Boeschoten verslagen 2018

5 januari

Marian en Elio

olieen vloer en eerste balk kas stellen

6 januari

Marian, Elio, Jannes
na de koffie met Ada
Bergmans en Ellen

planten eikjes in vak a2,

7 januari

begonnen met splijten Am Eik
diam 80 cm
doorgegaan met splijten, paar delen
geschikt voor planken

Marian en Elio

vd Hoorn maakt doorvoer schoorsteen
AH timmeren dikke geisoleerde deur
meterkast,
stellenkozijn. van lagen heeft meer planken
voor vloer gehaald. Vloer is bewerkelijker
dan ik ingeschat had.
bezoek Zwier Regelink,

15 januari

Ivo Schuurs aannemer
nutsleidingen

schouw leidingen, accoord mits AH
afgesloten

17 januari

Charlotte/Noorse Huis

film opname serie fam Kruiif,
veel auto’s , verder goed.

17 januari

Marian

bijeenkomst FPG, VBNE over BTW in de
landbouw/bosbouw, kan voor ons
wellicht voordelig uitpakken vanwege
onderhoud schaapskooien. en ook
wellicht investering AH

18 januari

Charlotte en Liv

STORM en vervangende plaatjes voor
afdekking houtstapels geleverd

19 januari

Marian en Elio

opnemen stormschade: veel dennen,
vooral jammer van de oude dennen.
Enkele douglas en Larix. Raster op 2
plaatsen ernstig beschadigd, 1 keer door
douglas-heeft ook eik meegenomen
een keer door berk van de staat die in
eik terecht is gekomen.
bevestiging bordje Jannes is aan een
kant losgebroken

8-10 januari

9 januari
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20 januari

Rien en Jannes

hebben douglas van raster gezaagd,

Pieper en zoon

heeft berk en eik gezaagd. spannend,
eruit/ goedekant op getrokken met kabel
Enige verwarring over wie wat krijgt. in
ruil.
Wij willen ook een stuk zaaghout
houden.
10 vrijwilligers van IVN Barneveld,
ontkrammen oude raster langs
Binnenveld,
enkelen helpen mee om raster te
herstellen
Rien trekt het ‘smiddags los maar vindt
dat wij nog moeten helpen of Jannes
volgende week.

Charlotte,Marian Elio

21 januari

Charlotte,Elio Mathijs
MW

oprollen stuk gaas langs
beukenbos,uitgraven prikkeldraad

22 januari

Elio

paaltjes van afrastering in bos gelegd,
Rien heeft rest van raster eruit
getrokken.
Gaas naar weitje gebracht.

28 januari

Marian,Elio,
Jannes,

3 februari

Jannes Ymkje Charlotte

stormhout gezaagd

5-6februari

Marian

aanleg leidingen,
graven ging voorspoedig, weinig dikke
wortels, meteen zand. daarna zoeken
naar welke electra leiding, aansluiting
zonder electra meter nog, kwam aan
eind van de week. stukjes steken er
boven uit vanwege klikmelding.

10 februari

Jannes,Elio Marian

naar vak 5

10-11 februari

Charlotte,Kris,Anne

17februari

JannesYmkje

stormhout gezaagd

19 februari

Marian,JD,Petra

aansluiting en aanleg electra, meteen
met vorstbeveiliger
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22 februari
Marian

minisymposium kwaliteitshout en
biodiversiteit
en rondleiding op veiling.
Dat laatste was erg koud. Maar verder
interessant, Bart Nyssen(ook van prunus
als kwaliteits hout) deed een duidelijk
verhaal over bosbeheer op zandgrond
en over hoe lange het duurt voordat je
een systeem hebt dat in evenwicht is.
Tot dan zul je altijd moeten ingrijpen.
Ook over belang van bijplanten goed
blad verterende soorten en wat betreft
kwaliteits hout vrijstellen van veel
belovende bomen. Op de veiling lagen
vooral eiken. Er werd wel gezegd dat wij
vaak de mooie eiken laten staan-wat ik
ook doe.

24 februari

Jannes

doorgewerkt in vak 1 b, in de kou

3 maart

te koud voor iedereen

schaatsen

10 maart

Jannes,Elio Marian

doorgewerkt in vak 1 b, plaatselijk mooi
opslag, soms scheef door wind of
kamperfoeili er is daar nog veel te doen;
na de koffie eigen hazelaartjes verplant
op trace leidingen en naast weg waar
leidingen zijn gelegd.kwekerij
geinspecteerd, er zijn nog veel
douglasjes, ca 75 ,lindes, thuja’s en
gelderse rozen.
s’ middags kwam Jacco Jacobs van
Vaarkamp om te kijken hoe zij onze
wegen zouden kunnen herprofileren.
Volgens hem konden we vooral van al
bestaande lage gedeelten gebruik
maken.Hoofdzaak is dat water van de
weg af kan vloeien. Raadde ook graniet
gruis aan. Offerte was redelijk ca €1100
ex BTW en 3x per jaar onderhoud voor
ca €550.

