
5 januari Jannes en 
Charlotte

Planten langs binnenveld

11 januari

12 januari

Marian en Elio

Charlotte,Barbara, 
elio,Marian en IVN

Gekeken bij werkzaamheden Westerbroek, was 
bezig in vakken 5, probleem voor hem is dat 
dennen niet goed af te zetten is.

Haag voorzover niet af gesnoeid met IVN, dwars 
haag nog in de hoogte van een kant en verder wat 
te veruit steekt, ook een beetje gevlecht.
Met twee motorzagers aan het eind nog wat van 
het snoeihout uit de wal klein gezaagd zodat Rien 
het kan verwerken

18 januari

19 januari

Marian en Elio

Jannes en Ymkje

Barbara,Elio,M
J,B,M

Gekeken bij werkzaamheden wWesterbroek, niet 
veel verder dan vorige keer
Berkenboom langs binenveld in mootjes gezaagd 
zodat Rien het kan verwerken
Bouwland gezuiverd van restjes meidoorntakken
Rozen tussen de haag geplant (beide soorten) en 
Ca 3 van elk, crises,zwartebes enrodebes geplant 
in bessentuintje op scheiding SBB - KLB

26 januari Niet gewerkt, vorige dag was er veel sneeuw en 
vorst

Verslagen 2019



31 januari

1 februari

2 februari

Marian en Elio

Marian en Ymkje

Elio

Ymkje en Jannes
Marian en Elio

Brandblussers geleverd door UNIVE voor AH en 
VH, poederblussers vorstvrij. Ze komen ze nu ook 
elk jaar controleren.
Gekeken bij werkzaamheden Westerbroek, niet 
veel verder dan vorige keer.
Verhuizing grote  spullen tbv AH, o.a.boekenkast, 
kast en bank
Slotje in wc gemaakt
Gelopen bij Dassen burcht, daar moeten 
douglasjes weg gehaald worden.
Dennetjes langs heitje gezaagd

1 febr  Qgis, Contact gehad met Meindert over inventarisatie 
systeem esri, tel €525/jaar
Of Qgis, met app Qfield
We moeten nieuw beheerplan maken of 
actualiseren,ik wil eerst goede manier om alles per 
vak op te slaan.

8 februari Marian Overleg met Rentmeester en RJ gaat niet door,
Gesprek met Jannes W. over verlenging 
jachtcontract. Reeën worden alleen geschoten als 
ze ziek zijn. Alleen Collin en JW mogen jagen 
derden alleen met hen samen. Peter van Milgen 
voert wanneer Jannes niet kan. Twee plekken.

9 februari Jannes,Elio
,Marian

Bessen geplant op wal met SBB, vlak voor de eik,
Bessen bij AH + nog enkele struiken.
Douglassen in eikenbos vak bij Dassenburcht, 3q2 
geveld of geringd. In dit bos wordt verder niets 
gedaan,sinds de dassen er zijn. Wonderlijk 
genoeg is er daar niets van natuurlijke opslag te 
bespeuren.
Westerbroek is een eind verder, beschadigingen 
aan voet bomen bij uitslepen.
Naar later blijkt heeft Westerbroek de hangende 
berk geveld,op verzoek van Meindert Br. deels ter 
plekke zagen?
Geluncht bij de buren GRt B., zij willen eventueel 
wel andere haag aan hun kant en dan later 
laurierhaag weghalen.



16 februari

17 februari

Renet,Ymkje,Jann
es
Villa club

Planten in berkenbosje voorbereid,
Daarna dennen heitje Karweg verder weg 
gehaald, alleen dikkere blijven over, kunnen bij 
volgende blesronde weg

2 wintereiken, 1 Linde en 2 walnoten? geplant,
Grens uitgezet, boom weggezaagd.

23 februari
24 februari

Marian Elio
Jannes, M,E

Pepijn

Houtoogst geïnspecteerd, te veel uitsleep paden;
Hout in Dennen bosje nog niet geruimd.
Opgeruimd langs rand Karweg, met storm 
verongelukte beuk, later ophalen als brandhout.
Paar Gelderse rozen geplant op open stuk,stuk, 
daar tot nog boom planten
Overgebleven walnoten, brem en gagel op rand 
heitje Karweg geplant. Daar staan nu 4 walnoten.
Proef bordjes bevestigd op Corian overgebleven 
van aanrecht,is te licht, verder goed behalve dat 
per ongeluk verkeerde (proef)bordje is geplaatst.
Nu op zoek naar gerecycelde kunststof platen.
Pepijn heeft ook bankje voor varkenshok van 
nieuwe planken voorzien.

