Jaarverslag 2017

Algemene Ledenvergadering op zaterdag 26 mei 2018 om 10 uur in het Dienstgebouw van Park De
Hoge Veluwe aan de Apeldoornseweg 250, 7351 TA Hoenderloo.
Inloop vanaf 9.30 uur
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening en welkom door de voorzitter, Cees Krijger.
Mededelingen.
Verslag van de ALV d.d. 13 mei 2017.
Jaarverslag 2017.
Jaarrekening 2017.
Begroting 2018.
Voorstel decharge bestuur.
Evt. benoemen en voorstellen van nieuwe coördinatoren door het bestuur.
Presentatie over de excursie ‘De Hoge Veluwe en de Tweede Wereldoorlog’.
Korte pauze. Inleveren van rondvraagbriefjes.
Mededelingen door de directeur van het Park, de heer S.E. baron Van Voorst tot Voorst.
Beantwoording van de vragen op de briefjes.
Sluiting.

Na afloop is er de mogelijkheid tot het maken van een wandeling o.l.v. een natuurgids.
Het jaarverslag 2017 is vanaf 1 mei 2018 te downloaden op www.vriendenhogeveluwe.nl of, indien u
geen computer heeft, telefonisch aan te vragen bij het secretariaat van de vereniging: 055-5218606
Leden van de Vereniging hebben op vertoon van hun lidmaatschapskaart vrij toegang tot het Park.

Verslag van de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 13 mei 2017 in De Hoedzaal van het
Parkrestaurant.
Aanwezig: 48 leden.
Aanwezig van het bestuur: Cees Krijger, voorzitter; Leida van den Brink, vice-voorzitter; Rolf
Oosterbaan, penningmeester; Hans Nieukerke, bestuurslid; Leo van Klaveren, secretaris (verslag).
Namens het Park: de heer S. Baron Van Voorst tot Voorst en mevrouw M. Kokke.
Bericht van verhindering: Nico de Gouw, Wim Belgraver, Willem van Wassenberg, Henk Berkhout
(bestuurslid) en Hans de Bruin.
1. Welkom.
Voorzitter Cees Krijger heet de aanwezigen van harte welkom. In het bijzonder de directeur
van het Park, de heer S. Baron Van Voorst tot Voorst en mevrouw M. Kokke, hoofd
bezoekersmanagement. Ook de heren Foppe Dupuis en Douwe van Dam, die een presentatie
zullen verzorgen namens de natuurgidsen en de florawerkgroep.
2. Mededelingen.
De agenda is enigszins aangepast wat betreft de volgorde, niet wat betreft de inhoud.
Na afloop van de vergadering is er gelegenheid onder leiding van een natuurgids een
wandeling te maken.
3. Verslag van de ALV op 14 mei 2016.
Dit verslag wordt onveranderd goedgekeurd en vastgesteld.
4. Jaarverslag 2016.
Het jaarverslag wordt toegelicht door Cees Krijger, waarbij hij de volgende opmerkingen
maakt:
- de samenwerking van de Vereniging met het Park is erg goed.
- de HV is geen pretpark; haar missie is de natuur.
- de activiteiten van de leden/vrijwilligers trekt bezoekers.
- het ledenaantal daalt: in 2016 veertig nieuwe leden, honderdvijftien uitgeschreven,
hoofdzakelijk door overlijden of ouderdom.
- de financiën zijn op orde, de jaarrekening is gezond.
- de nieuwe website ziet er goed uit. De werkgroepen hebben ieder hun eigen toegangscode
om de zaken die voor de werkgroepen relevant zijn op te slaan en te raadplegen.
- de vrijwilligers binnen de Vereniging hebben een gezamenlijk schrijven ontvangen van Park
en Vereniging omtrent de VOG, een Verklaring Omtrent het Gedrag.
- het struinverbod heeft na een jaar méér wildzichtbaarheid opgeleverd.
- het gebruik van verschillende kleuren hesjes in het veld geeft duidelijkheid aan het
toezichthoudende personeel.
- rondom de toekomst van de Vereniging lopen gesprekken tussen Park en Vereniging. M.b.t.
de voortgang zullen de leden uitvoerig geïnformeerd worden middels één of meerdere
hoorzittingen en een extra ledenvergadering. Communicatie is hier het sleutelwoord.
- het jaarverslag wordt niet goedgekeurd of vastgesteld aangezien het geen beleidsdocument
is maar slechts een weergave van de activiteiten van de werkgroepen.
Jaarrekening 2016.

