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       overzicht  werkdagen 

 Augustus September Oktober November December Januari Februari Maart  April Mei Seizoen 

Zaterdag           2015 /'16 
,,           2014 /'15 
,, 31 21 / 28 12 [2] / 23  4 1  1   2013 /'14 
,, 25 [22] [13] [3] / 24  5 2  16   2012 /'13 
,, 27 24  15 [5] / 26  7 [4]    13   2011 /'12 
,, 28 25  16 [6] / 27  15 12  12   2010 /'11 

,, 29 26  17 [7]   16 / 30 20  13   2009 /'10 

,, 30 27   [1] / 29  10 / 31 21  14   2008 /'09 

,,  8 6 [3] / 24  5 / 26 16 15   2007 /'08 

,,  2 7 [4] / 25  6 / 27 [17] 10   2006 /'07 

,,  3 8 [5] / 26  7 / 28 [18] 11   2005 /'06 

,,  4 / [25] 16 [6]    8 / 29 19 [12]   2004 /'05 

,, 30  11 [1]  / 29  10 / 31 21 13   2003 /'04 

,, 31 [7] / 28 26 [2]  / 23  4 1 / [22] 15   2002 /'03 

,,  1 / 29 27 24  5 2 2 / 30   2001 /'02 

,, 19 16 14 18  6 3 [3] / 31   2000 /'01 

,, 28 18 [16] 20  [8] [5] 4 1  1999 /'00 

,, 29 5 3 / 31 28  30 13 / 27 27 17  1998 /'99 

,, 23 / 30 13 18 15 [13] 17 7 / 21  4  1997 /'98 

,, 24 [21] 12 9 14 18 15  5  1996 /'97 

,,  2 7 11 [9] 13 10 9 13  1995 /'96 

,,  17 15 12 17 7 18 18 8  1994 /'95 

,,  11 / 18 16 13 [18] 22 19 19 16  1993 /'94 

,,  5 / x 10 & 11 x 16  27 20 17 8 / 29 1992 /'93 

,,  7 / 21 5 / 19 2/9/16/23/30 14 4 / 18 8 /x /22  7-8/21 4 & 5  1991 /'92 

,,   6 / 27 17 1/[8]/15  2/16/23 2/16/30 13 / 20 [4] 1990 /'91 

,, 25 9 / 23 7 / 28 11 / 25 9 20 3 / 17 3   1989 /'90 

,, 20 / 27 10 / 24 8 / 29 5 / 19 3 / 17 7 / 21 4 4 / 18 [15]  1988 /'89 

,,  5 /x/ 26 17 7 / 28 19 2 / 16 13/20/27 5 / 19 2/16/30 14 1987 /'88 

 

Het leek me wel praktisch, met het oog op de toekomst, om voor een terugblik               
een overzicht van de werkdagen te hebben.                                                                      
Welnu, het bovenstaande is er o.a. uit gekomen na gepluis in archieven.  

Waar de werkdag gehouden werd en wat er op de desbetreffende dag gebeurd is            
valt te lezen in het vervolg met overzicht van het seizoen zelf. 

Het zijn beknopte beschrijvingen maar het geheel geeft toch een duidelijk beeld             
van wat er in de loop der jaren aan soort werk is verzet. 

 De data tussen haakjes: daar is wat mee. 
 Data [   ] in nov. zijn alle Nationale / Landelijke Natuurwerkdagen. 
 De data tussen haakjes en onderstreept zijn komen te vervallen. 
 [22] sept. is werkdag 250 !  
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Topjaar onder de seizoenen is 1991 /‟92 met 20 dagen, waarin ook                  
2 weekenden zitten. 
De x-jes zijn gehouden werkdagen waarvan ik de data niet heb kunnen                          

achterhalen.                                                                                                                   
  
 

 Robert Wiegant                                                                                ( Augustus 2005 ) 
                                                                                                                                                              ( bijgewerkt Maart 2014 ) 
 

  Werkdagen:  seizoen 2013 / ’14.    9 stuks      Opkomst: gem. 11,8 personen  
 

                   Augustus September Oktober November Januari Februari Maart 

zaterdag 31 21 / 28 12 [2] / 23 4 1  1 

 

     13 juli     Er is gewerkt op het kalkterrein om Reuzenbereklauw te steken, 
       alleen was dit geen werkdag. 

 31 aug.  „t Laer: plaggen van vergraste vegetatie.  

 21 sept.  Het kalkterrein: maaien en hooien. 

