Het jaar 2020 was een bijzonder jaar. Ook onze vrijwilligers kregen te maken met 
onverwachte situaties als gevolg van de pandemie die niet te voorspellen waren. Zowel in 
de privésfeer als op Het Park. De gevolgen waren soms hefting. Welk risico loop ik?  Wat kan 
wel en wat mag niet? Je zal maar kwetsbaar zijn of een partner hebben die risico’s loopt. De 
gemiddelde leeftijd van onze vrijwilligers speelde daarbij ook een rol. 
 
Het is daarom bijzonder dat, ondanks alle hindernissen en onzekerheden, velen erin 
geslaagd zijn om gewoon door te werken. Soms met aanpassingen en beperkingen. 
Uiteraard binnen de mogelijkheden die er waren, want outdoor vrijwilligerswerk is nu 
eenmaal makkelijker te organiseren dan wanneer je in een ruimte werkt met een pandemie.  
Bij het organiseren van het werk kregen de werkgroepen te maken met de protocollen van 
Het Park die weer gecontroleerd werden door de Gemeente. Maar, hoe werkt dat in de 
praktijk?  Dan zie je de inventiviteit, het improvisatievermogen en het oplossingsgericht 
denken van onze leden. Dat is al decennialang het geval en kwam nu goed van pas tijdens 
deze crisis.  
 
Zelfsturende teams is geen eenvoudig model om mee te werken, maar je zag dat het 
uitstekend functioneerde met alle beperkingen van buitenaf opgelegd. Nu zal eenieder dat 
anders beleefd hebben en dat had mede te maken met de aard van het werk. Het Jachthuis 
ging op slot maar het buitenwerk kon grotendeels doorgaan.  
 
Om een voorbeeld te noemen: de Floragroep heeft een prachtig boek gemaakt van 317 
pagina’s. De Vaatplantenatlas van Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Zestig jaar 
inventarisatie van 1960 tot 2020.  Het is tot stand gekomen met een financiële bijdrage van 
het Lo van Dijk fonds onder redactie van Douwe van Dam.  Een standaardwerk. Zo zijn er in 
2020 nog veel andere voorbeelden te noemen en initiatieven die onze vrijwilligers bedacht 
hebben en gerealiseerd. 
 
Voor onze Tachtigjarigen die afscheid nemen heeft het bestuur een afscheidscadeau 
bedacht. Helaas konden we dat door Corona niet gezamenlijk tijdens een bijeenkomst 
uitreiken. De Coördinatoren hebben die taak op zich genomen. Wij hopen dat in 2021 er 
een moment komt dat we elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten. Daar kijken we allemaal 
naar uit.  
 
“Alleen samen komen we hier doorheen” is een slogan die we vaak hoorden en lazen. Dat 
hebben onze vrijwilligers laten zien in dit moeilijke jaar en is de kracht van onze vereniging 
die inmiddels 73 jaar bestaat. 
 
Het Bestuur  
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INTRODUCTIE 
 
 
Het jaar 2020 is een bijzonder en uniek jaar geworden, ook voor onze 
vereniging en onze activiteiten. Zo heeft in 2020 onze secretaris Leo van 
Klaveren besloten om zich helemaal aan de Rondleiders in Jachthuis 
Hubertus te gaan wijden. Hij is daarom afgetreden als secretaris na 

jarenlang trouw en uitstekend zijn functie als secretaris te hebben vervuld. Als zijn opvolger 
is Ronald Fonteijn door de ledenvergadering van 24 september 2020 benoemd. Het bestuur 
bestaat sindsdien uit: 

- Cees Krijger, voorzitter 
- Leida van den Brink, vice-voorzitter 
- Rolf Oosterbaan, penningmeester 
- Ronald Fonteijn, secretaris 

 

Daarnaast is in 2020 het nieuwe huishoudelijke reglement van onze vereniging in werking 
getreden. Hier is een lang proces aan voorafgegaan, dat veel tijd en energie heeft gekost. In 
dit reglement is ook de vrijwilligersovereenkomst opgenomen: iedereen die lid is of wordt, 
is dus automatisch aan die vrijwilligersovereenkomst gebonden.  
 
Daarnaast is, eveneens na langdurig overleg, de samenwerkingsovereenkomst met Stichting 
Nationaal Park de Hoge Veluwe getekend. Met deze twee documenten zijn dan zowel de 
verantwoordelijkheden binnen onze vereniging als de verhouding en samenwerking tussen 
onze vereniging en Stichting vastgelegd. Sinds de oprichting in 1947 van onze vereniging is 
dat nog niet eerder gebeurt. Wij waren altijd wars van bureaucratie en het vullen van orders 
met papier (de laatste jaren: schijven van computers met bestanden), maar sinds 1947 is er 
veel veranderd in de maatschappij. Ook onze vereniging moest zich daaraan aanpassen. Met 
deze twee documenten is, samen met de in 2018 doorgevoerde statutenwijziging, de 
juridische basis van onze vereniging voor de komende tijd weer op orde. 
 
Behalve het contact met de coördinatoren van de diverse werkgroepen, heeft het bestuur in 
2020 ook veel tijd besteed aan overleg met de directie en het management van Het Park. 
Vaak gaat dit informeel en over concrete zaken, maar in 2020 is er ook enkele keren overleg 
geweest met de directie over de samenwerking, de verwachtingen die Het Park aan onze 
vereniging stelt (en andersom!) en hoe de nabije toekomst eruitziet. Het zijn open 
gesprekken, die in een goede sfeer plaatsvinden en waarin duidelijke standpunten worden 
ingenomen en besproken. 
 
