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De Vereniging van Vrienden en ik hebben iets gemeenschappelijk, want ook míjn geboortejaar is 1948. Zeventig jaar. ‘Dat is niet oud voor een eik’ placht mijn goede vader te zeggen
wanneer het op leeftijd aankwam. Samen hebben wij als zeventigjarigen de grote veranderingen van de afgelopen decennia doorgemaakt. En ons aangepast. Zeventig jaar geleden
was het een kleine selecte groep, die pleitte voor de oprichting van een vereniging van
‘Vrienden van De Hoge Veluwe.’ Anno 2018 is het als begeerd merk overgedragen aan
‘de Stichting Hoge Veluwe Fonds.’
Vogels – zo is mij geleerd – leven in een biotoop. Een
veilige plek om een nest te bouwen, waar ze ook water en
voedsel kunnen vinden. Geen vogel zonder zijn biotoop.
Wanneer die biotoop verandert, dan verandert de vogel
mee. Zo was de merel vroeger een schuwe bosvogel.
Intussen leeft ze beter in de stad van nu, dan in het bos
van toen. Biotopen veranderen doorlopend, geleidelijk of

plotsklaps. Dat geldt ook voor onze en mijn biotoop. Die
is de afgelopen decennia voortdurend veranderd. Niet in
de laatste plaats door een vinding uit – let wel – 1948.
De transistor. Tegenwoordig met meer dan honderden
miljoenen bijeengepakt in één chip, die gegevens opslaat
en snel kan rekenen. Die helpt het weer te voorspellen.
Die mobiel bellen mogelijk maakt en een e-mail binnen

een seconde de wereld over stuurt. Wij komen er niet
onderuit om daar rekening mee te houden. Wij gaan
ons aanpassen. Zoals de merel zich ook aan haar
veranderende biotoop heeft aangepast.
Dit jaar vieren we dus niet alleen onze gezamenlijke
wortels. Maar ook onze gezamenlijke toekomst.
Gescheiden. Vrienden in ‘het Hoge Veluwe Fonds’
en Vrijwilligers in ‘de vereniging van Vrijwilligers.’
Gelukkig bestaan deze twee naast elkaar. Dat is maar
goed ook! Laten we onze verbondenheid met Het Park
vooral voorop blijven stellen. Onze krachten bundelen. Onze stem laten horen. Zoals in die ontroerend
mooie aria uit de opera van Saint-Saëns: ‘Mon cœur
s’ouvre à ta voix.’ (‘Mijn hart opent zich voor je stem.’)
Niet meer op papier, maar in onze digitale biotoop:
www.vrijwilligershogeveluwe.nl Met beeld en geluid.
Dat vermenigvuldigt onze waarde.
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70 jaar vereniging van vrienden
Grote veranderingen beginnen vaak buiten de massa om. In
1947 waren het een paar heldere geesten die met zachte stem
fluisterden: “dat bij verschillende donateurs van de Stichting
Het Nationale Park De Hoge Veluwe een stroming aanwezig
is om te geraken tot de oprichting van een vereniging van
Vrienden.” Vrienden die zich ten doel stelden Het Park zoveel
mogelijk te steunen en daarmee als een soort maatschappelijk
klankbord te functioneren. Zeventig jaar geleden was het een
initiatief van een kleine elite groep betrokkenen. En nu kijken
wij even ‘om’ en mogen wij vol overtuiging roepen dat wij trots
kunnen zijn op al wat onze ideële leden en vrijwilligers in
verenigingsverband aan de continuïteit van Het Park hebben
mogen en kunnen bijdragen.
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1947

1935

Oprichting van NP De Hoge Veluwe op
26 april. De toegangsprijs is 25 cent.

• 1 augustus 1947 wordt door de
burgemeester van Goes: de in
Hoenderloo geboren W.C. ten Kate
medegedeeld dat:’bij verschillende
donateurs van de Stichting een
stroming aanwezig is om te
geraken tot de oprichting van een
vereniging van vrienden van het
NP De Hoge Veluwe.’
• De mededeling van Ten Kate werd in een bestuursvergadering van de Stichting (Park) gedaan. Ten Kate
logeerde ook jaarlijks als zodanig op De Zwarte Berg.
• Op zaterdag 18 oktober 1947 vindt in het St.
Hubertushuis een eerste voorbereidende vergadering
plaats die moet leiden tot de oprichting van een
Vereniging van Vrienden.

1938

Opening Kroller Muller Museum op 13 juli 1938.
Helene Kröller-Müller was tot haar overlijden op
14 december 1939 de eerste directeur.
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1948

1949

• Op 1 maart 1949 trekt er een zware storm
over Nederland waarvan ook het Park de
gevolgen ondervindt. Er wordt niet
minder dan 3.080m3 hout gekapt,
waarvan 1.290 m3 stormhout.
• De opvatting over beheer is in die tijd:
alles opruimen wat er omvalt en ervoor
zorgen dat het er netjes uitziet.
• 28 maart 1949 wordt de eerste werkgroep
“Grote Zoogdieren en Vogels” geïnstalleerd. Op 1 oktober van hetzelfde jaar
volgt de sub-werkgroep “Centrale
commissie voor de leercollectie.”

• Op 9 oktober 1948 is het dan zover en vindt in de op
1 augustus van dat jaar geopende Koperen Kop de
oprichting van onze Vereniging plaats. Aanwezig zijn
ca 100 belangstellende donateurs uit het gehele land.
• Onze Vereniging behoort daarmede tot de oudste
“groene” Verenigingen in ons land.
• In de eerste vergadering werden de kiemen gelegd voor
werkgroepen en een expositiecentrum. Ook werd
aangedrongen op educatie van het publiek en een eigen
periodiek.
• De vergadering was geslaagd en de vereniging startte met 60 leden.
• W.H. de Beaufort wordt de eerste voorzitter van de Vereniging van Vrienden.
• In haar eerste vergaderingen stelt het bestuur zich de vraag of de Vereniging een
taak heeft bij het organiseren van excursies en het geven van voorlichting aan
pers en publiek, waarbij de directie van het Park verantwoordelijk blijft voor de
activiteiten van de bezoekers.

• Van eerstgenoemde werkgroep is weinig
meer vernomen. Inspanningen voor een
tentoonstellingsgebouw met een
leercollectie leidde
uiteindelijk tot de
opening van het
Bezoekerscentrum “De
Aanschouw” in 1972.
• De eerste brochure die
aan het einde van dit jaar
in 3.000-voud voor de
vrienden is uitgegeven
wordt gesierd door een
embleem van dhr. Mauve.
• De contributie van de
Vereniging berdraagt
Hfl 2,50 per jaar.

1954

• Op voorstel van Ten Kate start de Vereniging van vrienden een traditie. Zij biedt Het
park jaarlijks 250 gulden voor de aankoop
van sesamkoeken voor het wild aan.
• De Hoge-Veluwedag (in het voorjaar
wanneer de rodondendrons in bloei staan
en in het najaar wanneer de
herfstkleuren op zijn mooist
zijn) van 9 oktober 1954 was
gewijd aan de valkerij
• De eerste Schouw verschijnt
met diverse artikelen
ondermeer over de 12e Hoge
Veluwe Dag.

calendarium

1972
1961

• De doelstelling van de
Vereniging: ‘het kweken
van een hechte band
onder de donateurs’ werd
veranderd in: ‘het
aankweken van een
hechte band onder al
diegenen die belangstellen in de Stichting Het
Nationale Park De Hoge
Veluwe.’

1964

• De hernieuwde werkgroep Fotografie wordt
opgericht. Naast het verzorgen van foto’s voor
het Park alsmede de Schouw, wordt een
dia-archief aangelegd dat in 1978 zo’n 700
dia’s telde.
• T.g.v. het 40-jarig bestaan van het Park gaat in
1975 een reizende tentoonstelling van start.

• In de nacht van 12 op 13 november 1972 raast
een hevige storm over Nederland. Afgewaaide
dode takken maken de Houtkampweg
onbegaanbaar. Tijdens de storm van 1 maart
1949 is er 3000 m3 hout gestreken, maar nu
gaat er 8.000m3 tegen de vlakte. De grootste
schade ontstaat in de oude dennenbossen,
waar 25.000 bomen omwaaien.
• Op 17 mei kon een kwart eeuw nadat De
Beaufort zijn eerste idee neerlegde het
Bezoekerscentrum “De Aanschouw” worden
geopend. De Beaufort kon het zelf nog
meemaken. Hij overleed 4 jaar later op
95-jarige leeftijd.
• Media werden in grote getale gemobiliseerd en
een aantal vrienden schoten het Park te hulp

1963

• Dhr. D.A. Kramer volgt W.H. de Beaufort
op als voorzitter van de Vereniging
• Vriend van het eerste uur. Hij stond mede
aan de wieg van de Dennenscheerders, de
Gidsen, de Florawerkgroep en het
Bomenfonds
• De Amsterdamse bioloog en vriend Huib
Klein zet het eerste natuurpad uit, compleet
met bordjes en een handleiding. Daarmee is
hij de eerste verenigingsgids die zich richt op een groter publiek
dan de eigen leden.
• Het was een groot succes waarbij meer dan 1.400 padwandelaars
tussen 18 april en 10 mei de uitgezette route lopen. In de jaren
daarna worden meer natuurpaden uitgezet.

om de schade te herstellen, hetgeen uiteindelijk
in 1976 leidde tot de formele oprichting van de
werkgroep Dennenscheerders.
•E
 en actie “Exploitatiefonds Bezoekerscentrum
bracht Fl. 28.000 op. Vanaf het begin wordt de
winkel mede bemenst door onze vrijwilligers.

1974

1968

Begin van dit jaar wordt het 1.000e lid van
de Vereniging van Vrienden getrakteerd op
een boekenbon van 25 gulden.

• In het najaar wordt de Florawerkgroep opgericht met de eerste
20 leden met als doel het Park hulp te verlenen bij de verzorging
en bescherming van alle flora. Alle waarnemingen zijn thans
opgeslagen in een database.
• Deze werkgroep is tevens
vertegenwoordigd in de
Adviescommissie Natuurbeheer van het Park, die in 1977
mede op initiatief van
voorzitter Wim Borst, door het
Park is opgericht.
• A nno 2018 is de werkgroep
actief bezig de gehele database
in het GIS (Geografisch Info
Systeem) te zetten.
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1981

1975

• Het NP De Hoge Veluwe viert haar veertigjarig
jubileum. De daarbij horende reizende foto-tentoonstelling van de Vrienden levert 545 nieuwe leden op.
• Bij het veertigjarig jubileum van Het Park schenkt de
Vereniging van Vrienden vijf witte fietsen aan het
Park, een schenking die daarna vaker werd gedaan.
• In 1980 houden de Vrienden ermee op en besluiten
om vanaf die tijd de schenkingen van de Vereniging
voortaan te richten op natuurbehoud en educatie als
kernactiviteit.