13 maart

Charlotte

bijeenkomst van GPG over subsidies
Groen Erfgoed op Landgoed ‘t Medler.
Eigenaar benadrukte belang van contact
met de provincie
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14 maart

Marian

bijeenkomst bij gemeente op
gemeentewerf over Hunnenweg 30
natuurlijk.In principe gaan ze accoord
met een pilot waarbij er een bord komt
alleen verkeer naar Hoge
Boeschoterweg 78-84 en Arnhemse
Karweg 10 en...en eventueel 30 km.
Diederick H is daarna bezig geweest met
voorstellen in beeld.We moeten opletten
dat onze nummers wel erbij staan. SBB
is bang dat er teveel no’s opkomen. Ze
willen het ook meten. Mij is niet duidelijk
of dit nog door een procedure moet.
Lijkt me wel,maar volgens Diederick, die
alle contacten met de gemeente doet
niet.
Verder was gemeente Putten er niet bij,
aan de andere kant zou bij Hessenweg
ook zo’n bord moeten staan en bij bv
Oude Garderense weg.
Ook kennisgemaakt met de heer Cardol
die bij Barneveld over het landschap
gaat, zij hebben dat weer uitbesteed aan
Landschapsbeheer Gelderland, die
zullen contact met ons opnemen, zij
geven vrijblijvend advies.

14-16 maart

Elio, Marian

AH

17 maart

Jannes en Elio

doorgewerkt in vak 1b1/1b2, daar ook
douglasjes uit kwekerij geplant
vrijwilligers IVN snoeien achter weg
gehaalde raster
Takken brandhout op Heitje opgeruimd.
Volgende keer in de koop meenemen?

Charlotte, Ymkje,
Marian
29,30,31
maart

Marian en Elio

AH en algemeen
o.a 30 maart bezoek van Warmtepomp
installateur,Steven kwam langs.
3 maart Jan Schuur over laatste stuk
BRIM 2011-2017

31 maart

Jannes,Marian,Elio,
Ymkje
(Charlotte)

in dennenbosje,1 b4 slieten geoogst,
Jannes en Ymkje konden het niet laten
ook staande bomen te vellen- later
hoorde ik dat ze kritiek hadden dat bosje
niet netjes was.....

7 april

Jannes en Barbara

takken op de hei verder opgeruimd,
boomgaardje gekalkt, gesnoeid achter
Varkenshok
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9 april

M,CE

Rondgang met Eward Timmermans van
Landschapsbeheer Gelderland.
Hij heeft vervolgens een beplanting
voorstelgedaan

12-14 april
14 april

M en E
Jannes, M en E,

AH

17 april

M

naar Ineke Brusse,adviseur
landgoederen, voor advies over
werkdruk en over statuten

20-24
24 april

Men E
Jannes,M en E

AH

26 april

Marian,

26-27
26

M,Elio,Ewald,Ehsan

geblest met Meindert Bruggemans
afdeling vakken 4 en 5, verbazend veel
grove den wordt geveld, bestemming
waarschijnlijk als geschaafde krullen
naar paardebakken in Saoedie Arabië.
Vak 5 f eventueel te splitsen in
productiebos(noord-oost kant) en
natuurbos, daar volgens Meindert goed
voorbeeld van ‘geïntegreerd’ bos,
multifunctioneel, meer soorten en
leeftijden. Er zijn daar ook mooie eiken
evenals in vak
AH,
kinderen Ewald en Charlotte en
kleinkinderen zijn er ook.

28 april

Jannes, M en E

2-3 mei
3 mei

Elio en Marian

AH,
Vaarkamp heeft weg geherprofileerd,
Martien Zoetendaal was ingehuurde
uitvoerder, Martin Adams
hoofduitvoerder. Meer water gaten ,
weliswaar ondiep dan ons van te voren
voorgespiegeld. ook natte stuk bij begin
zanderige wegje aangepakt- Weg was
mul en later vreselijk stoffig.
Vaarkamp heeft voorste deel bij Noorse
huisje gefreesd om zand en zwarte
ondergrond ‘aanelkaar te laten kleven’,
bij droog weer mul.