 28 sept. Extra werkdag: plaatsen van een Dassenraster (150 meter) langs 
 de weg naar Egelshoek i.s.m. Dassenwerkgroep Utrecht & 't Gooi. 

 12 okt.  Ankeveense plassen: opslag op legakkers verwijderen; afzagen van  
 Elzen, Wilgen en andere bomen. 

 2 nov. Tienhovenskanaal: -Nationale Natuurwerkdag-; verwijderen van 
 bosopslag op de oevers: zagen, knippen, snoeien.  

 23 nov.      Dassenraster plaatsen: afmaken werkzaamheden 28 sept.: boren 
 van gaten, plaatsen van palen, raster spannen en sleuf graven.          

 4 jan. Stichtse Brug: Wilgen knotten bij het Eemmeer i.s.m. Vogel- 
 werkgroep Het Gooi en Omstreken.  

 1 febr.     Westerveld: nat.tech. bosbeheer, tevens strooisel verwijderen en             
 takkenhopen maken. 

 1 maart Spanderswoud: bosbeheer, zagen van Amerikaanse vogelkers. 
   

Werkdagen:  seizoen 2012 / ’13.         7 stuks 
 

                   Augustus September Oktober November Januari Februari Maart 

zaterdag 25   [22]   [13] [3] / 24 5 2  16 

 

 25 aug.   Ankeveense plassen: het afzagen van Elzen en Wilgen op de legakker.  

 22 sept.  Het kalkterrein: werkdag 250 ! ,maaien en hooien.                    

 3 nov. Het kalkterrein: -Nationale Natuurwerkdag-. Bosrandbeheer, 
 terug zetten van de bosrand. 

 24 nov.   Westerveld: nat.tech. bosbeheer, tevens strooisel verwijderen en             
  takkenhopen maken.                    

 5 jan.  Vreeland: Wilgen knotten bij molen Gabriël. 

 2 febr.  Laapersveld: nat.tech. bosbeheer, Amerikaanse vogelkers afzetten en 

 dikke strooisellaag verwijderen. 

 16 mrt. Speelbos „t Laer: nat.tech. bosbeheer en vergraste vegetatie afplaggen. 

 13 okt Werkdag Westerveld afgezegd. 

  
Opkomst: gemiddeld 10,9 personen per werkdag. 
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Werkdagen:  seizoen 2011 / ’12.    7 stuks       
 

                   Augustus September Oktober November Januari Februari Maart 

zaterdag 27 24  15 [5] / 26 7 [4]   13 

   

 27 aug.  Tienhovenskanaal: oeverbeheer, bosopslag verwijderen. 

 24 sept.  Het kalkterrein: maaien en hooien. 

 15 okt.  Ankeveense plassen: afzagen van Elzen en Wilgen op de legakker. 

 5 nov.  „Het Bluk‟: -Nationale Natuurwerkdag-; jeneverbessen vrijzetten, 

 verwijderen bosopslag en kleinschalig plaggen.  

 26 nov.      Westerveld: nat.tech. bosbeheer, tevens strooisel verwijderen en             

  takkenhopen maken.   

 7 jan. Eemnes: Wilgen knotten bij de Valse bosjes. 

 3 maart Westerveld: nat.tech. bosbeheer, tevens strooisel verwijderen en             

  takkenhopen maken. 
 

 4 febr.     Westerveld: ging niet door wegens winterse omstandigheden. 

 
Opkomst: gem. 9,7 personen per werkdag. 

 
 
Werkdagen:  seizoen 2010 / ’11.         8 stuks 

 

                   Augustus September Oktober November Januari Februari Maart 

zaterdag 28 25  16 [6] / 27 15 12  12 

 

 28 aug.   Ankeveense plassen: het afzagen van Elzen en Wilgen op de legakker.  

 25 sept.  Het kalkterrein: maaien en hooien. 

 16 okt.   Spanderswoud: nat.tech. bosbeheer, omzagen van opslag Amerikaanse 

              Douglas en plaatselijk verwijderen van de dikke strooisellaag.                    

 6 nov. Blukbos: -Nationale Natuurwerkdag-; verwijderen bosopslag,        

 vrijstellen jeneverbessen en kleinschalig plaggen. 

 27 nov. Spanderswoud: nat.tech. bosbeheer, omzagen van opslag Amerikaanse 

              Douglas en plaatselijk verwijderen van de dikke strooisellaag.                    

 15 jan.  Vreeland: Wilgen knotten. 

 12 febr.  Eemnes: Wilgen knotten bij de Valse bosjes. 