2 maart Jannes,Charlotte,
Elio,Renet,Diderik
,Marian

Met IVN vogelaars gewerkt bij Gat van Zus:
Overhangende /over de weg liggende bomen 
afgezaagd.heitje geschoond van dennetjes, 
bomen bij overblijvende bosje weg, moet nog 
verder,
Heide verder afgeplagd.

8 maart Marian Netwerk historisch cultuurlandschap
Landschapsbiografie

9 maart Jannes Elio 
Marian Renet

Met ook Pepijn (motorzaag) Tessa en Frans, 
Roos,Niki in Gat van Zus bij heitje nog twee 
bosjes uitgedund. Veel dennen. Takken in 
bos.volgende keer harken en misschien takken 
verslepen.

Westerbroek, heeft bijna alle hout uit bos, op 
stapels.

13 maart Marian Cursus bodem, boerderij Ruimzicht Halle,
Inspirerend grondgeboden bedrijf, 40 koeien op 40 
ha, hij zou 60 moeten hebben.

16maart Jannes en 
Charlotte,Ymkje

Planten langs bosrand



23 maart Jannes en Renet Laatste plantsoen langs de bosranden en in het 
eikenbos tussen het Binnenveld en de koewei .
Brem geplant in hei KUIL

30 maart Jannes en 
Charlotte,Ymkje

Berm rechts na rooster ingeplant met lijsterbes, 
krent,Inheemse Vogelkers, Veld Esdoorn en 
Kardinaalsmuts. Paaltje pad van zus opnieuw 
ingegraven ingang mooie laan opgeknapt

1 april Marian Cursus bodem, wijngaard het domein, bokashi

5 april Marian KNBV, bos en klimaat, o.a over invoer nieuwe 
soorten ??? Eco to eco??

6 april Jannes en 
Barbara

Door droogte aangetaste opslag Tsucha’s 
weggegaan, links van zanderige weg, 5 F ?

11 april Marian Afscheid Meindert Bruggemans op Schovenhorst

12 april Glasvezelmensen zijn komen kijken, boerderij en 
villa gaan achterlangs vlgns KPN, alleen leiding 
naar AH

13april E,Jannes,M Verder gewerkt aanopruimen Tsucha in vak 5 f 
daar thuja’s, paar meidoorns verplant bij AH

13-14 april E,M,Kris, 
Shandah<steven

Getimmerd en gezaagd, schuifdeur met 
ruwhouten planken,buitenkant

17 april Marian Cursus bodem bij Remeke kaas,Lunteren. 
gehoornde Jersey koeien, geen anti biotica, veel 
wormen,goed verdienmodel

20 april Jannes en Renet,
Charlotte

Kwekerijtje onderhouden, Diederick heeft 
hazelaars SBB gebracht, ingekuild

27 april Jannes,Elio
,Marian

Rondom west kant AH aangepakt, entree, 
wateropvang.

4 mei Jannes en 
Charlotte

Mulch  tsucha’s geruimd vak 5f

5 mei Elio en Marian
Aandeelhouders, 
Renet,Barbara

Acherste hok klaargemaakt
Jaarvergadering in Achterste hok

9 mei Marian Cursus bodem op Scherpenzeel, filmpje, filosoof 
beheerder t Lankheet.



11 mei Jannes,Marian Kastanje bomen langs toegang gesnoeid, gaas 
weggehaald en bij linden gezet,2e, die worden 
opgegegeten boven de lage gaasjes, als de kruin 
hoog genoeg is gaat het weer goed  later ook 
inprunusbosje vak 2f. Daar alle esdoorns 
onaangetast, lides opgegeten enkele haagbeuk 
ook soms.

17 mei HG,Barbara,
Marian

Overleg met Scheffer

18 mei Jannes,Elio 
Marian?

Kuil

24 mei 

31 mei-1 juni Jannes, Elio 
Renet, Marian

Kloempen maken in vak 1, van oud wildraster 
binnenveld

12 juni Marian ALVbosgroep, Plugplantsoen geleverd

13 juni Marian Overleg Scheffer-Rien-Marian

14juni Marian Elio Veelcement dakjes geladen in kar Jan Schuur,
Heeft het afgevoerd . Er is nog meer.