Penningmeester Rolf Oosterbaan complimenteert oud-voorzitter en –penningmeester Jan
Trapman die de eerste vier maanden van 2016 nog voor zijn rekening nam voor de heldere
werkwijze waarop zijn opvolger kon voortbouwen.
De Vereniging heeft het jaar 2016 kunnen afsluiten met een voordelig saldo van € 178,De contributies zijn met 10% afgenomen.
Het Magazine is 10% duurder geworden.
De kostenontwikkeling noopt de Vereniging er toe zuinig te zijn. De financiën zijn belangrijk
voor haar toekomst.
Declaraties en betalingen zijn gebaseerd op het 4-ogensysteem.
Vragen en opmerkingen van aanwezige leden:
- Zijn de kosten voor het Magazine nog wel proportioneel voor de toekomst?
- Heeft het bestuur gedacht aan een digitale uitgave van het Magazine? Hoeveel gedrukte
exemplaren, hoeveel digitaal?
- Zou het bestuur geholpen zijn met het zoeken naar en vinden van sponsors?
- Steeds meer oudere leden bezitten geen computer en voor hen is een digitale nieuwsbrief
dus geen optie. Aan de andere kant schaffen steeds meer oudere leden wél een computer
aan.
Het bestuur zal deze opmerkingen ter harte nemen en meenemen in de discussie.
De jaarrekening wordt goedgekeurd en vastgesteld.
Begroting 2017.
De exploitatiebegroting wordt, na toelichting van Rolf Oosterbaan, goedgekeurd en
vastgesteld.
Decharge bestuur.
De vergadering verleent het bestuur decharge voor de jaarrekening 2016 en de begroting
2017.
5. Benoeming coördinatoren door het bestuur.
Coördinatoren worden door het bestuur benoemd en behoeven niet de goedkeuring van de
ALV. Voorgesteld worden als nieuwe coördinatoren: Henk den Besten, helaas verhinderd, als
coördinator van de werkgroep Publieksmedewerkers en Nina de Vries, coördinator
werkgroep Fauna.
6. Herbenoeming bestuursleden door de Algemene Ledenvergadering.
Voorgesteld worden Cees Krijger voor een derde periode van vier jaar als
bestuurslid/voorzitter en Leo van Klaveren voor een tweede periode van vier jaar als
bestuurslid/secretaris.
Voor het voorzitterschap is het noodzakelijk dat de vergadering zich vrij kan uitspreken en
daarom neemt vice-voorzitter Leida van den Brink even de voorzittershamer ter hand en
vraagt of het noodzakelijk is dat Cees Krijger zich even elders moet ophouden. De
vergadering acht dit niet noodzakelijk en daarmee schaart zij zich achter een nieuwe termijn
voor Cees. Ook Leo van Klaveren kreeg van de vergadering een nieuwe termijn. Beide heren
kregen applaus als bevestiging.
7. De heer S. Baron Van Voorst tot Voorst aan het woord.
Puntsgewijze weergave.
* De relatie met het bestuur van de Vereniging is uitstekend; er is veel contact.
* Het restaurant wordt dit jaar nog gesloopt; er komt een tijdelijke noodlocatie.
* De nieuwbouw zal voorlopig ‘Het Landhuis’ heten. Monique Kokke is projectleider.
* Het nieuwe restaurant zal weer overgaan op bediening, geen selfservice.
* Er is een toename te zien van boekingen van touroperators; gasten blijven ook lunchen.
* Aan de verkiezing van het Mooiste Gebied van Nederland heeft het Park niet meegedaan.
Het Park ís gewoon het mooiste gebied van Nederland.
* Aan het provinciale initiatief ‘Nationaal Park Veluwe’ heeft het Park geen medewerking
verleend; het is een te groot gebied van diverse landschappen.
* Aan de film ‘Wilde Veluwe’ heeft het Park niet meegewerkt; er zit alleen natuur in. Het

Park is natuur, cultuur en architectuur.
* Voor de Flora- en Faunawerkgroep is een inventarisatie-app in ontwikkeling.
* De dennenscheerders doen buitenlandse organisaties paf staan: de lege ruimte is uniek.
Past heel goed in het Natura 2000-beleid. Brussel is ‘bewonderend.’
* Alle achting voor de werkgroep Bouwploeg. Een prachtige werkplaats met breed overstek
voldoet aan de brandveiligheidseisen.
* Het personeel van het Park is voorzien van een VOG; voor de vrijwilligers is de procedure
ook in gang gezet.
* In 2016 waren er 547.294 bezoekers in het Park; in 2015 waren er 30.000 méér; niet te
verklaren waarom. Steeds meer ‘meten is weten.’
* Ieder weekend zijn er twee activiteiten. Dit trekt bezoekers, waaronder veel gezinnen met
kinderen.
* Het Museum ontving in 2016 298.000 bezoekers met een museumkaart.
* Veel studenten uit heel Europa doen hun stage op de HV.; slaapplekken gecreëerd in het
Dienstgebouw.
* M.b.t. de wildpassages: de camera’s hebben slecht gefunctioneerd.
* M.b.t. de bosverjonging: er is goede samenwerking met Hogeschool Larenstein en
Wageningen University.
* Prunus en Krent worden grotendeels gerooid, anders overwoekert het alles. Wij zijn weer
aan het ‘tuinieren’.
* Korhoenders: dit jaar een evaluatie.
* Gebruik van steenmeel: invloed op paddenstoelen.
* Tussenraster met Otterlose Bos is weggehaald.
* Er is een start gemaakt met verkoop van gronden buiten de rasters van het Park.
* Bezoekersonderzoek bij zes zuilen op div. locaties: dit onderzoek geeft nuttige info.
* Fondsenwerving
* Vriendenloterij – Postcodeloterij – Bank-Giroloterij
* Nalatenschap
* Imkerij op v.m. voetbalveld Hoenderloo; in de toekomst wellicht een hotel.
* Rijzenburg: de verkoop loopt niet; met de gemeente in overleg; wellicht in toekomst
een zorgfunctie?
* Vliegveld Deelen: blijft vliegveld. Het Park kan dit er momenteel niet ‘bij’ hebben. Het
vliegveld bezorgt het Park weinig overlast.
* De heer Van Voorst tot Voorst dankt de vrijwilligers voor hun niet aflatende hulp.
8. Monique Kokke, hoofd bezoekersmanagement, geeft uitvoerig uitleg bij een PowerpointPresentatie rondom de nieuwbouw van ‘Het Landhuis’, waarvan zij projectleider is.
9. Pauze
10. Presentatie Werkgroep Natuurgidsen en Werkgroep Flora.
Foppe Dupuis, namens de werkgroep Natuurgidsen, vertelt iets over de Fliegerhorst Deelen
en de relicten die daarvan nog te zien zijn in het Park.
Douwe van Dam, namens de Florawerkgroep, vertelt over de invloed die de Fliegerhorst
heeft op de flora van dit gebied.
Beide heren gebruikten een Powerpoint-Presentatie.
11. Rondvraag.
Uit de vergadering kwamen nog vragen over een evt. contributieverhoging (niet in de
planning), de goedkeuring van het jaarverslag (zie punt 4, laatste alinea) en het struinverbod
(de nieuwe kaart geeft aan welke de nieuwe mogelijkheden zijn).
12. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Het is tijd voor een hapje en een drankje.