De kruidentuin is daar een voorbeeld van: deze voorziet het Parkrestaurant van verse 
ingrediënten. Het scheelt bestel- en transportkosten (met de daarbij behorende Co2 
uitstoot) en het is een leuk verkoopaspect voor het restaurant: u eet groenten uit eigen 
tuin. Mooi is ook de samenwerking tussen de dennenscheerders en de 
kruidentuinwerkgroep, waarbij jonge dennen uit Het Park zijn ingeruild voor nuttige bomen 
in de kruidentuin. Verderop in dit verslag leest u daar meer over.  
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CONTACTPERSONEN VOOR DE WERKGROEPEN 
 
De verdeling als contactpersoon voor de coördinatoren van de diverse werkgroepen en 
ondersteunende diensten is momenteel als volgt: 

- Cees Krijger: Natuurgidsen, ICT en Opleidingen 
- Leida van den Brink: Flora, Fauna, Dennenscheerders, Bouwgroep, 

Kruidentuin en Redactie 
- Rolf Oosterbaan: Rondleiders Jachthuis, Dennenscheerders, 

Natuurgidsen, Ledenadministratie en Redactie 
- Ronald Fonteijn: Publieksmedewerkers, Winkelmedewerkers en 

Vergaderingen 
 

 
ZITTINGSPERIODE BESTUURSLEDEN 
 
De benoemingsperiode van de huidige bestuursleden eindigt met de algemene 
ledenvergadering die wordt gehouden in het kalenderjaar: 
 

- Cees Krijger: 2024 
- Leida van den Brink: 2023 
- Rolf Oosterbaan: 2022 
- Ronald Fonteijn : 2025 

 

 
 

DENNENSCHEERDERS DINSDAGGROEP 
 
De dinsdaggroep van de dennenscheerders is iets groter geworden en telt 
nu 29 deelnemers, in normale tijden zijn er iedere week ruim 20 personen 
actief. 

 
Door corona blijven een aantal personen vanwege hun gezondheid thuis. De gemiddelde 
leeftijd van de groep is 70+.Het werk is het hele jaar door gegaan, wel met de nodige 
maatregelen: gespreide aankomt en - vertrek, geen gezamenlijke pauze. 
 
We hopen in de loop van het jaar als de corona aantallen veel lager zijn en iedereen die dat 
wil ingeënt is, weer enigszins op de oude manier en inclusief de sociale contacten te gaan 
dennenscheren. Vrijwel heel 2020 hebben we langs de Wetweg gewerkt. 
 
Karel van Dijk 
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WINKELMEDEWERKERS 
 

Onze Nieuwjaarsbijeenkomst was gezellig, maar tevens ook de laatste 
bijeenkomst die we gezamenlijk konden organiseren. 

In maart kwam de wisseling van de wacht van Hanny Kempink naar mij, 
kort daarna kwamen we op 15 maart in de eerste Lockdown terecht 

waardoor we allemaal even werkloos waren en de winkel dicht was. Op 1 mei mocht de 
winkel weer open, de eerste tijd hebben de medewerk(st)ers van Het Park de winkel zonder 
ons gedraaid, wij zijn hen weer gaan ondersteunen op 1 juli. 

 

Toen begon voor Ria (diegene die de 
roosters maakt) en mij (coördinator) het 
daadwerkelijke werk: Ria heeft zichzelf wel 
tien keer moeten uitvinden ook omdat ze 
geen ICT-specialist is en het rooster lastiger 
was dan we dachten, we moesten ook naar 
een nieuwe, meer bij deze tijd passende 
opzet van het rooster, dat ging met vallen en 
weer opstaan. 

Het afgelopen jaar hebben we ook van een 
aantal vrijwilligers afscheid genomen, Corry 
Jonkers, Margret Steijn, Erik Schellingerhout 

(hij heeft een aantal weken bij ons gewerkt) en Ineke Vermeulen. We hebben ook een 
nieuwe vrijwilliger erbij gekregen, Peter van Harten versterkt ons op de zaterdag. Er zijn ook 
nog een aantal mensen uit de groep die nog niet werken vanwege Corona. 

Op 15 december moest de winkel weer sluiten, we wachten af wanneer we weer open 
mogen gaan. Tot mij grote spijt is het er niet van gekomen om dit jaar nog verder bij elkaar 
te komen, dit door de steeds veranderende regels en wisseling van de wacht binnen Het 
Park. 

Trudy van Beuzekom 
 

 

 

DENNENSCHEERDERS WOENSDAGGROEP 
 

2020 was, vanwege covid-19, een bijzonder jaar. Na een start van de 
werkzaamheden langs de Houtkampweg en een poging om wat oude 
“brandstapels” weg te werken op het Otterlose zand langs de Wetweg, 
werden onze activiteiten voor twee maanden stilgelegd  vanwege de 
uitbraak half maart. 
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Half mei hebben we de werkzaamheden onder het corona protocol weer opgepakt, d.w.z. 
met gespreide opkomst en vertrek en met in achtneming van gepaste afstand en hygiëne en 
zonder gezamenlijke koffiepauzes. Eén van de mensen van onze groep is geveld door het 
virus en op de intensive care beland, maar is na een lange periode van herstel weer aan het 
opknappen. Een vijftal leden van onze groep heeft uit voorzorg voor zichzelf of hun partners 
de bijeenkomsten op de woensdagen gemeden, de overige hebben de rest van het jaar tot 
half december nog regelmatig in Het Park gewerkt. In eerste instantie op de Pollen en later 
op het Otterlose zand. 
 