1976

1977

• Tijdens De Hoge Veluwestudiedag op 19 november werd uit het
Bomenfonds een bedrag van Fl. 40.000 aan het bestuur van De Hoge
Veluwe uitgereikt voor de aankoop van bomen die de variatie in de
biotoop zoveel mogelijk kunnen verrijken. Als dank hiervoor werd
o.m. een beukenbosje met de naam het “Kramerbos” aangelegd.
• De zich vanaf 1974 officieus noemende - Dennenscheerders - worden
in dit jaar officieel erkend.

• Een nieuwe storm raast over het Park en brengt veel schade
toe. De daarop volgende actie’bomenfonds’ levert een
aanwas op van 737 nieuwe ‘Vrienden.’
• Oprichting Stichting Bomenfonds Hoge Veluwe, dat zich ten
doel stelt het Park te helpen bij de herbebossing. Benodigde
gelden werden in meerdere acties bijeengebracht.
• W.H. Borst volgt dhr. D.A. Kramer op als voorzitter van de
Vereniging.
• Natuurgidsen gaan van start. De eerste
gidsen waren Mevrouw W. Ebregt -van
Riemsdijk en de oudvoorzitter de Heer
W.H. Borst, die voor dit doel zelfs een
IVN-gidsencursus had gevolgd. Zij
waren ook de initiatiefnemers. Formele
oprichting van deze werkgroep is eerst
in 1978.
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1978

• In de periode november 1980 tot 12 februari 1981 werd voor
de bezaaiing aan de oostzijde van het Bosje van Staf op de
heide tussen de Compagnieberg door de vrienden en andere
vrijwilligers in totaal 1.800 liter dennenappels geplukt. Deze
dennenappels zijn daarna in een oven gedroogd. Hiermee is
12 kilo zaad verkregen, genoeg voor de aanplant van 3 ha.
Vanuit het Bomenfonds werd een bedrag groot ruim
Fl. 11.000
besteed voor
de aankoop van
bomen
die op diverse
plaatsen in het
Park werden
aangeplant.

• Het ledenaantal van de Vereniging van Vrienden is
gestegen tot het respectabele niveau van 4.102 leden.
• De werkgroep natuurgidsen wordt formeel opgericht.
Elke woensdag zijn er publiekswandelingen en in de
jaren daarna wordt er ook op andere dagen gegidst.
Begin jaren negentig biedt de Vereniging potentiële
gidsen een gedegen cursus aan. Het aanbod varieert
dan van thema-wandelingen, publieks- en bronstwandelingen.
• In het Park werd de oude markengrens tussen
Arnhem en Mossel-Oud Reemst weer in ere hersteld,
door het poten van enige honderden laanbeuken die uit de gift
van het Bomenfonds in 1977 konden worden aangeschaft.
• Bij een bomenactie werd op vijf verschillende terreinen van het
Park een groot aantal forse bomen geplant, waaraan door de
landelijke pers en de radio veel aandacht werd besteed.

calendarium

1985

1982

Het Bomenfonds kocht voor
ca Fl. 9.000 aan bomen.
Voorts werden oude eiken bij
de Pampel gerestaureerd.

1984

• G.J. Stapelkamp volgt dhr. W.H. Borst op
als voorzitter van de Vereniging. De
herstelde WILDWAL (dubbele houtwallencomplex) te Oud Reemst, werd door de
Vereniging van Vrienden van ‘De Hoge
Veluwe’ als jubileumgeschenk aangeboden
aan het jubilerende (50 jarig bestaan) Nationale Park ‘De Hoge Veluwe’. Vrijwilligers
hebben in totaal 6300 manuren aan dit
project besteed.
• Van mei tot en met augustus werd het werk aan de houtwallen
rond de ontginning ‘Everwijnserf’ voortgezet en bestond uit het
ophogen van ± 750 mtr. houtwallen, die in 1985 werden hersteld.
En verder waar nodig nog enig herstelwerk aan de diverse
wallen.

Aanleg wildwal Oud Reemst. Het
Bomenfonds droeg ruim Fl. 12.000
in de te maken kosten bij.

1986

1987

• Het werk van de Florawerkgroep wordt verbreed
met de oprichting van de
Faunawerkgroep.
• Sinds 1998 bestaat er een
database voor de opslag
van waarnemingen.

• 14-06-1986 Oprichting geschiedeniswerkgroep, die allerlei
facetten van de
geschiedenis over het
Park onderzoekt. Veel
artikelen worden gepubliceerd in De Schouw.
Daarnaast wordt meegewerkt aan de totstandkoming
van een paar boekjes uit de zogeheten Hoge Veluwereeks. Eind 2009 wordt deze werkgroep ontbonden en
omgevormd naar een studiegroep.
• Deze groep heeft een zestal boeken uitgegeven.
• Het Park breidt op een aantal plaatsen in het zuidelijk
deel de laanbeplanting uit, waaraan het Bomenfonds
ruim Fl. 9.000 heeft bijgedragen.

1988

• De vereniging van Vrienden bestaat 40 jaar. Het
bestuur biedt t.g.v. dit jubileum het Park hun project
“Everwijnserf” aan, dat o.m. bestaat uit de reconstructie van oude bewoning incl. nieuwe wandelroute. Als
tegenprestatie ontvangen de Vrienden van het Park
een schaftwagen en organiseren Park en Vereniging op
1 oktober een open dag, die door ca 13.000 bezoekers
wordt bezocht. maar slechts heeft geleid tot enkele
tientallen nieuwe leden. Op een aantal plaatsen langs
de wandelroute werden informatieborden geplaatst.
• De Vereniging van Vrienden van De Hoge Veluwe is
de oudste organisatie in Nederland waarvan de leden
actief betrokken zijn bij het natuurbeheer.
•Op 1 januari gaat officieel de Faunawerkgroep van start,
die thans tevens vertegenwoordigd is in de Adviescommissie Natuurbeheer van het Park.
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1989

• J.Dijber volgt dhr. G.J.
Stapelkamp op als voorzitter van de Vereniging.
• Het Bomenfonds van de
Vrienden draagt ruim
Fl. 12.000 bij t.b.v. het
rooien, herbeplanten nabij
Everwijnserf, alsmede
voor het machinale zware
grondwerk hiervoor.

1990

1991

• Het Bomenfonds draagt
voor ruim Fl. 14.000 bij in de
aanleg van de vlinderweide
langs het fietspad tussen de
Bunt en het Centrumgebied.

• Oprichting Museumwerkgroep, die studie maakt van
de kunstcollectie in het
Museum Kroller-Muller,
aanvankelijk binnen de
Vereniging, later als
zelfstandige studigroep
verder gegaan.
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1996

1993

1992

• Op 16 oktober ontvangen de Dennenscheerders de
gelderse Roos van het Geldersch Landschap als beloning
vanwege hun wekelijks vrijwilligerswerk alsmede de
coördinatie van de jaarlijkse zomerkampen.
• Bij besluit van de Algemene Ledenvergadering wordt de
doelstelling van het Bomenfonds uitgebreid met
`Educatieve Doelen`.

• 19 juni 1992 Opening Vlinderweide.
• Op 26 juni 1992 vond de overdracht plaats van de nieuwe
grote zonnewijzer, in de Vlinderweide. Een geschenk van de
Vrienden aan het Park, dat door de bestuursvoorzitter de heer
H. Vonhoff werd onthuld. Hiermee werd de goede samenwerking tussen Park en Vrienden
onderstreept. Samenwerking die
tot uiting komt bij bijvoorbeeld
het Zomerproject, de cursusavonden, het begeleiden door
medewerkers van het Park van
nieuwe wandelgidsen en bij tal
van andere projecten, maar ook
attenties die het Park als dank
aan werkgroepen aanbiedt.

Vereniging van Vrienden van De Hoge Veluwe

1994

• Voor de uitgaven van
het Floraboekje over
het Park wordt ruim
Fl. 7.000 uit het
bomenfonds
beschikbaar gesteld.

• Voor de ’honderdduizendste’ inwoner van de
gemeente Ede en de honderd baby’s die na hem werden
geboren is het ‘GEBOORTEBOS’ bedacht. Op zaterdag
26 oktober 1996 werd in Het Nationale Park De Hoge
Veluwe dit Geboortebos aangelegd. Twee sponsors, de
Bank Nederlandse Gemeenten en de Vereniging van
Vrienden van Het Park De Hoge Veluwe hadden de
speciale bomenplantdag mogelijk gemaakt.

1996

• M.J. Hijink volgt dhr. J. Drijber op als
voorzitter van de Vereniging.
• Er werd een HOUTEN LOOPBRUG
vanaf het fietspad naar de Deelense
Was aangelegd door vrijwilligers van
het Zomerkamp en Dennenscheerders onder leiding
van Ed Quax.
• Het ‘bomenfonds wordt in de vereniging geintegreerd.’
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2000

1998

• De verbouwing van -Het Mezennest dat wordt
getransformeerd naar het verenigingsgebouw
de Kemperberg – wordt onder de bezielende
leiding van Ed Quax afgerond.
• Op het Marchantplein verrijst het nieuwe
Bezoekerscentrum/Museonder. Onze
Vereniging draagt Fl. 35.000 aan de inrichting
bij en Fl. 15.000 voor de bomen die in
daarvoor geschikte openingen door het dak
geplaatst zijn.
• In de Schouw worden gidsen voor de rondleidingen St. Hubertus gevraagd. 35 Personen
melden zich aan en daarmede is de start van
de werkgroep een feit.

1999

• Op 12 september vierden we ons 50-jarig
bestaan. Symposium in het auditorium van het
KMM. Ter promotie van onze Vereniging heeft
Luc Enting een video gemaakt. Voorts werd het
jubileumboek uitgebracht, was er een Groene
Markt op het Marchantplein en kon men met
onze natuurgidsen wandelen.

• 01-04-1999 Oprichting
Werkgroep Rondleidingen St.
Hubertus circa 25 personen.
• Medio 1999 werd de bestaande
KNUPPELBRUG bij de
Veentjeswei met bijna 170
meter verlengd, waardoor de
wandelroute door dit natte
terrein beter toegankelijk is
geworden, terwijl tevens de
vegetaties door deze maatregel
worden beschermd. De kosten voor de Vereniging bedroegen Fl. 10.000. Met dit project
verkreeg de Vereniging van Vrienden de prestigieuze ‘LOUISE DE BRAUWPRIJS’ ‘1999’
van de Gemeente Apeldoorn voor vernieuwend vrijwilligerswerk. De prijs bestond uit een
oorkonde en een bedrag van Fl. 5.000.