Jaarverslagen.
2017 – Bestuur
In 2017 was het bestuur als volgt samengesteld:
Cees Krijger, voorzitter; Leo van Klaveren, secretaris; Leida van den Brink-Honders, vice voorzitter,
Henk Berkhout, algemeen bestuurslid; Rolf Oosterbaan, penningmeester; Hans Nieukerke, algemeen
bestuurslid.
De financiële situatie van de vereniging is nog steeds gezond dankzij de reserve en de bezuinigingen
van de afgelopen jaren. Door het dalend ledenaantal staan de inkomsten onder druk. De aanwas van
leden komt vrijwel volledig door het verplicht lidmaatschap van nieuwe vrijwilligers en deelnemers
aan de Groencursus. Het bestuur wordt steeds meer geconfronteerd met vragen uit de achterban
waarom wij zo’n groot deel van ons budget uitgeven aan een gedrukt magazine en dit niet digitaal
verspreiden? Jaarlijks komt de vraag terug: “wat kunnen jullie nog meer doen voor onze leden dan
alleen een magazine maken? “. Daarnaast is het Park een eigen vriendenclub begonnen in de vorm
van een stichting die fondsen, donateurs en schenkers benadert om investeringen te kunnen doen in
het Park. Er zijn inmiddels twee “vrienden clubs”: een vereniging en een stichting. Dat bevordert niet
de communicatie en transparantie naar potentiele gevers en leden. Al enige tijd leeft bij het Park de
wens om de naam “vrienden van” te mogen gebruiken. Dit heeft geleid tot een open gesprek tussen
het Park en het bestuur van onze vereniging. Er is een gezamenlijke werkgroep geformeerd en die
heeft in 2017 intensief overlegd. Uiteindelijk is er een plan gemaakt met concrete voorstellen.
Vervolgens is er een communicatieplan opgesteld met als doel de leden zo goed mogelijk te
informeren. Dat is complex, omdat er verschillende soorten groepen leden zijn: vrijwilligers, leden
voor het leven, Gouden Spelddragers en ideële leden. Om die reden krijgen alle leden in januari 2018
een persoonlijke brief wat dit betekent in hun situatie. In het decembernummer is een artikel
verschenen met de redenen en achtergrond van deze voorgenomen omvorming. De communicatie
zal in 2018 voortgezet worden en afgesloten tijdens een extra algemene ledenvergadering in juni
2018. Daarna volgt de statutenaanpassing en de administratieve voorbereiding. Op 1 januari 2019
moet de voorgenomen omvorming afgerond zijn. In de genoemde extra algemene ledenvergadering
besluiten de leden over de voorstellen. Het bestuur is belast met de voorbereiding, de uitwerking en
implementatie.
Cees Krijger, voorzitter

2017 - LEAD

Het ledenbestand van de vereniging per 31-12-2017 is als volgt;
1139 Gewone leden. Zij betalen jaarlijks contributie van € 25.360 Leden voor het leven. Eenmalig € 400 , - betaald.
85 Niet betalende leden. Bijvoorbeeld instellingen als bibliotheken en VVV’s
55
109

Nieuwe leden, zijn in 2016 toegetreden tot onze vereniging.
Opzeggingen. Vanwege vaste redenen als leeftijd / overlijden / bezuiniging .

Ledenadministratie algemeen
De werkzaamheden van de ledenadministratie bestaan uit diverse onderdelen.

Gegevens van nieuwe leden worden na aanmelding ingevoerd en zij ontvingen een welkomstbrief
met ledenkaartje/acceptgiro en het laatste nummer van ons blad.
Opzeggingen en wijzigingen in adres / telefoon / mail worden bij ter kennis brengen gelijk verwerkt
evenals toetredingen tot werkgroepen en beëindiging van deelname aan de werkgroepen.
Actualisering van het ledenbestand. Ledenadministratie en correspondentieadres zijn te vinden in
het colofon van Het Blad en op de site van de Vereniging van Vrienden. Via deze site kunnen leden
contact maken met de ledenadministratie. Vragen, aanmeldingen, adreswijzigingen en opzeggingen
kunnen rechtstreeks aan de ledenadministratie worden doorgegeven. Mutaties worden zo snel
mogelijk verwerkt.
Opgave van de actieve vrijwilligers wordt jaarlijks gedaan aan het Bestuur en aan het Park in verband
met de uitgifte van dienstkaarten. Per kwartaal wordt het actuele ledenbestand samengesteld en
digitaal aangeleverd aan de drukker van ons blad ten behoeve van verzending van het komende
nummer. Contributiebetalingen worden ingevoerd in het bestand. Betalingsherinneringen, in een
aantal gevallen nodig, worden vanuit de. ledenadministratie verzonden.
.
Willem van Wassenberg
Ledenadministratie