In mei hebben Arjen Koopmans en ik van rol gewisseld, ben ik coördinator geworden van de 
woensdaggroep en neemt hij waar tijdens mijn afwezigheid. Dit viel nagenoeg samen met 
het besluit van het bestuur om een bestuurslaag te schrappen, waardoor de voorlieden 
ineens coördinator werden van hun groep. Naar mijn idee een wijs besluit, dat zijn 
uitwerking al had tijdens de bijzondere “getrapte” jaarvergadering in september waar de 
betrokkenheid van de deelnemers, naar ik hoorde, groter was dan in voorgaande jaren. 
 
Twee leden van de woensdaggroep hebben begin 2020 deel genomen aan de 
bosmaaiercursus. Omdat er iemand van de zaterdaggroep, die de cursus ook had gevolg, 
naar onze groep is overgestapt en ikzelf de cursus al eerder had gevolgd zijn wij nu met vier 
gecertificeerde bosmaaiers. 
 
Dit jaar is één van onze leden 80 jaar geworden. Eén man heeft onze groep om persoonlijke 
redenen verlaten en één man heeft aangekondigd aan het eind van het jaar te stoppen. Hun 
plekken zijn alweer ingenomen door nieuwe aanwas, zodat we in totaal weer op 32 leden 
zitten. Dit jaar hebben we ook de “nieuwe” kar in gebruik genomen en heringericht en 
hebben we in de praktijk de sleepzeilen getest en goed bevonden. 
 

Met een klein ploegje hebben we de 
werkzaamheden van dit jaar in december 
afgesloten met het oogsten van jonge 
dennen die elders in het land geplant zijn, 
in het kader van de actie ‘Meer bomen 
Nu’. In ruil voor deze jonge dennen, heeft 
de Kruidentuin bomen gekregen die zij 
konden gebruiken. Zie ook het verslag van 
de Kruidentuin verderop in deze publicatie. 
Ik kijk er naar uit om in het nieuwe jaar 
weer aan de slag te gaan en ik weet zeker 
velen van onze groep met mij. 
Han Peters 
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RONDLEIDERS HUBERTUS 
 
 Het jaar 2020 was een enerverend jaar. Alle restricties die het 
coronavirus met zich meebracht waren ook van toepassing op het 
bezoeken van het Jachthuis. Diverse malen gesloten en bij het 
mondjesmaat openstellen maximaal zes gasten in plaats van 20. Deze 
moesten dan ook nog in alle ruimten op veilige afstand van elkaar gaan 

staan op een van tevoren gemarkeerde plek. De mondkapjes deden hun intrede, de 
gezondheidscheck bij de voordeur en het desinfecteren van de handen. 
De rondleiders hadden zich erg verheugd op een speciale themarondleiding over het thema 
‘100 jaar Jachthuis’. Er waren al ideeën gespuid, plannetjes gemaakt maar helaas… 
Even leek er een nieuw elan te ontstaan door in november een doorlopend Jachthuisbezoek 

te organiseren. Vier zaterdagen met ieder 
kwartier een start van zes gasten. In een half 
uur vier vertrekken aandoen en dan nog een 
kwartiertje buiten. Vanwege een loc down 
vervielen er twee zaterdagen maar degenen 
die dienst deden kregen van de twee overige 
zaterdagen een ‘kick’ of een ‘boost’ in het 
jargon dat bij de leeftijdscategorie van de 
rondleiders past (…) 
 

 
Een opsteker was ook het ‘afstuderen’ van een 
elftal nieuwe rondleiders. Dit gebeurde in het 
Dorpshuus in Hoenderloo. Een feestelijk 
gebeuren op veilige afstand. Zij zijn meteen 
ingezet voor de rondleidingen.  
 
De picknick (op de picknickwei !!) in het najaar 
was een geslaagd gebeuren waarbij dertig 
rondleiders op veilige afstand in de open lucht 
bij elkaar konden zijn.  Een prachtig initiatief is 
de wekelijkse ‘Winterwaranda’ gedurende de 
weken dat het Jachthuis gesloten is. Een digitaal magazine voor en door de rondleiders met 
leuke weetjes en doorwrochte artikelen. Applaus voor de samenstellers. 
 
Voor de statistici: 
In totaal zijn er in 2020 5890 gasten rondgeleid. In 2019 waren dat er 25.696. Dat is een 
terugloop van 77%. Er staan momenteel eenenzestig rondleiders op de ledenlijst. Vijf van 
hen zijn nog even op non-actief omdat zij een kwetsbare gezondheid hebben.  
 
Leo van Klaveren 
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DENNENSCHEERDERS DONDERDAGGROEP 
 
Werkzaamheden. 
 
Onze donderdaggroep is in 2020 achtereenvolgens werkzaam geweest op 
het Otterlose Zand, de Oude Houtkampweg en Pampelse Zand, de 
Kronkelweg en weer het Otterlose Zand. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Op de Oude Houtkampweg 
werd ter hoogte van het 
Museonder de lage 
begroeiing tussen de hoge 
beuken verwijderd om 
zodoende een vrij uitzicht 
te krijgen vanuit het 
Marchantplein naar het 
Pampelse Zand. 
Op de overige werkplekken 
werd als gewoonlijk het dennen opschot verwijderd. Op het 
Otterlose Zand werden de verwijderde dennen in rillen langs de weg gestapeld. Deze stapels 
werden later door Het Park opgehaald en door een composteerbedrijf verder behandeld. 
 
Voorheen werden de geschoren dennen door een aantal enthousiaste stokers verbrand, 
maar door voortschrijdend inzicht wordt het nu beter geacht de dennen te verwijderen om 
zodoende verdere verzuring van de grond tegen te gaan. Medio maart was de eerste 
Lockdown in Nederland een feit en werd er door de donderdaggroep enige weken niet 
gewerkt.  
 