• Herstel van de vijver bij het verenigingsgebouw Kemperberg door Vrienden en
vrijwilligers.
• 13 oktober 2000 overdracht aan het Park
van de nieuw gebouwde’PLAGGENHUT’ in de Landschappentuin.
• De Plaggenhut werd gebouwd door
leden van de Dennenscheerders en van
het Zomerkamp onder leiding van Ed
Quax.
• De kosten van vijver en de plaggenhut
bedroegen Fl. 10.000.
• T.b.v. de aanleg van de vijver en het
stuifzandgebied in de Pollen, werd een
speciale stuifzandschouw uitgebracht,
waaraan ruim Fl. 22.000 werd uitgegeven.

2001

• De Schouw verschijnt in kleur op A-4
formaat met interessante artikelen en
grotere foto’s en afbeeldingen.
• Medio 2001 besluit het bestuur tot de
oprichting van de werkgroep ICT, om
de kennis omtrent deze materie te
bundelen en onderling uit te wisselen.
• Iedere werkgroep heeft nu een eigen
‘omgeving’ waarin door hen gegevens
in een digitale bibliotheek en
afspraken kunnen worden vastgelegd
en ingezien.

Zomer 2018

13

calendarium

2004

• A. Oskamp volgt dhr. M.J.
Hijink op als voorzitter van
de vereniging.
• Aan de grondverbetering van
de bomen van het Bezoekers
centrum wordt een
bedrag van ruim
Fl. 7.000 bijgedragen.
• Johan Ebregt van de
plantenwerkgroep
brengt het gidsje uit :
‘over de flora van de
Hoge Veluwe’, met
financiele steun van
de vereniging.

2005

2008

2006

• “Op voorstel van Jaap Norg wordt een cursus ( de groencursus) ontwikkeld en geschreven door Atze Oskamp. Deze is
bedoeld voor de personeelsleden van het park en vrijwilligers
van de balie en de toegangsloges maar daarna ook voor leden
van de vereniging.”

• In januari van dit jaar start de
werkgroep Publieksmedewerkers
in het Bezoekerscentrum.
• Medio dit jaar is er een intensieve
en kwaliteitsvolle opleiding voor
rondleiders van het Jachthuis van
start gegaan.
• De Bouwploeg wordt dit jaar
een zelfstandige werkgroep.
•In het Koeverbos wordt o.l.v.
onze bouwgroep gestart met de
observatiehut “Bosuil” die in 2008
is opgeleverd.
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• J.G. Trapman volgt dhr.
A. Oskamp op als voorzitter
van de Vereniging.
•D
 e statuten van de Vereniging worden uiteindelijk in 2010 gewijzigd . Afgevaardigden van een
drietal gemeenten alsmede coördinatoren van
werkgroepen maken er niet langer meer deel
van uit.
• Op 6 september vierden we ons 60-jarig bestaan.
Gastspreker Ivo de Wijs hield een sprankelend
betoog, studenten van het ROC-A12 hadden een
dvd gemaakt, waarbij alle werkgroepen de revue
passeerden.

2007

• In het voorjaar brengt de vereniging een dvd
over vogels uit, waaraan veel deskundige
vrienden op het gebied van: fotografie,
geluid, montage en audio-nabewerking
hebben meegewerkt.
• Vanaf september 2007 is een - door de
bioloog Atze Oskamp geschreven en in
samenwerking met Peter van de Bel - digitale bibliotheek en een volledig gedocumenteerd opleidingsplan natuurgidsen beschikbaar. Modulair van opzet en omvat alle flora,
fauna, beelden, monumenten en cultuurhistorische aspecten van het Park.
• De fotowerkgroep brengt het boek : ‘de Hoge
Veluwe in beeld’ uit, met financiele steun
van de vereniging.

2009

• Gerrit Breman en Piet
Hofman realiseren de
uitgave: “De Hoge Veluwe
in kaart gebracht” met
steun van de vereniging en
een bijdrage van stichting
Fonds Martens van
Sevenehoven te Beesd.

calendarium

2015

• 2015: ter gelegenheid van het 80-jarig
bestaan van de Stichting Het Nationale
Park De Hoge Veluwe draagt de
Vereniging een bedrag groot € 15.000
bij aan de totstandkoming van een
animatie inzake de grondaankopen
door Anton Kröller.
https://www.hogeveluwe.nl/nl/
nieuws/2015-06-17-films-jubileumonline

2013

• Ons jubileummagazine ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van
onze Vereniging was nagenoeg
geheel gewijd aan A.B. Wigman
(1871-1972), Vriend vanaf het eerste
uur en natuurkenner bij uitstek, die
veel voor zowel het Park als onze
Vereniging heeft gedaan.

2016

• C.H. Krijger volgt
dhr J.G. Trapman
op als voorzitter
van de vereniging
• De website van de
vereniging wordt
vernieuwd en beter
geschikt gemaakt voor het gebruik op
smartphones en tablets.
• De Vrienden en het Park starten samen
de Hoge Veluwe Themalezingen op, met
maandelijks een interessant onderwerp
en gastspreker.

2017

• De vrienden starten onder leiding van Theo Esmeijer
en Jack van Boekel een AED-training op voor het
gebruik van defibrillators.
• Een werkgroep van het bestuur van de Vrienden en
het Park heeft uitvoerig en frequent overleg over de
omvorming van de Vereniging.
• De aanvraag en afgifte van een verklaring omtrent
gedrag (VOG-verklaring) wordt door Leida v.d. Brink
op verzoek van het Park geinitieerd en verzameld bij
alle 325 vrijwilligers.

2018

• In het verenigingsgebouw
worden de presentatiemogelijkheden uitgebreid met een groot
LCD-scherm.
• In samenwerking met de
Wageningen Universiteit is een
project opgestart om dag- en
nachtreportages van ‘cameravallen’ uit te lezen via de website:
www.hogeveluwe.nl/nl/
ontdek-het-park/natuur-en-landschap/snapshot.
• Met de wildcamera’s kunnen
onderzoekers meten hoe vaak en
wanneer de dieren plekken in het
NP de Hoge Veluwe bezoeken.

• 8 juni 2018 wordt tijdens de
vrijwilligersdag in aanwezigheid
van de ideële leden tijdens de
Algemene Ledenvergadering met
92% voorstemmers de omvorming aangenomen.

• Dat betekent dat de ideële
leden ‘overgaan naar de
Stichting Hoge Veluwe Fonds
in het bronzen pakket.’
• Ook betekent dit besluit dat
er een nieuwe vereniging is,
namelijk: ‘Vereniging van
Vrijwilligers van de Hoge
Veluwe.’
• De naam ‘Vrienden van de
Hoge Veluwe’ behoort vanaf
8 juni als geregistreerde
merknaam het NP de Hoge
Veluwe toe.
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PARK
SAMENLEVING
Het Nationale Park De Hoge Veluwe is de unieke nalatenschap van een van de meest

markante echtparen uit de Nederlandse geschiedenis: Anton en Helene Kröller-Müller.
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1948-2018
Anton zocht graag, wellicht als tegenwicht voor
het jachtige en drukke zakenleven, rust in de
natuur en dan met name op de Veluwe. Het
was ook de liefde voor de natuur, evenals die
voor de jacht, die hem deed besluiten een eigen
landgoed te stichten: De Hooge Veluwe. Vanaf
1909 (het echtpaar woonde inmiddels, sinds
1900, in Den Haag) begon hij stapsgewijs
stukken grond aan te schaffen, om die vervolgens aaneen te schakelen. In 1917 bezat hij
liefst 6.800 hectare. De familie Kröller-Müller
was daarmee de belangrijkste grootgrondbezitter
op de Veluwe, op alleen de koninklijke familie
na. Nadat het landgoed werd omrasterd liet
Anton er, met oog op de jacht, edelherten,
wilde zwijnen en moeflons uitzetten.

Zomer 2018
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1948-2018
Helene komt in 1905 in contact met de excentrieke kunstkenner H.P. Bremmer. Deze ‘New
Age avant la lettre’ sprak Helene zeer aan en ze
nam Bremmer in dienst als adviseur bij het
aanleggen van haar kunstcollectie. Zijn spirituele
invalshoek trok hem naar de moderne kunst
zoals Renoir, Breitner, Toorop, Millet en later
Bart van der Leck en Mondriaan. Maar in het
middelpunt stond Vincent Van Gogh, in 1905
nog aardig onbekend, maar volgens Bremmer
een man die door zijn lijden tot een diep inzicht
in de menselijke ziel was gekomen. Vanaf 1905
werden schilderijen, tekeningen en beeldhouwwerken van moderne kunstenaars gekocht.

Ook kocht Helene kunst uit vroegere perioden,
tot in de vijftiende eeuw, zoals Grieks keramiek
en schilderijen uit China en Japan. Om de
kunstwerken uit handen van schuldeisers
te houden, werden deze in 1928 ondergebracht in
de daarvoor opgerichte Kröller-Müller Stichting.
Bij de vorming van deze stichting bestond de
verzameling uit ongeveer 800 schilderijen, 275
beelden, 5.000 tekeningen en grafiek en 500
stuks kunstnijverheid. Hieronder bevinden zich
91 schilderen en 180 tekeningen van Vincent
van Gogh.

Zomer 2018
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Onze Vereniging is een levend organisme. De hang naar het verleden, “toen alles nog zo gezellig was” is best begrijpelijk, maar daar kan het Park niet van leven. Uiteindelijk zijn wij er als vereniging om het Park en alles wat daarmee samenhangt op een goede wijze door te geven aan nieuwe generaties. En die ook nog eens enthousiast te maken
voor dit erfgoed. Dat is eigenlijk de rode draad uit het verleden die wij – als vrienden, als vrijwilligers – met veel
enthousiasme en energie doorzetten naar de toekomst. In de loop der tijd hebben we heel wat bestuurders voorbij
zien komen in de geschiedenis van onze vereniging. We gaan eens langs bij Cees Krijger, onze huidige voorzitter om
te vragen wat zijn ervaringen zijn de afgelopen negen jaar?
Hoe ben je bestuurder van onze Vereniging geworden?
Gewoon toeval, mijn gegevens zaten in de “kaartenbak” van de vereniging. Ik was
ideëel lid. De bestuursstructuur werd veranderd van een heel groot bestuur met alle
coördinatoren naar een klein bestuur voor de dagelijkse gang van zaken. Verder speelde
op dat moment nog de “tachtigjarige oorlog” zoals ik het indertijd noemde. Wanneer je
tachtig werd als vrijwilliger hield het zogezegd op met vrijwilligerswerk.