 12 mrt. Landgoed de Monnikenberg: nat. tech. bosbeheer. 
 

 
   

  
 
 

Opkomst: gemiddeld 10 personen per werkdag. (schatting) 
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  Werkdagen:  seizoen 2009 / ’10.    8 stuks 
  

                   Augustus September Oktober November Januari Februari Maart 

zaterdag 29 26  17 [7]  16 / 30 20  13 

   

 29 aug.  Ankeveense plassen: het afzagen van Elzen en Wilgen op de legakker. 

 26 sept.  Het kalkterrein: maaien en hooien. 

 17 okt.  Natuurbrug Crailoo: het schonen van de poelen op de natuurbrug. 

 7 nov.  „Het Bluk‟: -Nationale Natuurwerkdag-; jeneverbessen vrijzetten, 

 verwijderen bosopslag en kleinschalig plaggen.  

 16 jan.  Eemnes: Wilgen knotten. 

 30 jan. Landgoed de Monnikenberg: nat. tech. bosbeheer in het Lariksbos. 

 20 febr. Spanderswoud: nat.tech. bosbeheer, tevens strooisel en mos             

 verwijderen voor twee kleine heideveldjes.  

 13 maart Het kalkterrein: IJsvogelwand afsteken in de zanderij, bosrandbeheer 
 en dieper in het bosgebied beuken vrijstellen door naaldbomen om te 

 trekken.  
 
Opkomst: gemiddeld 12,2 personen per werkdag. 

 
 
Werkdagen:  seizoen 2008 / ’09.         8 stuks 

 

                   Augustus September Oktober November Januari Februari Maart 

zaterdag 30 27   [1] / 29 10 / 31 21  14 

 

 30 aug.  Ankeveense plassen: het afzagen van Elzen en Wilgen op de legakker.  

 27 sept.  Het kalkterrein: maaien en hooien. 

 1 nov.     Bikbergerbos: -Nationale Natuurwerkdag-, nat.tech. bosbeheer, omzagen         

              van opslag Amerikaanse eiken en plaatselijk verwijderen van de dikke  
                   strooisellaag. 

 29 nov. Blukbos: verwijderen bosopslag, vrijstellen jeneverbessen en kleinschalig       
 plaggen. 

 10 jan.  Vreeland: Wilgen knotten bij molen Gabriël. 

 31 jan. Waterleidingbos Bussum: bosrand omvormen en ijsvogelwand aanleggen.  

 21 febr.  Westerveld: Gem. Hilversum, een bosgebied in het zuiden van de   

 Westerheide waar een voormalig distributiepompstation van het 
 waterleidingbedrijf heeft gestaan. Dit bos (15 ha) diende tot begin 

 jaren '90 als waterwingebied. Hoort nu bij het GNR. 
 Werkzaamheden: nat. tech. bosbeheer.  

 14 mrt. De Zuid: heidebeheer; plaggen, opslag en humuslaag verwijderen. 

 
 

   
  
 

Opkomst: gemiddeld 12 personen per werkdag. 
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  Werkdagen:  seizoen 2007 / ’08.    8 stuks       Gem. opkomst 11 personen.  
 

                   September Oktober November  Januari Februari Maart 

zaterdag 8 6   [3] / 24 5 / 26 16 15 

 

 8 sept.  Het kalkterrein: maaien en hooien. 

 6 okt.  Bosgebied Crailo in Bikbergen, gem. Huizen: nat.tech. bosbeheer 

 en plaatselijk verwijderen van de dikke strooisellaag. 

 3 nov.  –Landelijke Natuurwerkdag- bosgebied De Zuid: nat.tech. bosbeheer. 

 24 nov.  „Het Bluk‟: jeneverbessen vrijzetten, verwijderen bosopslag en 

 kleinschalig plaggen.  

 5 jan.  De Kortenhoefse plassen: het afzagen van Elzen, snoeien van      

 Wilgenbosschages. 

 26 jan. Eemnes: Wilgen knotten. 

 16 febr. Bikbergerbos in Bikbergen: nat.tech. bosbeheer en plaatselijk  
 verwijderen van de dikke  strooisellaag. 

 15 maart Naarden: herstellen van de oeverzwaluwwand Ronduit langs de A1. 
 Begroeiing op en voor de wand verwijderen. Gaten in de betonnen  

      wand met grond leeghalen en opnieuw vullen met goede grond. 
 