Jannes,Ymkje,Diderik

kromme berken weggezaagd bij de kuil

4 mei

5 mei
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8-9 mei

Marian,Elio, Ehsan

AH en algemeen
Nico van Winkoop herstelt slechte
plekken boswegen met minikraantje,
bij Gat van Zus en op Klein Boeschoten
grensweg, pad van Zus en schuine
stukje in Koudhoornsebos. Ging een
paar keer verkeerd, stukje weg
SBB(klB?) en nog heel stuk bij onsverbinding zanderige wegje_Kerkepad.

12 mei

Jannes,Charlotte,

19 mei

Jannes,

26 mei

Jannes,

doorgegaan in vak 2

2 juni

Jannes,Elio,Marian,

pad tot aan Dassenburcht gemaaid,
wandelpad langs Biveld gemaaid

5 juni

kennismaking op B met
Handert Scheffer,nwe
rentmeester

9 juni

Jannes en Barbara

prunus op wal Schotkamp Bi veld
afgezet

13 juni

Marian

ALV bosgroep, landg Eyckenstein 12 ha
landbouwgrond nr natuur omgezet. lgste
categrie natuur begraven<50/ha
NSWbuiten box 3

16 juni

Jannes en Charlotte

opruimen rond varkenshok,gras
opruimen

23 juni

Jannes en ME

doorlopen vak 2

30 juni

Jannes en ME?

doorlopen vak 2

7 juli

Jannes en Charlotte

opruimen rond varkenshok

14 juli

Jannes enCharlotte

opruimen rond varkenshok

21 juli

Jannes , Charlotte,M.E?

bosrand langs schotkamp/zandkuil
nagelopen, geblest

28 juli

hittevrij

4 augustus

hittevrij

11 augustus

Jannes
Charlotte,
Marian en Elio

opruimen varkenshok,
vrijwilligers prunus vak 5 f
AH

18 augustus

Jannes en Marian

hulst en esdoorn bij AH weghalen.
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21-23

M en E

van lagen

25 augustus

Jannes en Charlotte

rand bij zandkuil weer nagelopen

1 september

Jannes en Ymkje

kwekerij schoongemaakt

4-7
september

Marian

Flier 3daegn met hoogwerker karweg en
toeganswegen,
1 dag heg bij villa
van Lagen heeft vloer afgemaakt

7 september

Diderik,HG,Barbara,
Ymkje, Marian

Lunch met ex rentmeesters,Koster, Pels
Rijcken en Margreet, Broekhof en vrouw

8 september

Familie eten?

15 september

Charlotte

vrijwilligersdag vak

22 september

Jannes en Elio
Marian

vak 2a en hiepjes geslepen, slijpsteen
aan z’n eind en gevaarlijk.

29 september

Charlotte

IVN

6 oktober

Charlotte,Marian, Anne
Barbara
Steven en Elio

vrijwilligersdag vak 5

11 oktober

Diderik en Marian

Pro silva excursie esdoorn raspaard of
paard van Troje?

13oktober

Jannes en Ymkje

begonnen aan hekje zandkuil, verplaatst
uit oude raster op zanderige weg

20 oktober

Jannes,Elio Marian

hout opgemeten bij wal achter zandkuil
en Aaltswegje voor Lubbersen
hekje afgemaakt-Elio heeft daar nog
lang aan doorgewerkt,
kleine huisje ontruimd, muv mappen en
boeken

Elio Marian

uitzoeken hout

27 oktober

Jannes en Ymkje

3 november

Jannes niet,niet, oudste
broer overleden

9 november

Handert Scheffer

Maakt kennis met Joppe

10 november

Jannes en Charlotte

Veldesdoorns geplant langs rand
prunusbos/karweg

13 november
22november

Douglas geplant

Kachelpijpen
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17 november

Jannes en Charlotte

Douglas geplant

22 november
23 november

Tis Terborg
Ymkje en Charlotte

Warmtepomp
Plantsoen landschapsbeheer Gelderland
gehaald

24 november

Charlotte, Ymkje,Jannes
Elio,Marian

Met IVN plantsoen geplant

1 december

Jannes
Jannes, Renet ,Diderik

Plantsoen beschermd
Berkenbosje in de kuil 2 uur

8 december

Jannes en Elio
Jannes en Charlotte?