Waarom ben je daarop ingegaan?
Van nature ben ik een soort probleemoplosser, hulpverlener en met het Park verbonden
als natuurliefhebber. Ons gezin ging er kamperen met onze kinderen. In de jaren ’50
met onze ouders er al heen. Je mocht in die tijd als kind bij de ingang met de boswachter
de wilde zwijnen voeren. Dat bedenk je nu niet meer. Het Park, het Museum en alles
daaromheen is uniek. Om in de termen van Berlage te blijven: het is een soort
Gesamtkunstwerk, net zoals het Jachthuis. Alles komt samen: natuur, cultuur en
beleving.

Wat ‘beleef ’ jij in het Park?
De rust, de ruimte, de fauna die je mag ontmoeten, diverse landschappen, lekker kunnen
lopen, geen crossmotoren, geen vuilstort, geen mountainbikers en dan sta je plotseling
in een prachtig museum met een unieke collectie en bijzonder goede tentoonstellingen.

Is het mooi weer, dan loop je via de beeldentuin naar het restaurant om daar wat te
gebruiken. Je stapt daarna op een witte fiets en bovendien kom je geen gekkigheid tegen.

Gekkigheid, wat bedoel je daarmee?
Dan denk ik aan de zogenaamde wilde natuur op de Oostvaardersplassen, de
Amsterdamse Waterleidingduinen en het afgekloven bos bij het Deelerwoud III. Tijdens
een aantal excursies heb ik daar rondgelopen met de boswachters en het hoogtepunt
van het bezoek aan de Waterleidingduinen was dat de vossen naar je toe kwamen lopen
om een pepermuntje te bedelen. Ja, ja..wilde natuur heet dat. Wij Nederlanders zijn
kampioen in natuurprutsen. Aan buitenlanders niet uit te leggen, je wordt aangekeken of
je een wietgebruiker bent met zo’n verhaal. Ik snap wel waarom zo’n wolf uit Duitsland
snel doorloopt naar België.

De Hoge Veluwe is toch ook aangelegd?
Klopt, alles is aangelegd, er is geen wilde natuur meer in Nederland. Maar dat
pretendeert het Park ook niet. Als het Park in 1938 niet was aangekocht door de Staat
stonden er misschien nu vakantiehuisjes of een pretpak, een soort Duinrell zal ik
maar zeggen. Dat is ook leuk, we hebben maar weinig natuur in Nederland. Wees er
dus zuinig op. Natuur creëren door aankopen, drooglegging is nu actueel, maar ga
het geen wilde natuur noemen, dat is wensdenken en luchtfietserij.
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Hoe bestuur je zo’n vereniging als de Vrienden?
Het is de kunst van het loslaten en tijdig interventies plegen als het noodzakelijk is.
Dat laatste is nooit leuk, maar hoort er wel bij. Zelfsturende teams als organisatiemodel
is fantastisch, het scheelt veel werk en voor het Park kosten. Het past ook in onze
Nederlandse mentaliteit van zelf iets ondernemen en eigen verantwoordelijkheid dragen.
Het spreekwoord zegt twee Nederlanders is een stichting en drie een vereniging. Wij
houden niet zo van dominante leiders en al helemaal niet van meerderheden. Kijk
maar naar de politiek, het aantal partijen is niet meer te volgen. Zo is het ook in
onze vereniging. Die is opgedeeld in clubjes met eigen programma’s, specialisaties,
subculturen en vaak heel eigen gewoontes en soms visies. Maar samen, leveren ze een
output. Een product waar ze trots op mogen zijn. Ik noem dat wel eens de magie van het
Park. Wanneer je alles bij elkaar optelt in alle verscheidenheid staat er iets bijzonders,
door mensen gecreëerd. Dat gevoel krijg ik als je het hek doorgaat.

Wat is nu de belangrijkste taak van een bestuurder van onze vereniging?
Zorgen dat je alles in goede staat doorgeeft aan jouw opvolgers, want wij zijn er maar
tijdelijk. Het gaat om de generaties na ons. Verder de boel bij elkaar houden en zorg
voor een beetje humor om te kunnen relativeren. Je zit er immers vrijwillig. Het moet
wel leuk zijn.

Er waren ook turbulente tijden
Jazeker, je hebt altijd rimpels in het water, maar qua aantal te verwaarlozen. Op het
moment dat er iets verandert is er per definitie weerstand. Dat is een menselijke
eigenschap. Activiteiten komen en gaan in de loop van de tijd. Daar komt dan bij dat de
motivatie om vrijwilliger te zijn totaal anders is dan die van een werknemer Wanneer de
vrijheid van een vrijwilliger wordt ingeperkt, denk aan het struinverbod, dan komt de
vraag: “vind ik het nog wel leuk”? Nou, en als je dan besluit om er mee te stoppen kan
je elders zo weer aan de slag. Dat zie ik ook bij natuurclubs. Wij verschillen daar echt
§niet in.

Kan het ook zonder bestuur?
Toen ik hier kwam waren de Coördinatoren het bestuur. Een prima model, maar lastig
in de praktijk om met velen om een uitschuiftafel te zitten en dan te luisteren naar issues
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dat je daar ook lid moet zijn. Nou, dan ga je een stukje verder en dan is er wel een terrein
waar ze het anders doen. Dat is nu net zo leuk in Nederland: voor iedereen is er iets wat
hem/haar past.

Binnen Rasters en hekken.

van een andere werkgroep. Je moet al zo veel vergaderen, met je eigen werkgroep,
subgroepen, het Park enz. Zonder gaat niet, want er is ook nog een wettelijke
verplichting. Het verenigingsrecht voorziet in een hele reeks regels. Je moet dus een
bestuur hebben.

Kan het zonder vereniging?
Natuurlijk kan dat. Kijk maar naar de Landschappen en andere terrein beherende
organisaties. Het is alleen kostbaar. Wanneer je vergelijkend onderzoek doet en dat is
al gedaan dan zie je dat het rechtstreeks aansturen veel uren kost. Aan planning,
roosters, werving, selectie, opleiding, training, vergaderen, administratie enz. Neem
nou bijvoorbeeld opleidingen. Ik zie bij andere vrijwilligers dat daar dure bureaus
voor worden ingehuurd. Die zijn er met allerlei specialisten. Bij ons wordt dat door
vrijwilligers helemaal zelf gedaan. Wanneer ik dan de kwaliteit zie denk ik “heel goed,
wat jullie tot stand brengen”.

Verplicht lidmaatschap
Er zijn altijd leden die zeggen: “ik ben verplicht lid”, dat wil ik niet. Hoe gaan jullie
daarmee om? Wij zijn daar heel simpel in: je hoeft niet. Dan ga je naar de buren
bijvoorbeeld, daar kan je ook leuk bezig zijn als vrijwilliger in de natuur. Het enige is

Rasters en hekken geeft een soort opgesloten gevoel. Dat snap ik wel. Leuker is helemaal
geen hek of raster. Dat kan in Nederland niet. We zijn een soort Madurodam met heel
veel mensen op een paar vierkante km’s. In Italië waar wij wonen hebben ze geen hekken,
rasters of omheining, behalve voor de schapen. Duizenden stukjes land, heel mooi. Je
moet dan niet gek kijken dat er een zwijn voor de deur staat die de tuin opeet of dat de
jagers bij jou op de tuinbank gaan zitten en vandaar op alles schieten wat beweegt. Of,
dat de boer buurman twee wolven afschiet. Niet leuk, maar dat vinden ze heel normaal.
Het kan kennelijk, want er is ruimte genoeg en ook te eten voor alle fauna. In Nederland
ligt dat iets gecompliceerder. Daar worden we al hysterisch wanneer we lezen dat er een
wolf uit Duitsland een klein uitstapje maakt over de grens.

Wat is nu belangrijk?

‘Belangrijk is dat je als vrijwilliger lol
en plezier in het werk hebt en er ook
nog wat te lachen valt. Dat je een
positieve bijdrage mag en kan leveren
aan het Park. Daar gaat het om.’
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VRIJWILLIGERS
Een vereniging bestaat bij de gratie van haar leden en achterban,
als dragers en vertolkers van het gezamenlijke gedachtegoed.
En ik denk dat wij als oudste “vriendenvereniging” in de
natuursector het goed voor elkaar hebben gekregen en gehouden.
Dat zit ‘m ongetwijfeld in de combinatie van heldere principes
gekoppeld aan een positieve grondhouding tegenover wijze
voorstellen van Het Park. Wij mogen trots zijn op dit 70-jarig
bestaan van de Vereniging van Vrienden en vol vertrouwen
vooruit kijken als ‘Vereniging van Vrijwilligers.’ Het
omgevormde ‘werk en merk’ waarop het Park kan blijven
vertrouwen en dat door anderen op waarde wordt geschat.
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Teksten/Interviews Coördinatoren: Leo van Klaveren
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COÖRDINATOR VAN DE
BOUWPLOEG: ED QUAX.
Al achtentwintig jaar is Ed Quax doende
in het Park. Als vrijwilliger, uiteraard. Het
begon allemaal in 1990. Hij kreeg het advies
om eens in te schrijven voor het zomerkamp.
Plaggen op De Bunt. Zes weken heeft hij dit
volgehouden… en is nooit meer weggegaan.
Ed is een echte Amsterdammer. Hij werkte
bij de bouwkundige dienst van Mercedes.
Het beheer en onderhoud van het onroerend
goed. Daar bleek wat voor een multitalent
men in huis had. Of het nou metselen was,
elektra, timmerwerk, installatiewerk of
koeling: Ed had het in huis. Bij plaggen bleef
het dus niet. Na het zomerkamp sloot hij zich
aan bij de Dennenscheerders en vervolgens
polste het Park hem of hij samen met enkele
andere vrijwilligers een vogelobservatiehut
wilde renoveren, toen kwam de knuppelbrug
bij het Jachthuis en zo kwam van het een het
ander.
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Vertrouwen, daar draait ’t om.
Ed is de coördinator van de Bouwploeg. Deze bestaat uit
vijf man. De mannen zijn op elkaar ingespeeld en hebben
genoeg humor. Dat is iets wat Ed trekt. Een vrolijke boel,
er wordt hard gewerkt maar er is ook tijd voor koffie
bij de keet en voor de lunch. Met de zelf meegebrachte
boterhammen. ‘Het Park schenkt erg veel vertrouwen’
opent Ed ons gesprek. ’Als er, in samenspraak met het
Park, iets verbouwd of gerestaureerd moet worden, mag
ik zelf de materiaallijsten samenstellen en een ontwerpschets maken. De Bosuil was bijvoorbeeld zo’n project.
Een heel grote hut met een houten dak, ik dacht zelfs de

grootste observatiehut in Gelderland. Tien jaar staat ‘ie’
nu en alles klopt nog. En waarom de Bosuil de Bosuil?
Heel gewoon omdat bij het bezichtigen van de locatie er
een bosuil opvloog. Zo simpel kan het zijn.’