 

Werkdagen:  seizoen 2006 / ’07.         8 stuks 
 

                   September Oktober November Januari Februari Maart 

zaterdag 2 7   [4] / 25 6 / 27   [17]  10 

 

 2 sept.   Het kalkterrein: maaien en hooien van de kalkgraslandjes.  

 7 okt. De Kortenhoefse Plassen: afzetten van Wilgen en Elzen op de legakkers. 

 4 nov.  Naarder Eng: -Nationale Natuurwerkdag- , maken open plek in het  

 Grove dennenbos door te lieren. 

 25 nov. Heidebloem: bramen en opslag verwijderen, kleinschalig plaggen.  

 6 jan.  Eemnes: Raboes, afsteken van een oeverzwaluwenwand en verwijderen  
 van begroeiing. 

 27 jan.  Baarn: Wilgen knotten langs de Eem. 

 17 febr.  Jubileumdag in het Spanderswoud: de 40e werkdag alhier en we zijn 

 de grens gepasseerd van 200 werkdagen sinds de oprichting! 
 Werkzaamheden: nat. tech. bosbeheer. 

 Leden kregen het survival SAS handboek, taart en een gezellige dag. 
        ( De 200 ste werkdag was 18 febr. seizoen 2005 / ‟06 en na correctie in 
 2014 bleek 17 febr. al de 41e  werkdag te zijn in het Spanderswoud.) 

 10 mrt. Laapersbos: natuurtechnisch bosbeheer. 
 

 
   

  
gemiddelde opkomst:  onbekend.  
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  Werkdagen:  seizoen 2005 / ’06.    9 stuks    [18 febr. als 2 geteld]. 
 

                   September Oktober November  Januari Februari Maart 

zaterdag 3 8 [5]  / 26 7 / 28 [18] 11 

 

 3 sept.  Het kalkterrein: maaien en hooien. 

 8 okt. Het Hol: laagveenbeheer, verbossen van legakkers tegengaan. 

 5 nov.  –Nationale Natuurwerkdag- Spanderswoud: nat.tech. bosbeheer. 

 26 nov. „Het Bluk‟: jeneverbessen vrijzetten. 

 7 jan. Huizen, Eukenberg: nat.tech. bosbeheer en verwijderen vogelkers. 

 28 jan. Bij molen Gabriël te Vreeland: Wilgen knotten.  
 Hierbij kregen we versterking van een 7-tal medewerkers van Nike. 

 18 febr. Spanderswoud: nat.tech. bosbeheer. Voor een 4-tal vrijwilligers was 

 er de mogelijkheid om Wilgen te knotten te Eemnes. 
 Deze dag is als 2 werkdagen geteld i.v.m. de 2 lokatie‟s. 
 Een van de 2 lokatie΄s is werkdag 200 ! De andere is dan 199. 

 11 maart Anna‟s Hoeve/ Heidebloem: plaggen. 
 

Opkomst: gemiddeld 15 personen per werkdag. 
 
 

Werkdagen:  seizoen 2004 / ’05.         6 stuks 
 

                   September Oktober November Januari Februari Maart 

zaterdag 4 / [25] 16 [6] 8 / 29 19 [12] 

 

 4 sept.   Het kalkterrein: maaien en hooien.  

 16 okt. Tienhovenskanaal: oever en slootbeheer. 

 6 nov.  Laapershei: natuurtechnisch bosbeheer  -Nationale Natuurwerkdag- 

 hoge opkomst deze dag, ik meen 30 personen. 

 8 jan.  Eemnes: Wilgen knotten. 

 29 jan.  Nieuw-Bussumer hei: creëren ei-afzetplaatsen voor hagedissen, 
 door te plaggen 4 open plekken in de heide gemaakt. 

 19 febr. Zuiderheide: verwijderen bosopslag, vrijstellen Jeneverbessen en plaggen. 
  

 

 25 sept. Anna‟s Hoeve  –De dag van het Landschap-  georganiseerd door 

Landschap Noord Holland was een educatieve dag met presentaties door de  
Vereniging tot Behoud van Anna‟s Hoeve (bestaat dit jaar 20 jaar) en onze werkgroep, 
met rondleiding over het terrein en afsluitend een werkgedeelte. Te kort om het als 

werkdag te bestempelen; door het grote aantal mensen echter is er toch veel gedaan. 
Ruim 100 personen opkomst deze dag en een keurig verzorgde presentatie door onze  

oud voorzitter Marius. 

 12 maart  „t Hol: als geplande werkdag ging niet door i.v.m. vorst. 