Op donderdag 14 mei werd er - onder voorwaarden- weer met 
scheren begonnen. Er werd gewerkt volgens een rooster 
waardoor er niet te veel mensen tegelijk in het veld aanwezig 
waren, op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar en geen 
gezamenlijk koffiedrinken. 
 

Na de 2e lockdown in oktober werd medio december door de coördinatoren van alle 
dennenscheerdersgroepen besloten om tot nader order niet te gaan scheren op de HV. 
 
Aan het begin van het jaar 2020 bestond onze donderdaggroep uit 28 leden. In de loop van 
het jaar hebben we 5 nieuwe enthousiaste vrijwilligers mogen verwelkomen. 3 Vrijwilligers 
hebben ons verlaten, 1 lid vanwege het bereiken van de 80-jarige leeftijd, een ander lid 
wegens persoonlijke omstandigheden en tenslotte een lid vanwege een ernstige ziekte. 
Momenteel bestaat onze donderdaggroep uit 30 vrijwilligers. 
 
Rob Rombouts 
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FLORAWERKGROEP 
 
In memoriam Jan Bokdam 
Halverwege 2020 werd heel plotseling duidelijk dat onze coördinator, Jan 
Bokdam, nog maar heel kort had te leven. Hij moest toen alle activiteiten 
voor onze werkgroep en voor Het Park opgeven. Gelukkig heeft hij nog een 
paar goede maanden gehad, waarin hij, ook samen met zijn vrouw, 

kinderen en kleinkinderen, nog in Het Park is geweest. Het Park hoorde bij Jan, Jan hoorde 
bij Het Park.  
 
Op 21 januari van dit jaar, de dag voor 
zijn overlijden, heb ik hem nog de 
Vaatplantenatlas met 60 jaar 
planteninventarisaties kunnen 
overhandigen. De atlas waarvoor hij 
zich zo heeft ingezet en waarvan hij in 
juli al aangaf dat hij die nog graag in 
druk zou willen zien. Ondanks zijn zeer 
zwakke gestel heeft hij met veel 
belangstelling kunnen bekijken. De 
gedrevenheid waarmee hij ons 
enthousiasmeerde voor verschillende 
onderzoeken, zijn kennis die hij zo graag 
met ons deelde en zijn altijd opgewekte 
humeur zullen we erg missen! 

 
Afscheid 80 jarigen 
Twee andere leden, Fia Brusse en Tjitske van der Veer, hebben in 2020 de 80-jarige leeftijd 
bereikt en om die reden onze werkgroep verlaten. Beiden zijn rond het jaar 2000 lid van 
onze werkgroep geworden en hebben zo jarenlang een waardevolle bijdrage geleverd aan 
de kennisopbouw van nieuwe leden en aan de inventarisaties. Jammer dat wij door Corona 
nog geen afscheid van hen hebben kunnen nemen. 
 
 

Vaatplantenatlas 
In 2020 is met enthousiasme en veel 
doorzettingsvermogen gewerkt aan de afronding 
van de atlas met gegevens over 60 jaar 
planteninventarisaties in Het Park. Dit boekwerk 
heeft 400 pagina’s, waarvan 300 pagina’s met 895 
verspreidingskaartjes en foto’s. Deze uitgave is 
financieel mogelijk gemaakt door een bijdrage uit 
het Lo van Dijk-fonds. 
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Invloed Covid 19 op onze werkzaamheden 
Het zal niemand verbazen dat Covid 19 een enorme impact op onze werkzaamheden heeft 
gehad. Het begin van onze inventarisaties viel samen met de start van de beperkende Covid-
maatregelen. Om toch te kunnen inventariseren is vanaf het begin gewerkt met lijsten 
waarop men op individuele basis kon inschrijven. De mogelijkheden waren:  
• een lijst met kilometerhokken die al lang niet meer waren geïnventariseerd en  
• een lijst met vaatplanten die heel weinig in Het Park voorkomen en die elk jaar bekeken 

worden. 
 
Deze methode heeft goed gewerkt en op deze manier is ons werk niet stil gevallen. In juni 
zijn we weer met de reguliere inventarisaties op dinsdagochtend gestart. Zo hebben we het 
hele seizoen kunnen inventariseren met in totaal 7788 waarnemingen, een hoger aantal 
zelfs dan in 2019! 
 
Onderzoeken 2020 
1. De integrale telling van de Kleine schorseneer. 
Het terugvinden van de groeiplaatsen is dit jaar belemmerd door het droge, hete weer in 
combinatie met de naweeën van de twee voorafgaande droge groeiseizoenen. Het lijkt erop 
dat de reserves in de wortelstokken uitgeput raken. Het aantal bloeiwijzen is dit jaar gering, 
de bloeistengels zijn erg kort met slecht ontwikkelde (vaak verdroogde) hoofdjes. Ook lijken 
de bladeren van de rozetten smaller en korter dan normaal. 
 
2. Effectgerichte monitoring maaiproef Braamsveld (gestart in 2019). 
Vraagstelling: heeft diep maaien in de winter van hoge, oude Struikhei en Pijpenstrootje een 
positief effect op het behoud en herstel van heischraal grasland, in het bijzonder van de 3 
icoonsoorten, Heidezegge, Gelobde maanvaren en Kleine schorseneer? 
Na twee jaar tellen valt op dat Heidezegge zich na diepmaaien goed herstelt. Het aantal 
groeiplekken van Kleine schorseneer nam echter in 2020 juist af, hoewel het aantal 
bloeiwijzen op de diepgemaaide banen wel toenam. Deze algemene afname wordt 
verklaard door de grotere gevoeligheid voor droogte van deze soort. Gelobde maanvaren 
werd in 2019 en 2020 slechts op 1 plek aangetroffen. 
 