‘Het meest opmerkelijke dat we hebben gedaan als Bouwploeg?
Tja, dat moet de restauratie en renovatie van De Kemperberg zijn. Een twintigtal vrijwilligers afkomstig uit
alle werkgroepen heeft daaraan meegedaan. Ik heb een
ontwerp van het interieur gemaakt en dat hebben wij ook
uitgevoerd. We hebben letterlijk alles zelf gedaan.

Coördinatoren

De isolatie van de wanden, de bovenverdieping verbouwd,
keuken, toilet, verwarming, letterlijk alles. Er waren veel
kundige mensen onder de ‘bouwvakkers’. We hebben er
een prachtig verenigingsgebouw aan over gehouden.’

Wat is het dat dit vrijwilligerswerk zo onvergelijkbaar voor de Bouwploeg maakt.

vogelhuisjes, pindakaashuisjes, mussenvilla’s en recent
de insectenhuisjes. Werk genoeg. Over het algemeen
komt het Park met opdrachten waar ze zelf niet aan toekomt. En dan gaat Ed tekenen en rekenen en komt met
een voorstel. En het Park heeft wel zoveel ervaring met
Ed dat dit voorstel het meestal wel ‘haalt’.

‘Wat is dit werk mij waard?
Ons waard. Ik denk dat het weer alles te maken heeft met
de omvangrijke vrijheid die we krijgen. Als je gewoon
doet wat wederzijds is afgesproken en altijd rekening
houdt met het feit dat je in het Park te gast bent, ondervind je die vrijheid vanzelf.’

Ed: ‘De vrijheid. De vrijheid die we als Bouwploeg
hebben. Altijd in de natuur, op de mooiste plekjes en er
wordt naar je geluisterd wanneer je zelf met een initiatief
komt. Die vrijheid, gebaseerd op wederzijds vertrouwen
geeft me de energie om dit werk te blijven doen. Daarbij
komt dat ook in de ploeg zelf veel kennis en kunde aanwezig is en een bepaald eergevoel. We hebben maar een
half woord nodig. In de loop der jaren zijn er heel wat
projecten tot stand gekomen: de vogelobservatiehut in
Otterlo, de knuppelbrug in de Hubertusvijver (220 meter
lengte!!) en de knuppelbrug in de landschappentuin, de
leuning bij de trap naar de Franse Berg en talloze klussen
en klusjes voor de natuurgidsen, wat te denken van
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Het gentiaanblauwtje,
MIJN FAVORIET.
COÖRDINATOR WERKGROEP
FAUNA: NINA DE VRIES.
Het zal zo’n vijfendertig jaar geleden zijn dat
Nina de Vries (58) voor het eerst het Park
bezocht. Niet echt vanwege het Park, maar
voor het Kröller-Müller Museum. De natuur
nam zij op de koop toe. Op dat moment
had dit niet echt haar belangstelling. Dat
is wel veranderd in de loop der jaren, toen
zij de ‘plekjes leerde kennen’. Nina heeft
in Leeuwarden de kunstacademie gedaan
en is beroepsmatig als freelancer in de
publiciteitsvormgeving bezig geweest in de
grafische sector, eerst in Leeuwarden en sinds
1994 in Apeldoorn. In 2001 gooide zij het
roer om en ging naar de verkorte opleiding
PABO. Ook volgde zij de vlindercursus van
het IVN en van de KNNV, de Vereniging
voor Veldbiologie. Hier ontstond opnieuw de
liefde voor de insecten. Het gentiaanblauwtje
is haar troetelkind. Maar er is méér.
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Inventarisaties

Monitoring.

De werkgroep Fauna is (bijna) onontbeerlijk voor het Park.
Nina: ‘Neem de houtoogstinventarisaties die de Faunawerkgroep elk jaar doet in de percelen waarin het volgende
jaar houtkap plaatsvindt. Voorafgaand aan de kap gaan
alle leden van de groep het hun toegewezen perceel
meerdere malen bezoeken, op zoek naar grondholen,
boomholten en roofvogelhorsten. Dit gebeurt meestal ’s
winters omdat je dan het beste zicht hebt op de kruinen
en stammen. In het voorjaar wordt het perceel nogmaals
bezocht om mierennesten te zoeken. Alle gevonden bijzonderheden worden met gps opgenomen en aan het Park
doorgegeven.’

De Faunawerkgroep heeft ongeveer dertig leden. Zij
komen eenmaal per maand bij elkaar om kennis te delen
en afspraken te maken. ’s Winters ligt de nadruk op
presentaties. De werkzaamheden in het veld worden vaak
individueel uitgevoerd. Alleen of met z’n tweeën worden
er bepaalde afgesproken routes gelopen met een van
tevoren afgesproken inventarisatieopdracht. Soms zijn
dat libellen, soms vlinders of sprinkhanen maar ook
reptielen en amfibieën moeten op aanwezigheid
geïnventariseerd worden. Ook de dassen, boommarters,
vogels en vleermuizen worden door de Faunawerkgroep
gemonitord. Konden de vrijwilligers van de werkgroep

‘Als coördinator heb ik vaak overleg met het Park en
hoor ik waarmee het Park bezig is. Dat is een deel van
het vrijwilligerswerk dat onvergelijkbaar is. Onze
bevindingen worden serieus genomen en in verreweg de
meeste gevallen wordt er ook geluisterd. Er is een goede
samenwerking tussen de Faunawerkgroep en de ecoloog
van het Park. Je leert van elkaar, je leert van de fouten en
je gaat gezamenlijk verder met iedereen die betrokken is.
Het werk in de natuur is me veel waard. Het kost heel
veel vrije tijd maar ik heb het er graag voor over.’
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zich aanvankelijk vrij door het veld begeven, nu wordt
de locatie en het tijdstip doorgegeven aan het Park en
dragen de leden een opvallend hesje.

Kansen voor het gentiaanblauwtje.
Nina’s specialiteit zijn de dagvlinders, waarbij het
gentiaanblauwtje haar favoriet is. Het vlindertje gebruikt
geniale trucs om te overleven. Een uitgebreid interview
met Nina is te vinden in het maart/aprilnummer 2018
van ‘Buitenleven’. Hoe het leven van een klein vlindertje
afhankelijk is van de klokjesgentiaan én steekmieren in
natte heidegebieden. Hoe dennenscheerders bij een ven
in het Deelense Veld pijpenstrootje gaan plaggen om de
klokjesgentiaan een biotoop te geven. Een spannend
verhaal waardoor u de passie van Nina voor dit kleine
vlindertje beter begrijpt.
Opmerkelijke ervaringen zijn er ook. Nina: ‘De
nachtzwaluwtelling. Een betoverende sfeer in een
doodstil Park, ’s avonds na zonsondergang in de

maanden mei en juni. Dan zijn er regelmatig, met
toestemming, mensen aanwezig, behoedzaam struinend
langs de bosrand. Waakzaam en observerend, maar
vooral luisterend. Mensen van de Faunawerkgroep.
Héél bijzonder.’

‘Nee, ik heb geen spijt dat ik dit vrijwilligerswerk ben
begonnen. Lid zijn van de Faunawerkgroep is één,
maar bovendien als coördinator dichtbij het Park te
staan en een heel klein beetje mee te beslissen rond het
wel en wee van het dierenleven is natuurlijk geweldig.
Daar doe je het voor.
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‘De natuur is
een snoepwinkel,
VLAK OM
DE HOEK’.
Wat trekt hem in de natuur?
COÖRDINATOR FLORAWERKGROEP: NIKO VISSER.
In zijn jeugd was Niko lid van de Christelijke
Jeugdbond voor Natuurstudie. Een instituut.
Ook toen al was hij bezig met vaatplanten.
En met zoogdieren, vleermuizen tellen en
deed ook graag mee aan de lente-, zomer- en
herfstkampen. Bij het volwassen worden heeft
hij getwijfeld tussen een studie veldbiologie
of ICT. Het werd het laatste. Later was
hij in Den Haag beroepsmatig bezig met
informatiebeveiliging bij het Ministerie van
Buitenlandse Zaken.
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Niko: ‘Alles! De diversiteit en het buiten-zijn, het onverwachte en het met de groep
planten bekijken. De natuur is een snoepwinkel, vlak om de hoek. In het Park zijn we
bezig met de vaatplanten, de kruiden, struiken en bomen. Wij werken met mensen met
dezelfde interesse in een vertrouwde omgeving met wie je over de natuur kunt praten’.

Wat is er nou zo aardig aan de Florawerkgroep.
Niko: ‘Het is een sociale club, bestaande uit zo’n twintig man/vrouw, méér vrouw
overigens, die heel actief is. De kennis over de flora van het Park groeit met het jaar. De
inventarisatiegegevens van de flora zijn al vanaf 1960 bekend en ondertussen allemaal
digitaal beschikbaar. Er worden jaarlijks nieuwe ontdekkingen gedaan. Met het Park
overleggen wij veel en waar mogelijk worden er maatregelen getroffen om bijzondere
biotopen te behouden en daarmee de groeiplaats van bijzondere soorten. De Florawerkgroep komt iedere dinsdagmorgen om half tien bij elkaar. Groepjes worden ingedeeld
en gaan dan op pad in een vierkant van 500 bij 500 meter. Via GPS wordt vervolgens de
vindplaats van bijzondere plantensoort vastgelegd. Die gegevens heeft De Hoge Veluwe
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nodig voor het beheer en de subsidieaanvragen. Daarom moeten iedere zes jaar alle 55
vierkante kilometers van het Park geïnventariseerd zijn.