 
 
Opkomst: gemiddeld 17 personen per werkdag. 
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Werkdagen:  seizoen 2003 / ’04.         8 stuks 
 

                   Augustus Oktober November Januari Februari Maart 

zaterdag 30 11 [1] / 29 10 /31 21 13 

 

 30 aug.  Het Kalkterrein: maaien en hooien. 

 11 okt. Flevo-oord te Huizen: uitbaggeren van een poel. 

 1 nov.  De Tafelberghei  -Nationale Natuurwerkdag- : plaggen. 

 29 nov.  Naarder Eng: natuurtechnisch bosbeheer. 

 10 jan.  Laapershei: het omlieren van bomen. 

 31 jan.  Tienhovenskanaal: diverse werkzaamheden. 

 21 febr.  Anna‟s Hoeve: het omlieren van bomen. 

 13 maart  „t Hol: tegengaan van verlanding door vegetatie uit bepaalde sloten 

 te verwijderen. 
 

 
 
Opkomst: zeer goed, gemiddeld 17 personen per werkdag. 

 
 

 
Werkdagen:  seizoen 2002 / ’03.         9 stuks 
 

                   Augustus September Oktober November Januari Februari Maart 

zaterdag 31 [7] / 28 26 [2] / 23 4 1 / [22] 15 

 

 31 aug.  Het Kalkterrein: maaien en hooien. 

 7 sept.  Beheerwerkdag te Doesburg. Een ingelaste dag voor liefhebbers, 

 uitgenodigd door Vogelwerkgroep Doesborgh stad en ambt. 

 28 sept.  Tafelberghei: plaggen. 

 26 okt.  Het Spanderswoud: natuurtechnisch bosbeheer. 

 2 nov.  De Heidebloem  -Nationale Natuurwerkdag- : kleinschalig plaggen. 

 23 nov.  Het Spanderswoud: natuurtechnisch bosbeheer. 

 4 jan.  Eemnes: Wilgen knotten. 

 1 febr.  Het Spanderswoud: natuurtechnisch bosbeheer. 

 15 maart  Het Spanderswoud: natuurtechnisch bosbeheer. 

 

 22 febr.  Het Hol: geplande werkdag afgelast i.v.m. vorst. 

 
 

De opkomst was zeer goed: tussen de 15 en 20 personen per werkdag. 
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Werkdagen:  seizoen 2001 / ’02.         8 stuks 
 

                   September Oktober November Januari Februari Maart 

zaterdag 1 / 29 27 24 5 2 2 / 30 

 

 1 sept.  hooilandbeheer         Kalkterrein: hooien. 

 29 sept.  leemkuilbeheer           Tafelberghei: uitsteken van bramen,                                                       

  Amerikaanse vogelkers en plaggen. 

 27 okt.  nat.tech. bosbeheer      Spanderswoud: lieren.  

 24 nov.  nat.tech. bosbeheer       De Zuid: lieren. 

 5 jan.  bosrandbeheer  Kalkterrein: terugdringen van de bosrand,    
  afzagen hoge struiken, en bomen het bos 

                            in lieren, zodat het kalkgrasland meer 
                                                   ruimte krijgt. 

 2 febr.  nat.tech. bosbeheer       Spanderswoud: lieren. 

 2 maart  vegetatiebeheer              Laarder Wasmeer: plaggen. 

 30 maart  leemkuilbeheer        Tafelberghei te Blaricum. 
 

                                                             
 

 
 
 

 
 

 
Werkdagen:  seizoen 2000 / ’01.         7 stuks 
 

                   Augustus September Oktober November Januari Februari Maart 

zaterdag 19 16 14 18 6 3 [3] / 31 

 

 19 aug.  Kalkterrein: maaien & hooien. 

 16 sept.  Tienhovenskanaal: uitbaggeren kanaal en afzetten van bomen. 

 14 okt.  Kalkterrein: terugdringen van de bosrand en rooien van struweel  

                      op het kalkgrasland. 

 18 nov.  Anna‟s Hoeve: open plek maken in een Douglasperceel. (Deze dag is  

 gezamenlijk georganiseerd met de Vereniging tot Behoud van   
  Anna‟s Hoeve.) 

 6 jan.  Laegieskamp: poelbeheer; verwijderen van opslag, vrijmaken van een 

 deel van de oevers en lieren.                  

 3 febr.  Spanderswoud: natuurtechnisch bosbeheer. 

 31 maart  ‟t Hol: laagveenbeheer. 

 

 3 maart  Werkdag de Zuid: natuurtechnisch bosbeheer is afgelast i.v.m.  