13-15 juni Elio,marian 
Jannes

Elio,M,Kris

Planten Thuja’s in Kloempen en bij gat van zus
Planten Thuja’s bij Gat van Zus Vrijdag en 
zaterdag ging niet zo snel,
Je voorbereiding hielp wel. Maar toch meer 
zoeken en de stokjes er nog bijzetten.
De nog te maken Kloemp lieten we nog even voor 
wat ie was- gaan daar waarschijnlijk een andere 
boomsoort zetten, kers?
Bij Gat van Zus hebben we hele stuk langs de weg 
gedaan, meer of minder ordelijk en naar binnen.
Hebben een paar van de er nog staande bomen 
beschermd, daar zouden we  mee door moeten 
gaan worden. Het is wel zonde als je ziet hoeveel 
er beschadigd is. Probeerden ook er één weer een 
nieuwe top te laten krijgen door dwarse zijtak af te 
knippen
Benieuwd of de stokjes helpen.
Onder de hut plantten we een groepje van 9, en 
tussen paadje pad van Zus en parkeerplaats 
beeldentuin ook een serie. Vlak Tegen afgegaasde 
stuk hadden we eerder ook geplant, daar ook 
schade maar hadden niet meer de puf om bij te 
planten en de stokjes waren op. Berken zien er 
goed uit, en we hadden moeite de Quercus 
freinetto te onderscheiden van de eigen zomereik.
Er is veel prunus, die kunnen we iets beheersen, 
maar dit lijkt me nu een goede plek om prunus als 
kwaliteit hout toe te laten. Er staan een paar 
mooie tussen. Rest ringen of trekken.
In de omgeving, buurbos, staat zoveel prunus dat 
tegen houden van zaad onbegonnen werk is.
Mocht Ymkje er volgende week zijn dat zouden 
Jannes en zij die samen kunnen om zagen.
Wij zijn er nu twee zaterdagen niet , maar wel op 
dinsdag.
I.
Er zijn nog 25 boompjes over die zetten we nog 
als voorraad in de kwekerij.

Van de drie wintereiken die we plantten staan er 2 
in blad.
(Het weer viel erg mee)
 
Buiten Tafel met Kris gemaakt



22 en 29 Jannes niet

23 juni Kris Tafel afgemaakt

25 juni M,Diderik,Renet 
Ymkje

Bijeenkomst Probos over belang erfgoed in bos, 
met Peter Schut,Martijn Boosten,M, n 
SchaapskooiSBB en excursie over Kl en Gat B

1-2 juli Elio en M Ben Day opbezoek, hout splijten

5 juli Marian Bijeenkomst  FPG klimaat maatregelen op 
landgoed Vilsteren……….

6 juli Marian,Elio,Renet Kloemp afgemaakt?

13 juli Jannes,Elio,Maria
n

Natuurlijke verjonging Thuja vak 6 g2 beschermen 
door weghalen en overzetten raster van 
‘Berkenbosje’

20 juli Jannes,Charlotte,
Ymkje?

Verder raster weg halen en overzetten om 
Douglas aanplant vak 6 g2 te beschermen.

27 juli Jannes,Charlotte Opsnoeien kers, kastanje linde in (berken)bosje 
achter raster

3 augustus Jannes,Charlotte Opsnoeien in (berken)bosje achter raster

10 augustus Jannes Opsnoeien in berkenbosje

17 augustus Jannes,Elio,Renet
,Diderik
,Marian, Pepijn

Vak 5c1 enkele jonge lariksen bevrijd van 
kamperfoelie en braam
vak 5f  veel meer dode Thuja’s dan gedacht, Is er 
samenhang met grondkwaliteit, water.? Eiken en 
enkele nog overgebleven Thuja’s opgesnoeid.

24 augustus Elio en M, J

31 augustus Charl  J Familie eten

6 september Keuring Electra KSN

14 september Jannes 
Renet,Barbara 
Ymkje

IVN, verwijderen raster 5D

20 september M, Wormsbergen adviseur Unive op bezoek



21 september M en E
kloemp 5 F

Familie Zanddijk1o0e geboorte dag Geertje 
Schimmel,
Mark Tolsma heeft berk in het bos gezaagd,
Met mobiele opstelling, veel lawaai en langzaam, 
meer nadelen dan voordelen.