Wat is het werk in de natuur je waard?
Niko reageert onmiddellijk: ‘Veel. In dit werk zijn de leuke dingen essentieel. Er is veel
enthousiasme binnen de groep. De leden zijn allemaal bezig met de dingen die hen interesseren. De opeenvolging van de seizoenen, van kiemplantje tot volwassen zaaddrager,
het opkomen, blinken en verzinken… het Park heeft veel biotopen en wist je dat van de
1600 vaatplanten er wel 700 in het Park voorkomen? Een enorme rijkdom aan vegetatie.
Juist dat open landschap met zijn verschillende biotopen en zijn biodiversiteit maken
het Park tot ‘snoepwinkel’.

‘Hoe wij als groep met die waarde van de natuur omgaan?
“Door ervan te genieten. Voorbeeld: in het noordelijk gedeelte van het Park, in Siberië,
in het oude dennenbos, werd door een groepje de Dennenorchis gevonden. Een unieke
soort. Een paar telefoontjes en alle werkgroepleden staan in Siberië de ‘ster’ te bewonderen. Wat een enthousiasme. En ten tweede: het waardevolle van de natuur behouden
met kleinschalig beheer en overleg met het Park. Daar doe je het voor’.

Passie in het veld.
Bij het Pampelse Zand laat Niko mij de Heidezegge zien. Het plantje zie je, als ongeoefende, zomaar over het hoofd maar op de knieën gezeten staat het daar in al zijn glorie.
Nét over de bloei heen maar toch heel duidelijk een bloeiwijze als een ‘katje’, mooi
geelgroen. Uniek in Nederland. Je vindt het (bijna) nergens, omdat het afhankelijk is
van bepaalde mineralen in de bodem. Verderop nog meer Heidezegge, maar ook de
Pilzegge, de Gelobde maanvaren, het Tandjesgras en de Kleine schorseneer. Over biodiversiteit gesproken. En passant word ik ook nog gewezen op een cultuurhistorisch relict
uit de Tweede Wereldoorlog: een met Struikheide begroeide voormalige rolbaan van het
vliegveld. Ik begrijp nu iets méér van de passie van de coördinator en de vrijwilligers
van de Florawerkgroep.
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‘Ik ben alleen maar
enthousiaster geworden’
Vertrouwen, daar draait ’t om.
We treffen elkaar in het Bezoekerscentrum, bij de balie, de
werkplek van de publiekmedewerkers. Henk den Besten
coördineert een groep van zo’n dertigtal vrijwilligers.
Mensen die parkbezoekers te woord staan wanneer ze

COÖRDINATOR PUBLIEKSMEDEWERKER: HENK DEN
BESTEN.
Henk is er in gerold. Al lange tijd kwamen
hij en zijn vrouw regelmatig in het Park.
Lekker wandelen en fietsen totdat, zo tegen
zijn pensioen, hij informeerde of het Park
nog vrijwilligers nodig had. Liever niet in
de natuur want, hoe mooi ook, een tuinman
is hij niet. Hij werd gewezen op de vele
vrijwilligers in het bezoekerscentrum en hij
trof het, er waren vacatures aan de balie!
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met vragen komen of informatie willen hebben over activiteiten in het Park. ‘Waar kan ik het wild zien, heeft u
een mooie fietsroute, tot wanneer is het Jachthuis open?’
De meest uiteenlopende vragen waarop een helder antwoord verwacht wordt.

Coördinatoren
Henk: ‘Zo’n twee jaar geleden zwaaiden Jaap Norg en
Henny Rave nog de scepter binnen de kring van vrijwillige publiekmedewerkers. Ik werd aan die kring
toegevoegd en dan ga je meedraaien. De informatie die
je moet geven moet je eerst zelf tot je nemen. En dat is
ontzettend veel. Je bent een complete vraagbaak. Je moet
leren omgaan met het computersysteem. De fiets- en
wandelroutes in het Park moet je kunnen duiden op de
plattegrond. Het is een vorm van permanente educatie.
De publiekmedewerkers trekken er dan ook veel op uit.
Wandelingen ‘uitproberen’, als er een nieuwe tentoonstelling is in het Kröller-Müller Museum deze gaan
bekijken, een rondleiding in het Jachthuis. ...je moet van
alles, nou ja, het meeste, op de hoogte zijn. Gaandeweg
krijg je het in je vingers en kun je op de meeste vragen
antwoord geven.’

Hoe blijven jullie ‘bij de tijd.’
Eén van onderdelen van de opleiding is het volgen van de
Groencursus. Deze cursus draait al jaren met als inspirerende docenten Atze Oskamp, Jaap Norg en Henny Rave.
Het volgen van deze cursus is een vereiste voor aspirant-publiekmedewerkers. De belangstelling voor de natuur word je door deze cursus met de paplepel ingegeven.
Hij ervaart De Hoge Veluwe als een uniek stukje natuur
in Nederland en hoewel Apeldoorn, zijn woonplaats,
een enorm arsenaal aan bos heeft gaat hij toch het liefst
naar het Park, waar natuur en cultuur elkaar ontmoeten,
helemaal in het straatje van de stichters van het Park,
Helene en Anton Kröller. Eén van de activiteiten die een
groot publiek aanspreekt is het natuurspel via een tablet

‘Nature Game’. Er zijn maar tien exemplaren voorradig
maar op mooie weekenden zijn ze allemaal in gebruik.
Hele families vermaken zich om via opdrachten het
mysterie van het ‘nooit gebouwde museum’ te ontrafelen.
Henk: ‘Het wachten is op de app die het mogelijk maakt
om het spel op je smartphone te downloaden.’

Een rol dus in de kennisuitwisseling
”Jazeker, Verreweg de meeste werkgroepleden hebben
een sterke binding met het park. Niet alleen vanwege de
natuur, niet alleen om de cultuur maar specifiek vanwege
de combinatie. Ze komen graag zo’n drie keer per maand
naar het Park om hun ‘dienst te draaien’, daarnaast is er
altijd een vaste kracht, in dienst van het Park, aanwezig.
Als een parkbezoeker een probleem heeft dat niet opge-

lost kan worden door de vrijwilliger is er altijd iemand
die met goede raad de zaak klaart. Henk coördineert het
werk van de publiekmedewerkers maar draait ook zelf
diensten. Hij krijgt een blij gevoel van al die mensen die
het bezoekerscentrum binnenkomen. Lang niet iedereen
met vragen. Ook voor het Museonder, voor de exposities, voor de films die vertoond worden, voor het leven
van het wild in ‘Dag en Nacht’. De nieuwsgierigheid
van de kinderen die alles willen uitproberen, de ouders
en grootouders met kinderen en kleinkinderen die een
pauze inlassen in het bezoekerscentrum en vervolgens
een lekkere pannenkoek gaan eten in het Parkrestaurant.
Alle reuring op drukke dagen. Ik word er alleen maar
enthousiaster van”.
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LEDENADMINISTRATIE
(en nog veel méér): WILLEM
VAN WASSENBERG
Willem van Wassenberg (68) is geboren
en getogen Amsterdammer. En gewezen
politieman. En helemaal gek van het Park.
Hij woont nu eindelijk in Hoenderloo, héél
dicht bij de ingang van De Hoge Veluwe en
daar beleeft hij ontzettend veel lol aan. Willem
bracht in zijn jeugd, samen met zijn ouders, de
vakanties door in Hoenderloo. Zo leerde hij
het Park kennen en zijn kennis van vogeltjes
in de praktijk te toetsen. Zijn grootvader was
een hartstochtelijk vogelaar en Willem mocht
met hem mee naar het Amsterdamse Bos. Op
het Deelense Veld zag hij het baltsgedrag van
de korhoender en hoorde hij hun gebolder.
Helemaal verkocht! En dan het grofwild, de
edelherten, de zwijnen, de moeflons. Een
wereld ging voor hem open. Ook nadat hij
getrouwd was werden de vakanties weer
doorgebracht in Otterlo of Hoenderloo.
En maakten ze dagtochtjes naar het Park.
Amsterdam ligt immers maar tachtig
kilometer van De Hoge Veluwe.
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‘IK HEB GEWOON
OVERAL LOL IN’
In 1972 werd hij lid van de Vrienden en zo sluipenderwijs
wordt hij nauwer betrokken bij de Vereniging. Jaarlijks
een weekje Zomerkamp met allerhande activiteiten zoals
dennenscheren, schuilhut De Bosuil opknappen en de
knuppelbrug bij de Deelense Was en Hubertusvijver bouwen en onderhouden. Dat was vakantiewerk. En leuk!
In 1995 schrijft hij in voor de natuurgidsencursus. Hij
wordt gevraagd om het Zomerkamp mede te organiseren
en zo’n acht jaar geleden wordt hij lid van de Faunawerkgroep (’s avonds en ’s nachts in het Park nachtzwaluwen
lokaliseren, een hoogtepunt!) en dan neemt hij ook nog
de ledenadministratie van de Vereniging op zijn schouders. Willem als beroepsvrijwilliger .

Hoe staat hij daar in?
‘Het is een sluipend proces. Het is allemaal zo boeiend en
leuk. Ik heb overal lol in. Vorig jaar ben ik gestopt met
de natuurgidserij, maar ik val nog regelmatig in. Met
name natuurlijk de vogelexcursies. Luisteren en kijken.
Bezoekers vinden het prachtig als je een tjiftjaf kunt duiden of een koolmees. Ik put daar zelf erg veel energie uit.
Binnen de Faunawerkgroep is dat echt mijn corebusiness:

de vogelkenner.’ Vervolgens luistert hij naar wat er in zijn
tuin kwinkeleert: ‘Hoor, een heggenmus’.
Willem monitort broedvogels op Hoog Baarlo. Een
stukje van het oostelijk deel van het Park. Hij gebruikt
een tablet met GPS die nauwkeurig registreert op welke
locatie hij zich bevindt en wanneer een broedvogel zich
aandient. Dan legt hij deze digitaal vast. Zo ontstaat een
aardig beeld van welke broedvogels in welk leefgebied
hun stekje hebben gevonden. De ledenadministratie doet
hij ook. ‘Veel persoonlijke contacten met leden. Maar
soms moet je ook achter de vergeten-te-betalen-contributies aan. Dat vergt de nodige aandacht en accuratesse.
Maar over het algemeen is het leuk werk.’