                      Mond en Klauwzeer. 
 
Gemiddelde opkomst dit jaar: 8 personen. 

1 werkdag met een minimale opkomst van 2 personen 
1 werkdag met een maximale opkomst van 13 personen 
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Werkdagen:  seizoen 1999 / 2000.      6 stuks 
 

                   Augustus September Oktober November  Januari Februari Maart April 

zaterdag 28 18 (16) 20 (8) [5] 4 1 

 

 28 aug.  Kalkterrein: maaien en hooien. 

 18 sept.  De Zuid: reptielenbeheer; afharken strooisellaag. 

 16 okt.  –Landelijke landschapsbeheerdag-  Zanderij Crailo: nat.tech. bosbeheer; 

 lieren. Natuur- en milieumanifestatie bij het GNR, met stand en in het 
 bos een demonstratie van onze aktiviteiten om bezoekers kennis te laten 
 maken met deze vorm van bosbeheer. 

 20 nov. De Snip: [Spanderswoud/Crailo] verwijderen van dennen-opslag  en 
 het terugzetten van de bosrand.               

 4 maart Anna‟s Hoeve: nat.tech. bosbeheer; lieren. Werkwijze: één hele grote   
 open plek i.s.m. de Vereniging tot Behoud van Anna‟s Hoeve. 

 1 april  ‟t Hol: baggerwerkzaamheden. 
 

 8 jan. Geplande werkdatum niet doorgegaan. 

 5 febr.  Laegieskamp: boswerkzaamheden. Afgelast i.v.m. ontbrekende                                                                               

                   kapvergunning. 
 

 
Gemiddelde opkomst per werkdag: 9 mensen. 

 
 
 

Werkdagen:  seizoen 1998 / ‘99.       10 stuks 
 

                   Augustus September Oktober November  Januari Februari Maart April 

zaterdag 29 5 3 / 31 28 30  13 / 27 27 17 

 

 29 aug. Kalkterrein: maaien en hooien. 

 5 sept.  Kalkterrein: nahooien. 

 3 okt.  Tienhovenskanaal: baggerwerk en bosbeheer. 

 31 okt.  Spanderswoud: nat.tech. bosbeheer. 

 28 nov.  Natuurbeheer bij de molen Gabriël: maken van verhogingen en  

 verlagingen in het grasland, maken van takkenhopen.                  

 30 jan.  ‟t Laegieskamp te Bussum: verwijderen/uitsteken van elzenopslag. 

 13 febr.  Pluismeer: georganiseerd i.s.m. Werkgroep Vrijwillig 
 Landschapsbeheer Maartensdijk; bosbeheer.                  

 27 febr.  Pluismeer: nat.tech. bosbeheer; afronding werkzaamheden van de 
 vorige werkdag.                 

 27 maart  de Zuid: vrijmaken zuidhellingen stuifduinen. 

 17 april  ‟t Hol: uitdiepen en baggeren sloot. 
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Werkdagen:  seizoen 1997 / ‘98.       10 stuks 
 

 Augustus September Oktober November December Januari Februari Maart April 

zaterdag 23 / 30 13 18 15 [13] 17 7 / 21  4 

 

 23 aug. Kalkterreintje: maaien graslandjes voor een beperkt aantal mensen.  
  (26 aug. heeft een schoolklas gehooid onder begeleiding van leraren.)  

 30 aug. Kalkterreintje: nahooien. 

 13 sept. Zuiderheide: heidebeheer; door de Kamradvrijwilligers een dagje te  

  helpen met het verwijderen van opslag van Berk en Grove Den. 

 18 okt. Laarder Wasmeercomplex: stuifzandbeheer; samen met een stel oud 

 NJN-ers het dichtgroeien van de stuifzanden tegengaan. 

 15 nov. Spanderswoud: natuurtechnisch bosbeheer, 3 open plekken gemaakt. 

 13 dec. Spanderswoud: begeleiding IJsvogelwerkgroep. Onze meer dan 10-jarige 

ervaring met het maken van ijsvogelbroedgelegenheden wenden wij aan 
om deze groep in hun begintijd te begeleiden. 

 17 jan.   Spanderswoud: natuurtechnisch bosbeheer. 

 7 febr.   Loenersloot: essenhakhoutbeheer. 

 21 febr.  Visdief eilandjes opschonen in het randmeer. In samenwerking met  
  Staatsbosbeheer en Vogelwerkgroep ‟t Gooi. 