2017 – Dennenscheerders.
De dinsdaggroep.
De dinsdaggroep is dit jaar iets gekrompen doordat 2 dennenscheerders 80 jaar werden, 1 persoon is
gestopt vanwege gezondheidsproblemen. Wel 2 nieuwe dennenscheerders en de groep telt nu 26
personen, waarvan er gemiddeld 20 aanwezig zijn iedere dinsdag.
We hebben gewerkt op de heidebloem en in het Reeënbos. Nu werken we ten noorden van het
Reeënbos.
Zoals ieder jaar heeft de groep een veldlunch en een eindejaarsbijeenkomst in het parkrestaurant
gehouden. Verder hebben 10 leden geholpen bij de kerstbomenaktie. De dinsdaggroep heeft de hele
bezetting voor de eerste zaterdag geleverd.

De woensdaggroep – ‘De wrattenbijter’

Onze groep begon te scheren aan de zuid-oostzijde van het Otterlose Zand. Gaandeweg zijn we
steeds in een noord-oostelijke richting opgeschoven. Over het algemeen was de hoogte van de
dennen tot op een 1.50 meter, echter het merendeel was kleiner van stuk. Ongeveer driekwart van
de dennen zijn in de winterperiode opgebrand, de rest is onder de grotere dennen gebracht.
In het najaar werd onze materiaalwagen overgeplaatst naar de Wildbaanweg ter hoogte van de
wildobservatieposten oost van de Plijmen.
Hier is steeds verder in noordelijke richting opgetrokken waarbij de oostzijde van bedoelde weg tot
een diepte van 100 m is schoongemaakt. Aan de westkant is de aanwezige bosrand gevolgd en was
de te scheren diepte variabel. Ook hier driekwart van de dennen opgebrand.
Afgelopen jaar konden we een nieuwe scheerder begroeten en moesten we helaas afscheid nemen
van een onzer. Het ledental is gemiddeld over vorig jaar 29 personen geweest.

In het voorjaar zijn twee bijeenkomsten met onze groep belegd op het landgoed van een onzer. Fijne
dagen waren dit waarbij de onderlinge banden verder zijn aangehaald.
Op de “Open dag” van het Park in Salland waren we weer met een groot aantal vertegenwoordigd;
eveneens een gezellige dag gehad. In augustus werden twee banden van de materiaalwagen
vernieuwd.
De samenwerking met de VVHV en het Park is uitstekend te noemen en we verheugen ons op de
voortzetting hiervan onder welke naam dan ook.
Arjen Koopmans

De donderdaggroep.

De donderdaggroep heeft vrijwel het gehele jaar gewerkt op het Oud- Reemsterzand waar de
heidevelden werden geschoond van dennenopschot.
In oktober zijn we te werk gesteld op het Otterlose Zand waar dennenopschot werd verwijderd en
verbrand.
We telden 5 onwerkzame dagen i.v.m. zeer slechte weersomstandigheden.
Aanvankelijk bestond de donderdaggroep uit 45 leden. In de loop van het jaar zijn 5 leden i.v.m. het
bereiken van de 80-jarige leeftijd uitgetreden.
3 Leden hadden gedurende enige tijd problemen met hun gezondheid, maar gelukkig is iedereen
weer hersteld.
De commissie van het Lo van Dijkfonds heeft op haar jaarlijkse bijeenkomst een aanvraag voor het
Basic Life training behandeld en goedgekeurd.

De zaterdaggroep.
2017 is een jaar met veel afwisselende werkzaamheden geweest.
We zijn het jaar begonnen met het verwijderen van de vele kleine dennetjes langs het fietspad van
het jachtslot naar het ‘monument generaal de Wet’.
Begin april hebben we weer de opslagberken uit de heide bij het Aalderinksveld verwijderd. Dit jaar
hebben we dat beduidend sneller uitgevoerd dan vorig jaar. Het lijkt erop dat de methode om ze te
knippen als de sapstroom net op gang is vruchten afwerpt. We zullen komend voorjaar zien of er
weer minder uitlopers zijn.
De maanden mei en juni zijn we bezig geweest met het rooien van grote dennen op het Pampelse
Zand, diagonaal tegenover de begraafplaats op de Franse berg. Door de jachtopzieners was
aangegeven tot waar de bosrand teruggebracht moest worden.
Vanaf juli zijn we aan de slag in het ‘Otterlose Bos’. Daar zijn 10 exclosures, met hoog gaas omheinde
aanplant van lindebomen. De linden zijn hooguit een halve meter hoog en ze worden overwoekerd
door allerhande opslag. De aanplant is daardoor verstoken van licht en dat is niet bevorderlijk voor
de groei. Wij verwijderen alle dennen, berken en vogelkers uit die exclosures. Andere soorten zoals
lijsterbes, vuilboom, eik etc. mogen blijven staan mits ze niet te dicht op een linde staan, we houden
rondom een linde 1,5 meter vrij. En die eiken, lijsterbessen die mogen blijven staan geven we ook
een ruimte van ongeveer 1,5 meter. We hebben nu 4 exclosures geschoond, dus daar zijn we nog
een tijdje mee bezig.