Wat is het hem waard bezig te zijn met en in
de natuur?
Een kort en bondig antwoord: ‘Alles!’ Want het vrijwilligerslijstje is nog niet af. Wie had het over beroepsvrijwilliger? Hij is ook nog lid van een groep jachthoornblazers,
hij verzorgt een les over vogels op de Groencursus, hij
controleert de groene wandel- en ruiterroutepaaltjes

en als klap op de vuurpijl: hij beheert het verenigingsgebouw De Kemperberg. Samen met Tony, zijn vrouw,
houdt hij het schoon, maakt roosters, zorgt voor de voorraad, jaagt de muizen naar buiten (of erger…) en leidt het
gebruik door allerhande werkgroepen in goede banen.
Willem van Wassenberg: een beroepsvrijwilliger? Nee,
gewoon een man met passie voor de natuur en een warm
hart voor De Hoge Veluwe.
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COÖRDINATOR NATUURGIDSEN: DIRRY SINT NICOLAAS.
Haar roots liggen in de Hoeksche Waard.
In ‘s-Gravendeel. Maar de Veluwe kent
ze al vanaf haar prilste jeugd. Alle
vakanties werden doorgebracht in het
vakantiehuis tussen Uddel en Garderen.
Dirry Sint Nicolaas (59), coördinator van
de Natuurgidsen. Ze vertelt lyrisch over de
vakanties in haar jeugd. Elke vakantie, of dat
nu in het voorjaar, zomer, herfst of winter
was, naar de Veluwe! Eindeloze fietstochten.
Een vader die het heel spannend maakte, of
verrassend. ‘Wat gaan we zien?’, of ‘Als we
dat takje optillen dan…’ of ‘Als we boven op
de heuvel zijn dan zien we…’ Tochten vol
verrassingen, ontdekkingen. Ze heeft het
allemaal meegekregen.
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‘Eén van de beste
beslissingen’.
Twintig jaar nu al wonen Dirry, haar man en hun gezin
op de Veluwe. Niet ver van het Park. Midden in het bos.
En toen las ze een aantal jaren geleden een oproep in het
Stadsblad van Arnhem dat er een nieuwe opleiding tot natuurgids georganiseerd werd. Op De Hoge Veluwe, door de
Vrienden. Maar ze was alleen als kind een keer in het Park
geweest! Toch meldde ze zich aan. Dat was wat ze wilde.
De dag vóór het gesprek ging ze naar Hoenderloo, kocht
een kaartje en ging op een witte fiets het Park verkennen.
Generaal de Wet, de Raadsman, het Jachthuis, de lange
Wildbaanweg etc.. Tijdens het selectiegesprek heeft ze de

tocht eerlijk opgebiecht. ‘Maar mevrouw, dat leert u toch
allemaal tijdens de cursus…’ Dirry slaagde.
Ze voelde zich tussen de natuurgidsen als een vis in het
water, of in dit geval als een hagedis op het zand in de
zon. Ze gidste familiegroepen, scholen, jeugdgroepen,
willekeurige groepen en vindt het allemaal prachtig. Ze
is een geboren verteller en vindt het heerlijk om over te
brengen waar ze van houdt. ‘Bovendien’, vult ze aan, ‘die
combinatie van landschappen. Die diversiteit van zand,
bos, heide en grasvelden, die kleuren en overweldigende
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luchten, de biodiversiteit. Het Park heeft een museum
maar is ook zelf een museum, een levend museum’.

Energiek werken aan een goede verstandhouding
Zo’n anderhalf jaar geleden werd ze coördinator van
de Natuurgidsen. Een zéér intensieve bezigheid. ‘Het
is intensief’, zegt Dirry, ‘maar tegelijkertijd geeft het

me energie’. Er zijn weken dat ik vier of vijf dagen in
het Park ben om dingen te regelen, te overleggen in het
Dienstgebouw met de diverse werkgroepen en hoofden
van dienst. De verstandhouding en samenwerking met
het Park is erg goed, net als de sfeer onder de gidsen.
En over mijn vrijwilligerswerk: het staat niet bovenaan
in mijn leven, maar het is wel heel belangrijk voor me’.
Een paar opmerkelijke zaken waar Dirry erg blij mee is:
in de eerste plaats de winteracademie. Vijf avonden vol
verrassingen.
Een paar opmerkelijke zaken waar Dirry erg blij mee is:
op de eerste plaats onze natuurgidsenopleiding.
Op 31 januari jl. is er weer een opleiding met van start
gegaan. Met 18 aspirant-gidsen. “Een unieke, hoogwaardige en gedegen opleiding van anderhalf jaar, die
voor zover ik weet nergens anders in Nederland is

ontwikkeld. Dankzij de inspanningen van Atze Oskamp
en Peter van der Bel. Alle relevante aspecten van Het
Park komen aan bod. Denk je in: onze cursisten volgen
maandelijks een theoriedag en gaan daarnaast wekelijks
het veld in onder de deskundige bezielende leiding van
ervaren coaches. Een kwalitatief hoogstaand theoretisch
fundament met aansluitend intensieve praktijkdagen.
Daar kunnen alleen maar goede natuurgidsen uit voortkomen.

Wat doet het je als je de poort van het Park
binnenrijdt?
Na een korte aarzeling: ‘Het geeft me een heel prettig
gevoel. Het gevoel van thuiskomen. Natuurlijk anders
dan thuiskomen bij mijn gezin, maar toch…..vrijwilliger worden in Het Park is één van de beste beslissingen
geweest die ik ooit heb gemaakt’.
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WAAROM DE
GROENCURSUS
LEIDING GROENCURSUS:
HENNY RAVE EN JAAP
NORG
Bij de Groencursus is er geen sprake van
coördinatorschap want formeel valt de
cursus onder de Natuurgidsen. Maar zo
langzamerhand is de cursus een waar
instituut geworden waarvan Henny en
Jaap de leiding vormen.

40

Zo’n zes jaar geleden opgezet door Jaap en Henny met de gedachte
dat de publieksmedewerkers, de vrijwilligers én de vaste krachten
van het Park, méér van het Park moesten weten dan het antwoord
op het geijkte ‘Waar zijn de herten’ en ‘Kunt u me een leuke
fietsroute adviseren’. Dat betekende dus méér kennis van de flora en
fauna, de landschappen, architectuur en cultuur. Op zeven cursusdagen kwamen al spoedig zo’n 30 à 40 liefhebbers bijéén onder de
strakke leiding van Jaap en Henny die zich hebben verzekerd van de
medewerking van Atze Oskamp en Marry Woudenberg. ’s Morgens
is er de theorie en ’s middags wordt met eigen ogen de theorie ‘in
praktijk gebracht’ middels een excursie.
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‘Ja’, zeggen Henny en Jaap, ‘de deelnemers betalen wel voor de
cursus. Maar dat hebben ze er grif voor over. En na een jaar
basiscursus volgt een jaar vervolgcursus. Daar zie je vaak dezelfde
mensen. Een teken dat men nieuwsgierig en leergierig is. In totaal
zijn er al tien natuurgidsen ‘in functie’ die hun inspiratie hebben
opgedaan tijdens de Groencursus. Dat zegt iets’. Zowel Henny als
Jaap zijn het Park met heel hun wezen toegedaan. Ze denken beslist
niet aan stoppen. Of het moet de leeftijd zijn.
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COÖRDINATOR VAN
ICT WERKGROEP:
FOPPE DUPUIS

Veilig & storingvrij gebruik
De ICT-wereld innoveert snel en dat is ook binnen onze Vereniging te merken. Meer en meer wordt het beheer en onderhoud van
onze digitale bibliotheken en het gebruik van moderne apparatuur
als mobile GIS en Smartphones gezien als noodzakelijke steun
voor het werk van iedere vrijwilligersgroep.
De werkgroep ICT beheert en ontwikkelt het ICT-Landschap
van de Vereniging, waaronder het gebruik ervan in ‘de Kemperberg’. Dan praten wij over alle in gebruik zijnde apparatuur,
softwaresystemen zoals Joomla voor de interne website, in gebruik
bij verschillende werkgroepen, en ook het beheer ervan. Door het
autonome karakter van werkgroepen wordt er heel verschillend
omgegaan met bijvoorbeeld , het instellen van e-mailadressen
en het gebruik van technische apparatuur. Wij hebben de smart-

phone gekregen. Het symbool voor de radicale ICT-revolutie in
de afgelopen decennia. Met een smartphone heb je de wereld in je
hand. En die ontwikkeling gaat door en heeft enorme invloed op
de manier waarop we werken.

‘Na mijn studie in Delft en Utrecht,
ben ik gaan werken als analytisch
chemicus bij Dow Chemical in ZeeuwsVlaanderen. In die tijd was ik ook al lid
van de vereniging van Vrienden. En ja,
zoals dat gaat als analyticus, dan ben
je dagelijks bezig met vergelijkingen
en overzichten van gegevens. Omdat
ik tijdens mijn studie heb gewerkt met
computers en programmatuur, is het niet
verwonderlijk dat na mijn pensionering
mijn vrijwilligershart uitging naar ‘iets’
met computers en databases.

De ICT- werkgroep probeert daar lijn in te brengen en streeft
naar meer uniformiteit in gebruik, beveiliging en onderhoud.
Wij hebben daarin een ondersteunende rol, zodat zij bij aankoop,
problemen in gebruik, reparaties kunnen optreden als adviseur
of trouble-shooter. Uiteraard ondersteunen wij de vrijwilligers en
werkgroepen van onze vereniging met documentatie, programmatuur en uiteraard de noodzakelijke uitleg. Op dit moment bestaat
onze werkgroep uit: Foppe Dupuis, Jeroen Meester en Renske
Modderman.
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COÖRDINATOR WINKELMEDEWERKERS:
RIET SCHMIDT
Riet Schmidt (74) stond in haar werkzame
leven voor de klas. Klassen vol kleuters. In
Terwolde en lange tijd in Ugchelen. Dat was
een droom die zij als jong meisje had: ik wil
juf worden of in een winkel werken. Die
droom is uitgekomen. Ze leefde voor
de kleuters en leeft nu voor de winkel.
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‘EEN DROOM
DIE UITKWAM.’

Coördinatoren
Riet is al dertien jaar coördinator van de winkelmedewerkers. Zelf oefent zij die functie
al wat langer uit. In de tijd dat zij nog voor de klas stond was zij daarvoor in het weekend vaak achter de toonbank in het bezoekerscentrum te vinden. Zij en haar werkgroepleden werken nauw samen met de vier ‘vaste krachten’ zoals zij in de wandelgangen genoemd worden. Zij doen de inkoop en bepalen het beleid. Des te aardiger is het
om te weten dat Riet overal bij betrokken wordt. Ze voelt zich, zonder iemand te kort te
willen doen, eigenlijk nauwer bij het Park betrokken dan bij de Vrienden.