 4 april   ‟t Hol: beheerswerkzaamheden bestaande uit het opentrekken van een  
 dichtgegroeide sloot. 

 
1997 (jan. t/m dec.) gemiddelde opkomst: 9 personen. 
 

 
Werkdagen:  seizoen 1996 / ‘97.         8 stuks 

 

                   Augustus September Oktober November December Januari Februari Maart April 

zaterdag 24 [21] 12 9 14 18 15  5 

 

 24 aug.  Kalkterreintje: nahooien graslandjes. ( Op 16 aug. is er gemaaid en de 

 19e door schoolklas onder begeleiding een begin gemaakt met hooien.) 

 21 sept.  Spanderswoud: nat.tech. bosbeheer, open dag annex demonstratie door 

een open plek aan de bosrand te maken bij het Goois Natuurreservaat   
incl. standje met folders. 

 12 okt.  IJsbaanvijver Crailo: onderhoud amphibieënpoel; vrijzetten oevers poel,

 vogelkers afzetten en een ijsvogelwandje afsteken.  

 9 nov.   Spanderswoud: natuurtechnisch bosbeheer, 2 open plekken gemaakt. 

 14 dec.  Vreeland: Wilgen knotten en nieuwe Wilgen aanplanten samen met de 

 landschapscoördinator van de gemeente Loenen en de Vogelwerkgroep 
 het Gooi. 

 18 jan.  Tienhovenskanaal: bosrand vrijzetten. 

 15 febr.  De Zuid: voormalige stuifzandhellingen vrij zetten ten behoeve van 

 reptielen, hagedissen en warmteminnende insecten.    

 5 april   „t Hol: laagveenbeheer. 
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Werkdagen:  seizoen 1995 / ‘96.         7 stuks 
 

                   September Oktober November December Januari Februari Maart April 

zaterdag 2 7 11 [9] 13 10 9 13 

 

 2 sept.  Kalkterreintje: hooien; voorafgegaan door hooiwerk basisschool. 

 7 okt.  Spanderswoud: bosbeheer, 2 open plekken gemaakt. 

 11 nov.  t‟ Laar: plaggen Laarderwasmeer. 

 13 jan.  Loenen: Knotwilgen snoeien samen met knotgroep “Oud Loenen”. 

 10 febr.  Spanderswoud: bosbeheer, 2 open plekken gemaakt. 

 9 maart  Kalkterreintje: bosrand rooien. 

 13 april “Het Hol”, de sinds 1989 „geadopteerde‟ sloot schoontrekken. 

 

 

 9 dec.  Spanderswoud: werkdag afgelast i.v.m. zeer minimale opkomst. 

 
 
1995 (jan. t/m nov.) was de gemiddelde opkomst 6 personen. 

 
 
 

 
 

 
 
 

Werkdagen:  seizoen 1994 / ‘95.         8 stuks 
 

                   September Oktober November December Januari Februari Maart April 

zaterdag  17 15 12 17 7 18 18 8 

 

 17 sept. Kalkterreintje: naharken. ( Op 10 sept. is er gemaaid en de week erop 

 door kinderen van een lagere school een begin gemaakt met hooien.) 

 15 okt.  Spanderswoud: natuurtechnisch bosbeheer, 3 open plekken gemaakt. 

 12 nov.  Snoeien leilindes in Hilversum bij verschillende adressen. 

 17 dec.  Spanderswoud: 3 open plekken gemaakt. 

 7 jan.  Abcoude: Wilgen knotten met knotgroep Loenen.  

 18 febr.   Spanderswoud: 2 grote Amerikaanse eiken omgetrokken om 

 nestelwanden voor ijsvogels te maken, die ook een grote kluit gebruiken 
 voor hun nest. 

 Bij grotere opkomst dan 5 mensen, gingen de overige lieren, zagen en 

 ringen. 

 18 maart  Kalkterreintje: plaatselijk terugdringen van bomen en struiken d.m.v. 

 ringen, zagen en lieren.   

 8 april   “Het Hol”: tegengaan van verlanding van sloten. 

 
1994 (jan. t/m dec.) gemiddelde opkomst 13 personen. 

De goede opkomst is gecontinueerd en zo mogelijk zelfs versterkt. (aldus jaarverslag) 
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Werkdagen:  seizoen 1993 / ‘94.         8 stuks 
 

                   September Oktober November December Januari Februari Maart April 

zaterdag 11 / 18 16 13 [18] 22 19 19 16 

 

 11 sept.  Tienhovenskanaal: uitbaggeren noordelijk deel. 