Notenbomen geplant langs heitje
Rond Varkenshokgewerkt

12-14
december

Marian

Flier snoeit heg en mulchst. Helaas met
de hand en daardoor langzaam. Verder
esdoorns langs Schotkamp met
stobbenfrees weggehaald, gaat snel

15 december

Jannes,Charlotte,Barbar
a,Fans en IVN

planten langs schotkamp

22 december

Marian,Elio,
Jannes,

Boompjes beschermd, brandhout
aangegeven? Geplant?

29 december

Jannes
Jannes, Renet ,Diderik

Planten
Berkenbosje kuil 2 uur

5 januari

Jannes en Charlotte

Planten langs binnenveld
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16 december

Jannes,Elio,Marian,
ochtend

Kris en Jerome
middag

vak 1 a1 doorgenomen, wel mooie
douglas verjonging vaak te klein om op
te snoeien af en toe wel gedaan of te
groot, er was altijd wel iets van een
slinger in de stam.
Omgewaaide grove den (uit
1902),onderstuk weg laten halen om te
zagen. Op ca 2/3e wat tsucha
verjonging, achterin net als bij 1a3 veel
verjonging van taxus en abies uit de
pauwenhof.
kerstevent met veel verkeer en ook
versterkte muziek op Pauwenhof. Die
overigens dicht gaat omdat het niet
rendabel genoeg is gebleken.

Marian
langs raster gelopen, enkele zware
bomen die door sneeuw op het raster
waren gevallen weg gehaald. sloten
verder open gemaakt.
Liesbeth Feith van de Dorschkamp op
bezoek,
langs de bosranden gelopen.
zij heeft bij haar veel mensen die voor
een wederdienst haar land gebruiken.
ook heeft ze een stichting die na haar
dood in werking treedt.
In Achterste Hok muizen in de
opgeslagen isolatie, hebben een paar
ondeste planken daarom dicht gezet.
Elio heeft plaat voorplafond mk gezaagd,
Kris gaat daarvan plafond in de mk
maken.
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9

H
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te doen

met Jannes

slagboom aan eind aalt z’n wegje
vernieuwen 5m.
-plantgoed,
-langs karweg en Hunneweg
in prunusbosje
langs heitje,
langs bouwland
-ingegroeide bordje uit boom laantje vak
1 weghalen
-dode boom bij grensweg met pijl en
boog
-gevaarlijke berk bij Larix bos
-takken uit boom bij hek larixbos,moet
met twee takkenzagen op elkaar
-am eik in vak 4g1 opnieuw meten en
beoordelen,en weg halen.
-in koudhoornsebos douglas en berken
bosje opsnoeien en opruimen
-in vak 5 opsnoeien? waar Meindert met
stagiair zou komen.
-kuikenhok,sleutel 28 of 29 of 30
--waar nieuw plantsoen bomen
beschermen
-grens bij 5a markeren?
-beschermende mantel om raster
-afsluiting doorgangen bij hekken
controleren
oude raster weghalen met vrijwilligers
binnenraster opknappen door derden
ingegaasde stuk nakijken, opknappen
lindes in eikenbos planten
in gedunde bos opruimen en boompjes
eventueel recht zetten.
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algemeen

Marian ,derden
Flier :
onderzoek Eiken bij veldschuur
-advies opvolging 2 uur gratis met FPG
pasje
Maurits BRuel www grondbezit.nl/
voordelen

6november

met Jannes en derden

--herstel kuikenhok afmaken
- deuren varkenshok en achterste hok

steven

-esdoorn klein zagen tbv brandhout

Marian Elio

Boeschoten inspectie wandeling
-uitdunnen wal biveld schotlkamp, nog eerst
zelf aangeven
lindes in vak 3d/e ( strook tussen bouwland
en aalts weg je)

plug plantsoen in 3 en 2 a3 eind
In 2a3 opsnoeien en na gaan waar nog bij te
planten plug
In 3a staan nog en paar loofbomen geblest,
tzt brandhout voor Lubberse
Grote hek aanpassen zodat je er makkelijk
doorheen kan
grensweg eventueel oude liggende eik(SBB) als
slagboom
op wal bij 4c proefje met heggenlechten door
boompjes om te knakken
kleine eikjes beschermen 4g
bijplanten?
prunus! 4g 4i
In vak 5g1 (wordt/is natuurbos)2 amerik
eiken, 1 moeilijk Flier?6 1 x lengte eraf om
te zagen
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beuken in vak 5 g2 kunnen weg ,tbv
natuurlijke verjonging douglas in punt,
Pieper?
3 dec

M,E ,D

op korte termijn tsucha weghalen , eikenbos
ookdouglassen e.d. naaldhout ringen of
zagen-tegelijk met prunusbestrijding