Wat brengt het jou
“Het Park kende ik eigenlijk niet zo goed. Als je in een bosrijke omgeving woont is
het Park niet de eerste optie. Dat veranderde toen mijn echtgenoot dennenscheerder
werd. Ik ging eens mee en gaandeweg kwam die belangstelling vanzelf. De diversiteit,
de verschillende landschappen, de rust en de ruimte, de wandel- en fietspaden en niet
te vergeten: de veiligheid. In het Park durven vrouwen alleen te wandelen, of te fietsen.
Dat is ook helemaal niet raar en niemand kijkt daar van op. En op één van die solotochten kwam ik ook in het bezoekerscentrum terecht en in de winkel en… was verkocht.
Dit was leuk. De droom van vroeger kwam weer naar boven. Met mensen omgaan,
cadeautjes leuk inpakken, bezoekers adviseren. Dat wás het! Ik werd vrijwilliger in de
winkel en na een klein jaar coördinator van de winkelmedewerkers. Het werk van een
vrijwilliger is niet vrijblijvend. Daar ben ik goed van doordrongen en zo denken de
winkelmedewerkers er ook over. Er heerst een goede sfeer, iedereen heeft plezier in het

werk omdat duidelijk gevoeld wordt dat het Park gerepresenteerd wordt. Ook met de
vaste krachten is het prettig samenwerken.”
Dat Riet gewaardeerd wordt blijkt wel uit het feit dat zij ook gevraagd is om zitting
te nemen in de projectgroep die de nieuwbouw voorbereid. Een heel interessante
ervaring. In een groep meedenken over de bedoeling van de architect, de praktische
invulling van de ruimte en hoe in de toekomst het assortiment er uit komt te zien.
Deze projectgroep komt éénmaal per maand bij elkaar en Riet heeft echt het idee dat
haar mening telt. Dat neemt niet weg dat het Park beslist en besluiten neemt. Het
assortiment is nog niet zo lang geleden ‘geüpdatet’. Dat betekent dat veel producten
die ook bij de Xenos en de Action verkocht worden, van de schappen verdwenen zijn.
Alle producten zijn meer Park-gerelateerd. Bovendien is met de inventaris flink
geschoven zodat er meer ruimte is ontstaan en de winkel ruimer oogt. Rolstoelers
kunnen nu ook overal bij. En zo hoort het ook.

Plannen voor de toekomst in het nieuwe Landhuis?
“Méér contact met de bezoekersbalie, grotere winkelruimte (wel twee keer zo groot),
géén uitbreiding van het assortiment, wel meer kleding en laarzen, héél nuttig bij slecht
weer. Het meest verkochte product? Bijna niet voor te stellen, maar dat is het stripboek
van Suske en Wiske, over De Hoge Veluwe. Goede tweede? De herten-, zwijnen- en
moeflonstoofpotjes. Daar is altijd vraag naar. Ik ben er dol op…”.
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‘Meeveren waar het kan
TEGENDRUK
WAAR HET MOET.’

&
COÖRDINATOR VAN DE
WERKGROEPEN DENNENSCHEERDERS EN TUINGROEP,
ROBERT TEN HOOVEN.
Robert (67) is bijna twee jaar met pensioen
en blikt terug op een mooie loopbaan,
recent als projectmanager Social Media
bij de Belastingdienst. Daarvoor bij Shell
en CICT. Zijn streven was/is om mét een
team optimale resultaten te bereiken door
de individuele kennis en ervaring van
teamleden te benutten. Social media zet hij
daarbij in als middel om tot de best mogelijke
samenwerking te komen.
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“Wij ‘Dennenscheerders en Tuingroep’ zijn echt een sociale groep, een vriendengroep. Het plotselinge overlijden van
de coördinator Guido Fedder in januari heeft ons echt diep geraakt en geroerd. Hanneke Spaans heeft daarop haar
beste kunnen gegeven als interim-coördinator. Zij was al geruime tijd zijn stand-in en heeft het coördinatorschap even
overgenomen. Nu is het mijn beurt om daar een goede invulling aan te geven. Ik ken het Park De Hoge Veluwe al vanaf mijn elfde verjaardag. Toen (ruim 55 jaar geleden) zijn wij verhuisd van Den Haag naar Arnhem en hebben als gezin
gebruik gemaakt van een ‘lidmaatschapskaart’ waarmee wij zo vaak als wij wilden De Hoge Veluwe konden bezoeken.
Met uitzondering van de tijd dat wij in Brielle woonden hebben wij de Hoge Veluwe zeer regelmatig bezocht.

Coördinatoren

Het is daarom ook niet zo verwonderlijk dat ik er na mijn pensioen voor koos om iets in
het Park te gaan doen als vrijwilliger. Een kleine drie jaar geleden mocht ik aansluiten
bij de zaterdaggroep van de dennenscheerders.

Wat trekt je als coördinator van de dennenscheerders?
Robert: ‘Om te beginnen het fysieke van het werk van het ‘dennenscheren’. En... niet te
vergeten de onderlinge kameraadschap en het genieten van de natuur en de rust. Op
zaterdagmorgen lekker dennetjes trekken, knippen of zagen en – met toestemming van
het Park - een aantal keren per jaar alle uitgetrokken opslag van dennetjes in de fik steken. Dat gebeurt heel zorgvuldig en pas na het krijgen van de benodigde vergunningen
van de gemeente Ede, de brandweer en het Park. Aantrekkelijk zijn ook de bijzondere
vragen van het Park, zoals het plaggen van de heide op de Deelense Was voor het werk
van de Florawerkgroep. De zaterdaggroep is verder regelmatig bezig sporen te tellen van
het grofwild op de wildwissels. En in het Otterlose bos, dat sinds enige tijd weer bij het
Park is getrokken, wordt door een werkgroep de overwoekerde linden vrijgemaakt van
opslag. De zogenaamde linden-enclosures. Werk genoeg. Alle groepen hebben een eigen
kar, een soort schaftwagen. We bergen daar het gereedschap in op en de tuinstoeltjes.
Wanneer wij dan weer naar huis rijden, kijken wij weer blij terug op een inspannende
ochtend en zeggen gekscherend dat wij onze achtertuin weer een beetje hebben onderhouden en ons cadeautje van die dag weer hebben gehad’

En de Tuingroep niet te vergeten.
“Dat is een zeer toegewijde groep met ‘hart’ voor de historie rond het Jachthuis.”

Kennis en ervaring benutten.
’Mijn motto is: doe gewoon mee en laten wij blijven praten over het plezier dat je zelf
hebt in de werkzaamheden en geniet van de mensen met wie je het samen doet. Samenwerken is toch het sleutelwoord bij de vrijwilligersgroepen waarin mensen met een
breed palet aan kennis en (levens-)ervaring actief zijn. Die kennis en ervaring benutten
ten bate van Het Park; daar ga ik mijn uiterste best voor doen.
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‘EEN GROOT
VOORRECHT
in het Jachthuis
te mogen werken’.
COÖRDINATOR RONDLEIDINGEN JACHTHUIS
SINT HUBERTUS MARRY
WOUDENBERG.
Marry werd geboren in de Kop van
Overijssel, in Sint Jansklooster, en bracht
er haar jeugd door. Een jeugd te midden
van water, riet, grote luchten en veel eenden
en ganzen ‘aan het zwerk’, zoals dat heet:
Marry Woudenberg (78), coördinator van
de werkgroep Jachthuis Sint Hubertus. Op
haar achttiende gaat ze studeren, werkt in
de gezondheidszorg en het -onderwijs en
doet een aantal jaren ontwikkelingswerk
in Sapuyes, een klein dorpje in het
Andesgebergte in Colombia, Zuid-Amerika.
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Voor mij komen hier kunst, architectuur en geschiedenis samen.
Kort voor haar pensionering stelt zij zich de vraag: wat ga ik doen? Niets of
blijf ik aan het werk. Het treft: in de Velpsche Courant verschijnt een artikeltje
waarin de Vereniging van Vrienden van De Hoge Veluwe mensen zoekt die
de opleiding voor rondleider in het Jachthuis Sint Hubertus willen volgen.
Marry reageert daar op, wordt aangenomen en volgt de cursus. Zij volgt ook
de cursus natuurgids. Zo komt het dan samen: haar belangstelling voor kunst,
architectuur en geschiedenis. Marry: ‘Doordat in de afgelopen jaren twee dikke
biografieën verschenen van Helene en Anton Kröller is ook het beeld duidelijker
geworden in welke omstandigheden deze mensen leefden in een veranderende
maatschappij waarbij nieuwe kunststromingen ontstonden. Een boeiend
proces, waaruit je een verhaal kunt destilleren dat de gasten die het Jachthuis
bezoeken interesseert.

Coördinatoren
De groep rondleiders, pakweg een vijftigtal, vormt een
eenheid in verscheidenheid. Iedereen is geïnteresseerd
in de geschiedenis van het Jachthuis en het Park maar
wel op zijn eigen wijze. Dat is niet altijd gemakkelijk.
Er zijn zoveel meningen, zoveel gedachten, zoveel ideeën dat Marry het als haar taak ziet zoveel mogelijk te
verbinden. Dat is lastig. Goede, toepasbare ideeën hoeven nog geen ideeën te zijn waar het Park voor staat.
Soms niet uitvoerbaar vanwege een kwetsbare, museale
omgeving. Marry bewaakt de relatie met het Park. Zo
zijn er mooie initiatieven tot stand gekomen, zoals de
kinderrondleidingen, de verklede rondleidingen en
vooral: de themarondleidingen in de winter’.

Wij worden steeds professioneler
‘Het is werkelijk een voorrecht in het Jachthuis te mogen
werken’, meent Marry. ‘Daarbij sta je in een prachtige
omgeving. Zeer kostbaar ook. Het Park heeft erg veel
vertrouwen in de groep rondleiders, allen vrijwilligers,
die de verantwoording dragen voor deze kwetsbare
omgeving. Ik krijg altijd een blij gevoel als ik het huis
binnenkom. De laatste jaren zijn er veel nieuwe rondleiders ingestroomd. Belangstelling genoeg. Er vindt altijd
een selectie plaats. Dat gebeurt in samenwerking met het
Park. De opleiding is in de loop der jaren ook veranderd,
professioneler geworden. Met inzet van rondleiders die
de kneepjes van het vak onder de knie hebben. En, zoals
eerder gezegd, de schat aan informatie uit de biografieën
van Eva Rovers en Ariëtte Dekker. ‘Het zit allemaal wel
goed’, aldus Marry. En zij kan het weten.
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Vrienden van
VERENIGING VAN

DE HOGE VELUWE

Al schijnt de zon ook nog zo mooi,
ten laatste zal hij toch ondergaan!
Heinrich Heine, Duits dichter 1797-1856

Meer informatie: www.vrijwilligershogeveluwe.nl