Nieuwe waarnemingen in 2020 
In 2020 zijn 25 soorten vaatplanten voor het eerst in Het Park gevonden waaronder een 
aantal verwilderde tuinplanten zoals Stippelklaverzuring, Bergcentaurie, Tuinjudaspenning, 
Japanse wijnbes en Rotsooievaarsbek. Op een oud grasveldje in de omgeving van het 
Dienstgebouw vonden we Nachtsilene, Paardenhoefklaver, Voorjaarsganzerik, en Geel 
zonneroosje. Ook in de pleegakkers vonden we twee nieuwe soorten te weten, Gele kamille 
en Wilde ridderspoor. De invloed van de mens op de flora van Het Park is bij deze soorten 
duidelijk waarneembaar!  
 
Niko Visser 

 

 



Jaarverslag 2020 Vereniging van Vrijwilligers van de Hoge Veluwe 

 

Pagina 12 van 28 

 

 
DENNENSCHEERDERS ZATERDAGGROEP 
 
Wij zijn het jaar gestart op ‘t Rieselo met voornamelijk branden. Op 25 
januari hebben we de “junior rangers” ontvangen. Vuurtje stoken is een 
feestje voor hen en ook voor ons.  
 
Per half februari zijn we verhuisd naar het Deelense Zand. Daar heeft de 

bosmaaiergroep voor het eerst zijn kunsten kunnen vertonen. De bosmaaiergroep en de 
handwerkers hebben zo ver mogelijk uit elkaar, en rekening houdend met de wind, gewerkt. 
Desondanks ondervonden sommigen enige hinder. Het resultaat van het werken met de 
bosmaaier is niet 100%. Men kan niet vlak bij de grond zagen maar blijft tussen de 5 en 10 
cm boven de grond. Dat heeft als nadeel dat bij een behoorlijk percentage stronkjes alsnog 
handwerk met de kniptang vereist is om de onderste takken te verwijderen. Maar het zagen 
gaat wel veel sneller, zeker als de boompjes dicht tegen elkaar staan. We zijn niet zo lang 
bezig geweest op het Deelense Zand. Per 21 maart is er als gevolg van de Coronapandemie 
8 weken niet gewerkt.  En per 16 mei zijn we weer begonnen echter met aangepaste 
Coronamaatregelen. Geen gezamenlijke koffie en verspreide aankomst- en vertrektijden.  
 
Het werk op het Deelense Zand is niet klaar want per 30 mei heeft het schonen van het 
Otterlose Zand voorrang gekregen. En daar zijn we nu nog steeds bezig. Op het Otterlose 
Zand moeten de gezaagde dennen een heel eind getransporteerd worden. Daar hebben we 
voor het eerst gewerkt met sleepzeilen, dat is heel goed bevallen. Per 19 december zijn de 
werkzaamheden weer gestaakt ten gevolge van de pandemie. 
 
Urenstaat: 
Al met al hebben we in 2020 in totaal 1620 uur gewerkt. 
 
Personele wijzigingen: 
Nieuw gekomen zijn:   

• Arjen Koopmans, lid van de woensdagploeg en in verband met veelvuldig verblijf in 
Zweden is hij ook bij de zaterdagploeg werkzaam. 

• Jeanne Lammers. 

• Jakko Ockers, onze jongste dennenscheerder. 
 
Afscheid genomen heeft: 

• Joop Lammers, wegens het bereiken van de 80 jarige leeftijd. 
 
Jos Lousberg 
 
 

 
 
 
 



Jaarverslag 2020 Vereniging van Vrijwilligers van de Hoge Veluwe 

 

Pagina 13 van 28 

 

 
NATUURGIDSEN 
 
Het jaar 2020 was voor onze natuurgidsen een jaar van een gering aantal 
activiteiten. Dat was moeilijk voor onze gidsen die gewend zijn regelmatig 
op pad te gaan met gasten en hun liefde voor de natuur en Het Park te 
delen. Op momenten dat er wel wat activiteiten waren gaven beperkingen  
 

in het aantal gasten en omstandigheden nog steeds weinig voldoening. Op dit moment 
bestaat de werkgroep uit 50 gidsen. Dat betekent dat in 2020 van acht gidsen afscheid 
hebben genomen. Allen hadden persoonlijke redenen, overwegend gerelateerd aan 
gezondheid.  
 
Excursies 
Door het coronavirus zijn er geen activiteiten gedaan van half maart tot half juni en vanaf 
half december. Tussen half juni en half december waren er activiteiten op beperkte schaal. 
Het maximum aantal bezoekers per excursie ging omlaag naar tien en daarna naar drie per 
gids. In totaal namen 3.755 mensen deel aan excursies. Het gemiddeld aantal deelnemers 
aan een excursie is 7, voor de kinderactiviteiten lag dit op 13. Het aantal aangevraagde 
excursies bedroeg 64, met gemiddeld 9 deelnemers per gids. Er is maar één excursie in een 
andere taal dan Nederlands uitgevoerd (Engels). Buitenlanders bleven massaal weg 
vanwege corona-regels in eigen of ons land. De actie van Van der Valk hotel Cantharel viel 
door corona in het water. Enkele activiteiten die normaal gedurende het jaar worden 
uitgevoerd zijn geschrapt, omdat die niet binnen de regels uit te voeren waren. Zo waren er 
geen bronstexcursies omdat we niet veilig voldoende bezoekers in de kleine ruimte van een 
observatiehut kregen.  Buiten de fiets- en wandelexcursies vinden er nog meer activiteiten 
plaats. Deze worden kort beschreven.  
 