Tenslotte is een gedeelte van de zaterdaggroep bezig met het plaggen van een vijftal stroken gras bij
‘de Wolfskuilen” op het ‘Deelense Veld’. Dit is een speciale opdracht vanuit de faunagroep en dient
het leefgebied van het gentiaanblauwtje.
Urenstaat:
We hebben 2 zaterdagen niet gewerkt als gevolg van het weer. Alle uren opgeteld hebben we 2184
uur de handen uit de mouwen gestoken.
Eind 2017 is de zaterdaggroep 28 personen groot.
Jos Lousberg

De tuingroep.
De tuinen rond jachthuis Sint Hubertus worden van maart tot december onderhouden door de
tuingroep. Dit is een groep van 10 vrijwilligers die elke woensdag de borders, rozen- en buxusstruiken
en de toegangswegen naar het jachthuis verzorgen.
In 2016 waren er nogal wat problemen, waaronder veel vraatschade door herten en reeën aan de
beplanting. Ook een das wist de toegang tot de tuinen te vinden.
Het gras ligt er dit seizoen veel beter bij. De engerlingen zijn met succes bestreden waardoor de das
minder vaak op bezoek kwam en de grasmat kon herstellen.
Minder succesvol waren de pogingen om de rozen te beschermen. Net als vorig jaar doen herten en
reeën zich regelmatig tegoed aan de rozenknoppen. Inmiddels moeten ook de knoppen van de
Echinacea er aan geloven. Waarschijnlijk als voorgerecht, deze variëteit heet nl. Tomato Soup …
Medio oktober is een nieuwe grasmaaimachine in gebruik genomen. Deze werkt op een
accu en is aanzienlijk schoner dan het vorige exemplaar. Er is een instructie/workshop gehouden
zodat meerdere leden van de tuingroep goed met deze Husqvarna overweg kunnen. Daarnaast zijn
er plannen om een “automaaier” in te zetten.
De komende periode zal opnieuw gekeken worden naar mogelijke maatregelen maar het park is nu
eenmaal onomstotelijk verbonden met de flora en fauna die er leeft.
Gelukkig maakt de weelderige kleurenpracht van de borders veel goed: de vele variëteiten aan
bloemen en planten geven het hele seizoen door een mooie aanblik.
Hanneke Spaans, coördinator a.i. dennenscheerders en tuingroep.

2017 - Faunawerkgroep
Het jaar 2017 begon met een vroeg en warm voorjaar, waardoor ook de dagvlinders al vroeg vlogen.
De tweede helft van april sloeg het weer om, veel te koud tot begin mei. Daarna kwam het zomerse
weer terug, met zelfs al een paar tropische dagen. De vliegtijd van de vlinders was dan ook twee
weken eerder dan normaal. Echter, er heeft zich een duidelijke tweedeling afgetekend in de
vlinderfauna dit jaar: soorten deden het óf heel goed, óf juist erg slecht. De soorten van de vochtige
milieus hebben het dit jaar goed gedaan, maar voor de ‘droge soorten’, als bosparelmoervlinder,
grote parelmoervlinder en bruine vuurvlinder was het een slecht jaar.

In totaal zijn er op de monitoringsroutes en -plotjes 2303 getelde vlinders doorgegeven, tegen 4527
in 2016, 6079 in 2015 en 9125 in 2014, verdeeld over 26 soorten. Een dalende lijn waaraan wellicht
het weer mede debet is geweest. Daarnaast is de vergelijking niet helemaal zuiver, aangezien één
van de routes dit jaar door omstandigheden niet geteld is. Normaal gesproken zou deze route het
aantal heivlinders én hooibeestjes zeker hebben vergroot.
In 2017 zijn 8 soorten micronachtvlinders en 9 soorten macronachtvlinders aangetroffen die nieuw
zijn voor het park.
Evenals vorig jaar zijn er in 2017 weer op vier plaatsen in het park libellen geïnventariseerd. Tot en
met juni was het heel erg droog en op de monitoringsroutes hebben we minder grote aantallen en
ook minder soorten gezien dan andere jaren. In 2017 zijn tijdens 21 bezoeken in totaal maar 27
soorten gezien. Vorig jaar bij 19 bezoeken 32 soorten. Bij de losse waarnemingen werd de zwervende
heidelibel, welke niet op de routes is gezien, op twee plaatsen waargenomen. Het totaal aantal
libellensoorten op de Hoge Veluwe werd hiermee 28.
Voor een aantal soorten sprinkhanen was het ook dit jaar treurig gesteld, andere soorten deden het
juist weer uitermate goed.. Sprinkhanen vormen voor veel andere diersoorten bulkvoedsel. Vooral
voor veel vogels, reptielen en amfibieën, maar ook andere insecten en spinnen profiteren mee. Als
sprinkhanen en krekels zouden verdwijnen uit een specifiek gebied, dan verdwijnen er meerdere
diersoorten uit dat landschap. Ze zijn dus van groot belang in het hele ecosysteem en zorgen voor
een grote biodiversiteit in het Nationaal park de Hoge Veluwe. Er zijn dit jaar 19 soorten
waargenomen (2016: 16soorten).
Spinnen zijn niet de meest opvallende dieren van het park. Ze spelen ook een belangrijk rol in het
hele ecosysteem. Doordat ze allerlei andere soorten insecten vangen, van groot tot klein, zorgen zij
mede voor een goede balans in de diverse insectenpopulaties. Dit jaar is er een flinke toename qua
soorten. Dit komt doordat er in de faunawerkgroep nog iemand besmet is geraakt met het
‘spinnenvirus’ en veel op pad is geweest om in verschillende biotopen de soortenrijkdom te
onderzoeken. Een aantal soorten is dit jaar niet gezien. Dat wil nog niet zeggen dat deze soorten
absoluut niet voorkomen in het Nationaal park de Hoge Veluwe. Dit jaar hebben we 87 soorten
spinnen aangetroffen.
De overige insecten worden door het gehele park geïnventariseerd, dus niet via een vaste telroute.
Vandaar dat het van belang is dat er wisselende gebieden in wisselende perioden worden bezocht en
gecontroleerd op voorkomen van verschillende families van overige insecten. Het Nationaal park de
Hoge Veluwe krijgt zo meer inzicht in de biodiversiteit van het park en kan haar beheer hier op
aanpassen indien wenselijk.
Het aantal waarnemingen van amfibieën in 2017 bedroeg 16 (2016: 68). Daarnaast werden nog
enkele ei-snoeren en roepende mannetjes van de gewone pad waargenomen.
Alpenwatersalamanders werden in 2017 niet waargenomen.
Het aantal waarnemingen van reptielen in 2017 was 675 (2016: 861). Daarbij zijn 750 exemplaren
geteld. Dit betrof evenals voorgaande jaren alle soorten die in het Park voorkomen. Zoals gebruikelijk
werden vooral zandhagedissen gezien en verreweg de meeste daarvan langs de vaste telroutes,
namelijk 570 van de 687.
In 2017 hebben we voor de vleermuizen geen inventarisaties uitgevoerd met de batlogger.
In de winter zijn de verblijfplaatsen wel geïnventariseerd. Een record aantal van 138 exemplaren
werden geteld verdeeld over zes soorten (één meer dan vorig jaar).