28 september M en E IVN, verwijderen raster 5D

4 oktober Aansluiting glasvezel
Vd Brink electra opname KSN

5 oktober J M E,R Opruimen vak 4d,4g, raster vak 5f

11 oktober Pro silva excursie, uitkap beheer op kroondomein 
Hoog Soeren

12 oktober Charlotte en 
Jannes, Ymkje

Tsucha’s weg gezaagd, langs wal, vak  4 d4g

19 oktober Charlotte en 
Jannes

Aan afrastering vak 4d/4g gewerkt, regen

26 oktober Marian en 
Elio,Jannes

Aan afrastering vak 4d/4g gewerkt,leffert getest

27-28 oktober Steven en JD Aan veiligheid electra gewerkt ivm keuring ver.

2 november Charlotte,Jannes Raster afgemaakt in 5f

7 november Marian ALV GPG op de Hoge Veluwe,

8 november Marian Vd Brink + twee man voor electra, nieuwe 
stoppenkasten worden besteld, + klein werk
Brandhout geblest, Hunnenweg/Karweg
Oude Barnevelderweg en paadje vanaf 
beeldentuin tot hei

9 november Elio en Ymkje
Marian en Jannes

Afrastering vak 4d/g
Brandhout gemeten

9 november Elio en Ymkje
Marian en Jannes

Bezoek Kuper, vm opperhoutvester 
kroondomeinen, met ook Diederick en Mark 
Tolsma. Hij vond onze bossen mooie 
multifunctionele bossen, ga zo door. Den 
beschouwde hij als exoot!

16 november Villa club,charlotte Jannes niet want jarig, okselaar gehuurd voor kuil, 
ook heg bij erf gesnoeid en gehalsde



22 november Marian Afspraak met Rien J en Scheffer, in goede orde, 
raster wordt 50-50 onderhouden, wij doen wel de 
extra posten tbv houtoogst. Niet te dicht naar de 
rand planten!

23-25 
november

Marian, Jannes, 
Elio,Ymkje,Barbar
a

Planten in vak 4d(lindes en hazelaars, later 
aanvullen met Douglas? en 5f haagbeuk, 
hazelnoot, walnoot, later aan vullen met douglas.

30 november Charlotte en 
Jannes

Planten acacia’s tussen dennen vak 2e en enkele 
hazelaars

7 december Renet en Jannes Planten linden en.. in afgegaasde stuk kuil

8-10 dec Marian Jet op bezoek,
Afspraak mer Diederick en Frank Gorter,
Bijzondere aan Diedericks benadering is dat hij 
geen economische motieven heeft.

14 december Charlotte, 
Marian,Jannes

planten tussen dennen vak 2e, acacia

21 december Jannes,Charlotte, 
Marian Elio,Ymkje 

Met IVN verplaatsen raster 5 d naar 5q3 en 5r,
Opruimen takken, 3 kloempen voorbereid, 1 af, 1 
half, 

28 december Jannes Elio 
Marian 

Korrel mestgemengd, 25 kg dologran alk,5kg 
thomaskali,5 kg kiezeriet(Mg), op de wal 3 t 3 
wilde peer, 5sleedoorns 2 kersen(nog 
beschermen)
In vak 4d deel van de al geplante lindes mest 
gegeven; 5 douglasjes van de wal daarheen 
verpoot, twee met mest.

Te doen Slagbomen repareren, met dode Thuja’s?

Vak 5r  2 of 3 kloempen maken

Vak 1b5 kloemp maken

Vak 3g1 en 4 g varens weghalen bij opkomende 
eikjes,4g linde vrijstellen, gespleten boom

Gereedschap ordenen.

Kuil Bomen verder weg halen, Amerikaanse eiken 
blessen, thuja’s in planten, plug plantsoen



Klein Boeschoten Hekken eind Aalts wegje en bij ingang bergstam

douglassen inplanten

Acacia’s in dennen bosje.

3q2 Prunussen en douglassenaanpakken

Te bestellen  
plantgoed

Robinia
Corylus colurna (boom hazelaar)
Tilda cordata
Carpinus betulus
Pyrus pyraster (wilde peer)
Prunus padus
Gele kornoelje, Chinese kornoelje