WandelFit 
WandelFit vindt plaats op dinsdag en op donderdag waarbij sportieve wandelaars onder 
leiding van wandelcoaches de natuur in gaan om hun conditie te verbeteren en tegelijkertijd 
te genieten van de natuur. Gemiddeld komen er per week 40 deelnemers, maar ook de 
WandelFit-activiteiten werden half maart stopgezet. Tussen juni en oktober is WandelFit 
weer opgestart, met maximaal tien deelnemers en afstand houden. Er wordt nog steeds 
gewandeld, maar op eigen gelegenheid. Eén van de deelnemers maakt elke maand een link 
aan in Google waar foto’s worden geplaatst. De link wordt gedeeld en zo houdt de groep via 
de mail en de foto’s contact met elkaar.  Er staan tien gidsen op een lijst om de training te 
volgen bij de KNWB om officieel wandelbegeleider te worden. De training is tot nu toe al 
tweemaal uitgesteld. 
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KinderActiviteiten 
Binnen de Natuurgidsen wordt er veel aandacht gegeven aan 
kinderactiviteiten tijdens de schoolvakanties. Een team zorgt dat 
er tijdens ieder schoolvakantie leuke en leerzame activiteiten zijn 
voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Dit is vaak een 
spannende puzzel- of speurtocht. Tijdens de kerstvakantie 2019-
2020 was er traditiegetrouw uilenballenpluizen, in combinatie 
met een speurtocht met een aantal opdrachten over uilen. Voor 
het eerst vond de Kinderactiviteit plaats in het leslokaal 
(voormalige winkel). De voorjaarsvakantie kende het thema “Feit 
of fabel?”. De activiteit omvatte een korte speurtocht en 
opdrachten bij terugkomst. In de herfstvakantie zijn vanwege de  

 
coronamaatregelen deelnemers zonder gids op pad gestuurd met een zoekkaart met 
daarop zestien dingen die in de natuur gezocht en afgekruist moesten worden. Na afloop 
kregen ze een zelf te rijgen pindasnoer aangereikt. In de meivakantie en de kerstvakantie 
2020-2021 waren er geen activiteiten door coronamaatregelen. In de zomervakantie was er 
zoals de laatste jaren gebruikelijk geen KinderActiviteit gepland.   
 
Van Luchtkasteel tot Dassenburcht 
Dit is een activiteit voor jongeren die normaal plaatsvindt van maart tot mei met enkele 
basisscholen uit de omgeving. Vanwege Corona vonden deze activiteiten in 2020 geen 
doorgang.  
 
Nieuwe activiteit 
In 2020 is er een nieuwe excursie ontwikkeld “Wondere Plantenwereld”. De eerste 
uitvoering van deze excursie staat voor voorjaar 2021 gepland. 
 
Assistentie bij evenementen op Het Park 
De Natuurgidsen helpen regelmatig mee bij diverse evenementen die in Het Park 
plaatsvonden. Vanwege de coronamaatregelen heeft zich dit in 2020 beperkt tot “Hei is er 
voor jou”. 
 
Ineke van Meggelen 
 
 

 
 

FAUNAWERKGROEP 
 
Het telseizoen 2020 was nog maar net begonnen toen eind februari de 
corona-pandemie uitbrak en alle activiteiten stil dreigden te komen liggen. 
Gelukkig werd er door Het Park voor de onze vrijwilligers van de 
faunawerkgroep een uitzondering gemaakt en konden zij, onder strikte 
voorwaarden, individueel, wel hun inventarisaties en 

monitoringswerkzaamheden uitvoeren. Hierdoor was de continuïteit in de 
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monitoringsroutes gewaarborgd en hebben we weer veel waarnemingen kunnen 
verzamelen.  
 
Gezellig samen op pad was er dit jaar echter niet bij en ook de maandelijkse bijeenkomsten 
in de Kemperberg vervielen vanaf maart. In juni hebben we elkaar ontmoet op de grote 
weide in het centrumgebied. Iedereen op 1,5 meter afstand op een eigen krukje met eigen 
koffie. Het was heel plezierig om zo het contact te houden en bijzondere waarnemingen te 
kunnen delen. 
 
In september hebben we een bijeenkomst kunnen houden in de Openbare Basisschool in 
Hoenderloo. Daar bood de aula voldoende ruimte om op gepaste afstand te kunnen 
vergaderen. De frequentie van de bijeenkomsten is dus in 2020 aanzienlijk gedaald. 
Alternatieve mogelijkheden via digitaal vergaderen werden in november voor het eerst 
uitgeprobeerd. De opkomst van deze bijeenkomst was zeer hoog, de manier van vergaderen 
was wennen, maar mogelijk. Ook de geplande lezingen van gastsprekers zijn dit jaar 
vervallen. 
 
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 en 2019. Van de kommavlinder zijn dit jaar zijn 41 exemplaren op de 
routes gezien, ruim 3x zoveel als in 2019! 
En een andere kwetsbare soort, het gentiaanblauwtje, doet het gelukkig op de Hoge Veluwe 
ook nog goed. Er zijn dit jaar maar liefst 10.408 (2019: 5887; 2018: 4198) eitjes gevonden op 
de telplots en hun directe omgeving. Als je weet dat elk vrouwtje ongeveer 75 eitjes legt, 
hebben er dus ongeveer 138 vrouwtjes gevlogen, met de mannetjes erbij kom je dan op 
zo’n kleine 276 vlinders (2019: 156; 2018: 110). 
 