Ook in 2017 werden uiteindelijk 6 nestbomen met jongen van de boommarter gehoord. Probleem
was dat pas laat met inventarisatie begonnen kon worden doordat in verband met jacht de gebieden
niet toegankelijk waren.
Voor broedvogels (BMP) werden slechts 8 plots het afgelopen jaar (vorig jaar 13) geïnventariseerd,
globaal 965ha. (vorig jaar 1530 ha.) natuurgebied. Er werden 1569 waarnemingen genoteerd (2016:
2113) voor 69 verschillende soorten (2016: 70).
In december en februari werden klapekstertellingen gehouden. Vroeger broedvogel maar dat is
verleden tijd. Ons resultaat kwam uit op 6 exemplaren (2016: 9). Omdat er in de daaraan
voorafgaande periode weinig waarnemingen waren gedaan viel dit aantal niet tegen.
Bij de nachtzwaluwtelling werden 85 territoria vastgesteld (2016: 98).
Van de nieuwe rode lijst werden 14 soorten waargenomen (2016: 16) te weten: boerenzwaluw,
boomvalk, draaihals, graspieper, grauwe klauwier, grauwe vliegenvanger, grote Lijster, kneu,
matkop, raaf, veldleeuwerik, watersnip, wielewaal, zwarte mees.
De vlinderroutes op de vliegbasis Deelen zijn in 2017 vier maal bezocht.
De Vliegbasis is in 2017 slechts 2 keer voor de reptielenroutes bezocht, waarbij alleen op 30 maart
enkele
waarnemingen konden worden gedaan.
Het meest opmerkelijke resultaat is wel dat ook in 2017 geen enkele slang is waargenomen.
De door het Park aangewezen houtoogstpercelen 2017-2018 bevinden zich in het midden en oosten
van het Park. De inventarisatieresultaten zijn begin juli 2017 door ons bij het Park ingeleverd in de
vorm van 4 aparte GIS-bestanden.
Jan de Beer, auteur
Nina de Vries, coördinator

2017 – Florawerkgroep.
Het enthousiasme binnen de groep is onveranderlijk groot, waardoor er veel activiteiten buiten de
vaste dinsdagochtend om plaats vinden. Het ledenbestand is niet gewijzigd. De gemiddelde leeftijd is
nu echter wel bijna 69 jaar. Jong bloed is erg welkom!
Reguliere activiteit
Van half april tot eind september zijn er op de vaste dinsdagochtend 23 inventarisaties uitgevoerd.
Het gemiddelde aantal personen was hierbij 12,5. Dit betekent dat er op deze ochtenden ruim 1000
uur is geïnventariseerd en dat we bijna elke keer met 4 groepen aan de slag konden!.
Andere activiteiten
Buiten de vaste dinsdagochtend zijn er Klokjesgentianen en Gevlekte orchissen geteld. Ook de
successie van de vaatplanten op een aantal plagplekken bij de Deelense Was en op de Veentjes is
weer in kaart gebracht. Veel tijd is gestoken in het inventariseren van de groeiplaatsen van de Kleine
schorseneer. Het maaien en afharken van het Pijpenstrootje dat we nu een paar jaar in de winter
doen, lijkt een positief effect op de Kleine schorseneer te hebben!
Er is ook een groep die de korstmossen inventariseert. Twee personen inventariseren het hele jaar
door paddenstoelen. Hiervan is ook dit jaar een verslag gemaakt. Ook over de mosontwikkeling na de
ontgronding van de Veentjes is door één van onze leden een rapport opgesteld.,
De Dennenorchis (de vondst van 2016!) hebben we dit jaar niet gevonden, ondanks het feit dat we
met 14 personen een hele ochtend het gebied hebben doorkruist. In 2018 gaan we zeker weer
zoeken.
Niko Visser, coördinator