Ook in 2020 zijn er weer libellen-inventarisaties uitgevoerd in de gebieden 
Landschappentuin (22 soorten) en Veentjeswei (15 soorten). De tellingen bij de IJzeren Man 
zijn dit jaar niet uitgevoerd, aangezien het ven snel na aanvang van het telseizoen bijna 
volledig droog stond. En ook is de Deelense Was dit jaar door omstandigheden niet geteld.  
 
Tijdens de onderzoeken naar spinnensoorten in Het Park werd dit jaar op twee plaatsen in 
de omgeving Middenzand een rondlopend (onvolwassen) vrouwtje lentevuurspin 
genoteerd. Het komt weinig voor dat er vrouwtjes worden waargenomen (die leven 
verscholen in een ondergronds gesponnen woonbuis). Normaal zie je alleen de oranje 
gekleurde mannetjes die in het voorjaar bovengronds op zoek gaan naar een vrouwtje.  
 
Door de corona-maatregelingen vond het ‘beheer open terreinen’ niet plaats zoals in 
andere jaren, hierdoor zijn de inventarisaties voor de reptielen in deze gebieden vervallen. 
In het vroege voorjaar werden adders aangetroffen bij de winterverblijfplaats op het 
Deelense veld. In de nabijheid van de Karitzkyweg  zijn ze niet aangetroffen, mogelijk zijn we 
er niet op de goede momenten geweest, of zijn ze daar verplaatst, hopelijk komen we daar 
de komende jaren achter. Ook de telroutes op het Otterlose Zand zijn dit jaar geteld. De 
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aantallen hagedissen viel wederom tegen, 
het Otterlose zand was erg droog en dor. 
Ook sprinkhanen, bulkvoedsel voor de 
hagedissen, werden er nauwelijks gezien. 
Eind januari 2020 zijn de bekende 
verblijfplaatsen van winterslapende 
vleermuizen weer geïnventariseerd. Er 
werden 90 exemplaren (2019: 105; 2018: 
137) geteld, verdeeld over zes soorten 
(2019: 6; 2018: 7). Daarnaast zijn er ook 
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. 
 

In 2020 zijn vijf nestbomen van boommarters gevonden, met in totaal 12 jongen. Daarnaast 
twee territoria waarin geen jongen aangetoond kunnen worden. Op 7 mei zijn er in de 
avond opnamen gemaakt voor het natuurprogramma Buitengewoon van TV Gelderland. 
Olga van der Klis van de faunawerkgroep was hierbij gevraagd als deskundige m.b.t. de 
boommarters in Het Park. Helaas is het tijdens deze opnamen niet gelukt een nestboom te 
vinden, de nestbomen werden dit jaar pas na 7 mei gevonden, uitzonderlijk laat.In 2020 zijn 
er voor vogelinventarisaties 11 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 geelgors. Dit om tot 
een schatting te komen van de totale 
aantallen in Het Park. Het aantal dat we 

vonden, veldleeuwerik 364 territoria ligt behoorlijk hoger dan de 235 territoria die we 
vonden in 2006. Maar toen hebben we met beperkte middelen overal geteld en nu hebben 
we ook gebruik gemaakt van overzichten van 2011 tot en met 2020, naast de recente 
tellingen. Ook op Vliegveld Deelen is dit jaar weer onderzoek naar verschillende diersoorten 
gedaan. Eerder konden we er door de coronamaatregelen niet terecht, maar gelukkig 
konden we vanaf half 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 tweede jaar naar spinnen gezocht en zijn er waarnemingen van overige insecten 
vastgelegd. 
 
Nina de Vries 
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PUBLIEKSMEDEWERKERS 
 
Het bijzondere jaar 2020 begon met de introductie van een nieuw 
computerprogramma voor het registreren van beschermers en het 
vervaardigen van beschermerskaarten. Vooral in het begin ging dit gepaard 
met de nodige kinderziektes. Geen eenvoudige opgave voor onze 
vrijwilligers achter de balie in het Museonder om de vele kaarthouders van 

een nieuwe kaart te voorzien. Door het ontbreken van de nodige apparatuur in Het 
Parkpaviljoen konden de medewerkers achter de balie in Het Parkpaviljoen niet voor enige 
verlichting zorgen. Ook in dit jaar bleek weer dat het publiek de balie in het Parkpaviljoen 
nauwelijks wist te vinden. In de toekomst lijkt het dan ook niet erg zinvol om deze balie te 
bemensen met een vaste medewerker van Het Park en een vrijwilliger. 
 
Op zondag 15 maart kondigde de regering af dat Nederland voor een gedeelte op slot zou 
gaan i.v.m. de pandemie die de wereld tot op de dag van vandaag in haar greep zou 
houden. Ook het Museonder sloot zijn deuren. Pas in juni ging het Museonder weer open 
voor een beperkt aantal bezoekers en nog zonder onze vrijwilligers. 
Vanaf juli werden ook de onze vrijwilligers weer ingezet. Een beperkt aantal van hen gaf 
echter aan het risico van besmetting met het virus te groot te vinden en was dus niet 
beschikbaar. Begin september vond een zeer geslaagde LEV (Lering En Vermaak) 
bijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst namen we o.a. afscheid van Anneke van 
Bergen. Jarenlang verzorgde zij de roosters. Met haar vertrekt veel kennis, deskundigheid 
en betrokkenheid! Eind december moest het Museonder opnieuw de deuren sluiten 
 
Het aantal vrijwilligers liep in 2020 iets terug tot 32. Vijf nieuwe vrijwilligers meldden zich in 
de loop van het jaar aan. Maar door de coronacrisis konden deze mensen niet worden 
ingewerkt achter de balie. Wel werd een nieuw trainingsprogramma samengesteld met 
lessen over de werkzaamheden in het nieuwe leslokaal en een aantal excursies binnen Het 
Park. 
 
Per 1 april nam de coördinator Publieksmedewerkers Henk den Besten afscheid. Vele jaren 
heeft Henk vol energie deze functie voortreffelijk ingevuld. Henk blijft wel beschikbaar als 
vrijwilliger (en gelukkig dus ook als vraagbaak voor zijn opvolger). Een echt fysiek afscheid 
was door de crisis niet mogelijk, maar zal hopelijk z.s.m. plaatsvinden. 
 
Jaap Breur 
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TUINGROEP JACHTHUIS 
 
Na de periode van regen en storm en de winter, 
is medio maart weer begonnen met het 
onderhoud van de tuin rond Jachthuis 
Hubertus. Het is goed te merken dat het 
Jachthuis en de siertuin eromheen is aangelegd 

in een natuurlijke omgeving. De wildpopulatie van Het Park wil 
ook wel eens iets anders eten en weet een weg te vinden naar 
de tuin, ondanks de hekken en wildroosters. Gelukkig weet de 
tuingroep er toch weer iets moois van te maken en krijgt het publiek een netjes 
onderhouden tuin te zien. Alleen de tuingroep weet dat het er nog mooier had kunnen 
uitzien.  Daarnaast laten de weersomstandigheden zich uiteraard ook gelden, maar de 
flexibele ploeg weet dat het onderhoud zich moeilijk laat regisseren en is realistisch genoeg 
om het verwachtingspatroon bij te stellen. De natuur laat zich natuurlijk maar beperkt 
sturen, zowel qua weer als qua maaltijdwensen van de in Het Park aanwezig fauna. 
 
Jan Veltman 
 

 
 

KRUIDENTUIN 
 

De kruiden-moestuin achter de Pampel maakte in 2020 een flinke 
ontwikkeling door.  Corona of geen Corona: er is gespit, geschoffeld en 
gezaaid en het ontkiemende zaad stoorde zich niet in het minst aan 
Corona. Waren er in 2019 nog maar drie velden in gebruik, in 2020 werden 
alle acht velden van 10x10 meter volop benut.  

 
De productie hartje zomer was enorm, vele groentes vonden hun weg naar de keuken: 
courgettes, pompoenen, worteltjes, witte en rode uien en sjalotjes, ijsbergsla, koolrabi, 
venkel, knolselderij, snijbonen, sperziebonen, aardbeien, maïs, Nieuw-Zeelandse spinazie, 
rabarber, te veel om op te noemen. En niet te vergeten de vele kruiden, waarvan vooral de 
Marokkaanse munt in grote hoeveelheden door de keuken van het Park Restaurant werd 
afgenomen.  
 
Ook de eetbare bloemen en blaadjes van de Oost-Indische kers en de goudsbloemen bleken 
heerlijk in salades. Voor de tuin zijn dit ook nog goede insecten-werende planten. Door 
bepaalde bloemen en kruiden te combineren met groenten hoeven we geen bestrijdings-
middelen te gebruiken. We gebruiken ook geen kunstmest, alles wordt puur natuur 
opgekweekt. Op verzoek van de keuken maken we de groenten en kruiden op de tuin 
schoon. Grote bakken vullen met water en dan: spoelen maar.  
 
Het was natuurlijk wel schipperen met de Corona-maatregelen: we konden niet met grote 
groepen tegelijk aan het werk. Daarom werd er op alle dagen van de week gewerkt, zodat 
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de onze vrijwilligers zoveel mogelijk gespreid konden komen. Steeds veilig op afstand 
werken, ook tijdens de pauzes. Maar we prijzen ons gelukkig met onze gemotiveerde 
vrijwilligers, die houden van gezelligheid, maar als het moet ook flink de handen uit de 
mouwen weten te steken.  

 
In december hebben we een 
bijdrage geleverd aan de 
landelijke actie MeerBomenNu.  
Onze vrijwilligers van de 
kruidentuin hebben, samen met 
van de tuingroep St. Hubertus 
en dennenscheerders van de 
woensdag- en donderdaggroep, 
zaailingen van de grove den 
verzameld. (Zie ook het verslag 
van de Dennenscheerders 
Woensdaggroep in deze 
publicatie). De zaailingen krijgen 
elders in het land een tweede 
leven. Als tegenprestatie krijgt 
onze tuin daar veel andere 
bomen en struiken voor terug. 
Zo dragen we allemaal een 

steentje bij aan herstel van biodiversiteit en het tegengaan van klimaatverandering. Voor 
meer informatie over deze actie: https://meerbomen.nu/over-de-actie/ 
 
We kijken uit naar het nieuwe jaar. We hebben veel plannen voor de tuin. We gaan nog 
twee nieuwe velden inrichten en hebben een extra strook ontgonnen voor onder andere 
bessen en rabarber. We staan te popelen om weer te beginnen. 
 

Agnes Vosse 
 

 
 

 

FINANCIËN  
 
Op de volgende bladzijden, treft u het financiële verslag over 2020 aan. Na de cijfers over 
2020 volgen de toelichting, de begroting voor 2021 en de accountantsverklaring. 
 
 

 

 

 

 

 

https://meerbomen.nu/over-de-actie/
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TOELICHTING 
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BEGROTING 2021 
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ACCOUNTANTSVERKLARING 
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