2017 – Natuurgidsen
Het jaar 2017 is een jaar vol activiteiten geweest voor de Natuurgidsen. In totaal hebben wij 1550
excursies verzorgd met in totaal ruim 17000 deelnemers. Het grootste deel van de excursies is in het
nederlands maar dit jaar waren er uitzonderlijk veel aanvragen voor excursies in het Engels. Ook
waren er regelmatig excursies in het Duits en Frans
Een activiteit die steeds veel deelnemers laat zien is Wandelfit. Dit is een sportieve activiteit die
twee keer per week o.l.v. een natuurgids wordt uitgevoerd. Deze gidsen hebben een cursus voor
wandelcoach gevolgd. Ook werden er tijdens iedere vakantieperiode kinderactiviteiten
georganiseerd . Het aantal deelnemers was heel wisselend. We zien dat de herfst- en kerstvakantie
goed scoren qua bezoekersaantallen. Hoge Veluwe en WOII is een nieuwe excursie die in het gebied
rond het Zinkgat wordt verzorgd. Tijdens deze excursie zien deelnemers op verschillende plaatsen
restanten van start- en landingsbanen en munitieopslag van de Duitsers .
Vier keer is er een gidsenoverleg geweest gevolgd door scholing. Daarnaast is er door de
Jachtopzieners een presentatie gehouden voorafgaand aan de Jacht- en Wildbeheertentoonstelling
en de Bronstperiode. Ook zijn er door de vogelaars onder de Natuurgidsen verschillende educatieve
vogelexcursies georganiseerd. In het najaar is er een scholing geweest m.b.t. paddenstoelen.
Dit jaar werd er voor het eerst een Winteracademie georganiseerd . De eerste avonden waren in
november en december. Het thema was “ De ontwikkeling van het landschap van de Hoge Veluwe
vanaf de prehistorie tot heden “.
Vanaf het najaar is gestart met de voorbereidingen tot het beginnen met een nieuwe opleiding voor
Natuurgids. Op 16 december is er een informatieochtend met ongeveer 50 belangstellenden
geweest. Na afloop konden belangstellenden voor de opleiding zich inschrijven voor de
selectiegesprekken die in januari 2018 zullen plaatsvinden.
In 2017 hebben Henny Kwinkelenberg, Marry Woudenberg en Krijn van der Greft afscheid
genomen als Natuurgids. Zij zijn jaren actief geweest als binnen onze werkgroep en wij vinden het
heel jammer dat zij hebben besloten te stoppen.
Aan het eind van 2017 bestond onze groep Natuurgidsen uit 53 leden.
Dirry Sint Nicolaas, coördinator

2017 – Groencursus.
De Vervolg-Groencursus gestart in 2016 is door 39 cursisten met het behalen van het Certificaat in
april 2017 met een voldaan gevoel afgerond. De onderwerpen werden boeiend gevonden en
regelmatig kwam de terugkoppeling uit de groep tijdens de middagexcursies: “we kunnen nooit
meer in het Park wandelen op de manier zoals we gewend waren. Er valt tijdens een wandeling
zoveel te ontdekken, wat we eerder niet zagen. Diersporen, maar ook sporen van vroegere
bewoning. En dan de groei en de bloei van de flora. Ieder soort mijn zijn eigen eigenschappen en
manier van voortplanting”. Er zal door de cursisten op een heel andere manier naar de ‘inhoud’ van
het Park worden gekeken.
In september zijn we voor de 8e keer gestart met de Basis-Groencursus. Ook nu weer veel
belangstellenden en de 39 mensen die zich hiervoor hebben aangemeld volgen trouw de
cursusdagen die 1x per maand worden gegeven. Het met elkaar de ochtendpresentatie beleven met
een grote verscheidenheid aan onderwerpen wekt bij de cursisten een interesse, die vooral tijdens

de middagexcursie vertaald wordt in enthousiasme bij het vinden van kenmerken die ze tijdens de
presentatie hebben gehoord. Van elke cursusdag ontvangen de deelnemers een syllabus en aan het
eind van de cursus heeft men een mooi naslagwerk.
Henny Rave en Jaap Norg, cursusleiding.

2017 – Publiekmedewerkers.
De werkgroep publiekmedewerkers is in januari 2005 in het leven geroepen met als doel de vaste
baliemedewerkers in het Bezoekerscentrum te laten ondersteunen door vrijwilligers bij de opvang en
het geven van informatie aan de bezoekers. De werkgroep bestaat uit ongeveer 30 vrijwilligers.
Onder leiding van een vaste medewerker, zijn er elke dag meerdere vrijwilligers actief aan de balie in
het Bezoekerscentrum. De primaire taak is het ontvangen van bezoekers en deze wegwijs maken in
het Bezoekerscentrum en het Park.
De meeste vragen hebben vaak betrekking op de topografie van het Park zoals de wandel- en
fietsroutes, de wild- en vogelobservatieplaatsen, de verschillende landschappen en de kunst in de
natuur, het stuifzandgebied en de Deelense was, het Hubertus jachthuis, het Kröller Müller museum
en de Beeldentuin.
Daarnaast worden de dagelijkse activiteiten in het Park toegelicht.
Naast de informatieve taken, maken de vrijwilligers bijvoorbeeld de foto’s voor de beschermers- en
dienstjaarkaarten, verkopen het foldermateriaal en assisteren bij de reserveringen voor
rondleidingen in het St. Hubertus jachthuis en fietsverhuur.
Ook een regelmatige rondgang door de expositie ruimte en het Museonder horen bij hun taken.
Alle nieuwe medewerkers zijn inmiddels zelfstandig werkzaam in het bezoekerscentrum en volgen
voor het tweede jaar, de groen-cursus.
De verwerking van de nieuwe beschermers-en dienstjaarkaarten levert een aanzienlijke
tijdsbesparing op en we bepalen medio 2018 of zgn. D-diensten nog ingezet moeten worden m.b.t.
de verwerking van de nieuwe kaarten.
Inzet van D-diensten blijft noodzakelijk op te verwachten drukke dagen en/of evenementen.
Het spel "Nature Game" op de iPad is een succes en wordt als goed en leuk door het publiek
ontvangen.
Henk den Besten, coördinator

2017 – Rondleiders Jachthuis Sint Hubertus.
In 2017 hebben we 25.315 bezoekers rondgeleid door het Jachthuis. Een stijging van 7% vergeleken
met 2016.
De themarondleiding “Kijkje in de Keuken” is in november 2017 gestart en werd vanaf het begin goed
bezocht. De waardering voor de route en de aankleding is vast te stellen n.a.v. de opmerkingen
`prachtige keuken`, `boeiend verhaal`, `mooi aangeklede poppen met kostuums uit de tijd van de
fam. Kröller`.
De grootste groei zit in het aantal leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs. De
samenwerking tussen Park en scholen is geïntensiveerd. De kinderwerkgroep heeft het aantal
rondleidingen uitgebreid en daarmee steeg ook het aantal deelnemende scholieren.

De wijze van boeken van een Jachthuisrondleiding is in 2017 gelijk aan 2016. De ingangen en de
website nemen elk 43% voor hun rekening, in de Theekoepel wordt zo’n 10% verkocht en het
Bezoekerscentrum zit op 4%. Opvallend in 2017 is dat het Parkrestaurant als nieuw verkooppunt erbij
is gekomen en gelijk 309 tickets heeft verkocht.
De audiotours zijn 2.700 keer gebruikt. Dat is een stijging van 13% vergeleken met vorig jaar. Hiervan
was 45% de Engelse tour. De Duitse tour staat op een stevige 2e plek met 25%. Dan volgt Chinees
met 14% en Frans met 12%. De Spaanse tour sluit de rij met 4%. Het systeem wordt door de
rondleiders en bezoekers erg gewaardeerd.
Marry Woudenberg, coördinator

2017 - Parkwinkel
Ook het afgelopen jaar heeft onze werkgroep zich weer met enthousiasme ingezet voor de
Parkwinkel .
We hebben afscheid moeten nemen van een paar vrijwilligers, die om verschillende redenen hebben
moeten stoppen.
Met name wil ik noemen mevr. Ton Martijn, die de leeftijd van 80 jaar heeft bereikt en daarom haar
werkzaamheden in de winkel moest beëindigen.
Zij heeft heel lang in de winkel gewerkt en ons allemaal zien komen.
Ton van harte bedankt voor alles wat je voor de winkel hebt betekend.
Gelukkig hebben we er ook weer nieuwe mensen bij gekregen, zodat het aantal vrijwilligers nu op 27
staat.
De werkgroep heeft twee maal per jaar vergaderd, waarvan één keer in januari in De Kemperberg en
één keer in november in het dienstgebouw.
Beide keren stonden natuurlijk al in het teken van de nieuwbouw.
We proberen met elkaar zoveel mogelijk dingen te bedenken, om het de bezoekers straks zo
aangenaam mogelijk te maken.
Dit zal nog een hele klus worden, maar betekent ook een uitdaging.
De samenwerking met de vaste medewerkers was ook dit jaar weer geweldig.
Vanaf deze plaats wil ik dan ook de vaste medewerkers hartelijk danken voor hun, ook dit jaar, weer
gastvrij onthaal.
Riet Schmidt, coördinator

2017 – Bouwploeg
De vijfkoppige bemanning van de bouwploeg startte in 2017 met het vervaardigen van een
bouwpakket voor het bouwen van een vogelobservatiehut nabij Otterlo.
In één dag (12 apr.) werd de hut door het personeel van het Park samengebouwd, waarna
de bouwploeg de hut verder kon aftimmeren en bruinoleumen.
In juli monteerden wij een duurzaam dak waarmee de klus geklaard was.
Doordat bij de houtkap een douglas op de dubbele vleugelpoort van de Bosuil was gevallen
lag deze in puin alsook een deel van het raster. Repareren dus.
Tijdens de herstelwerkzaamheden werden ook de dekdelen van de hellingbaan vervangen.
Er werden diverse uilenkasten gebouwd waarvan er twee bij de schuur van de Zwarte Berg
zijn opgehangen en óók bewoond.

Bij de vleermuizenlocaties werden verschillende deuren vernieuwd of gerepareerd.
Voor de kinderactiviteit werden 360 bouwpakketten gemaakt om een vleermuiskast te maken.
In november werd gestart met groot onderhoud aan de plaggenhut.
Lopende het jaar werden er diverse hand- span- en zaagdiensten verleend aan het Park.
Het verveelt nooit.
Ed Quax, coördinator