 18 sept.  Kalkterreintje: schoonharken. (vooraf gegaan door maaiwerk in aug.) 

 16 okt.  Spanderswoud: 3 open plekken gemaakt. 

 13 nov.  Spanderswoud. 

 22 jan.   Eemnes: 48 Wilgen knotten bij het Valse bosje samen met de  

 Vogelwerkgroep ‟t Gooi en omstreken. 

 19 febr.   het Laar: graven bij het bosven, oevers afvlakken en plaggen. 

 19 maart  De Zuid: vrij maken van stuifzand-hellingen.  

 16 april   het Hol: verlanding van 30m. sloot tegengaan en greppeltjes graven. 
 

 18 dec.  Geplande werkdag niet door laten gaan i.v.m. ziekte. Op programma 
 stond bosven: uitgraven verdiepte plekken. 

 
 
In 1993 (febr. t/m nov.) lag de opkomst gemiddeld op 12,4 personen. 

 
 
 

 
 

 
Werkdagen:  seizoen 1992 / ‘93.       11 stuks 
 

                   September Oktober November December Februari Maart April Mei 

zaterdag 5 / x 10-11 x 16 27 20 17 8 / 29 

 

 5 sept.  Kalkterreintje: maaien en hooien. 

 sept.   Laarder Wasmeer: plaggen van de kwetsbare vochtige heide. 

 10-11 okt. Werkweekend Drenthe. 

 nov.    Laarder Wasmeer: plaggen.  

 16 dec.    Heidebloem: plaggen. 

 27 febr.   Kalkterreintje: plaggen 100 m² en poel graven. 

 20 maart  De Zuid: Smithuizerbos; zuidhelling vrijzetten, bomen zagen en 
 strooisel verwijderen. 

 17 april   ‟t Hol: Slootoever afsteken en baggeren van verlandingssloot. 

 8 mei   Kalkterreintje: graven van een poel voor amfibieën. 

 29 mei  Kalkterreintje: graven van een poel voor amfibieën. 
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Werkdagen:  seizoen 1991 / ‘92.       20 stuks    Gem. opkomst 6 personen 
 

                   September Oktober November December Januari Februari Maart April 

zaterdag 7 / 21 5 / 19 
2 /6 /16 / 

23 / 30 
14  4 / 18 8/x / 22 7 & 8 / 21 4 & 5 

 

 7 sept.  Laarder Wasmeer: plaggen. 

 21 sept.   Kortenhoefse plassen: Suikerpot; hooien. 

 5 okt.  Naarden: landgoed St.Michaël; nat.tech. bosbeheer. 

 19 okt.   Diemen: maaien en hooien plasberm langs de Diem. 

 2 nov.    Laarder Wasmeer: plaggen. 

 6 nov.    Tienhovenskanaal: werkzaamheden aan en in het kanaal. 

 16 nov.    Tienhovenskanaal: idem. 

 23 nov.   ‟t Hol: slootkanten steken. 

 30 nov.    Vreeland: knotten en planten van Wilgen. 

 14 dec.    Laarder Wasmeer: plaggen i.s.m. knotgroep Loenen. 

 4 jan.    Nederhorst den Berg: knotten van Essen en Wilgen. 

 18 jan.   Nederhorst den Berg: knotten van Essen en Wilgen. 

 8 febr.   Spanderswoud. 2x in deze maand. 

 22 febr.   Naarden: landgoed St. Michaël; natuurtechnisch bosbeheer. 

 7 & 8 maart Wageningen: geschikt maken van ijskelder voor vleermuizen o.a.  

  metselwerk, puin ruimen, deur plaatsen. 

 21 maart   Abcoude: Wilgen knotten. 

 4 & 5 april    Groningen: werkweekend met de Stichting Vrijwillig Bosbeheer  
  Noord-Nederland; nat.tech. bosbeheer. 

    
Werkdagen:  seizoen 1990 / ‘91.       14 stuks    Gemiddelde opkomst 7 personen. 

 

                   September Oktober November December Januari Februari Maart April Mei 

zaterdag  6 / 27 17 1/[8]/15  2/16/23 2/16/30 13/20 [4] 

                                                            

 6 okt.   Kortenhoef: poel graven bij een van de leden. 

 27 okt.   Spanderswoud: natuurtechnisch bosbeheer. 

 17 nov.  Spanderswoud:            ,,                     ,,       . 

 1 dec.  Spanderswoud:            ,,                     ,,       . 

 8 dec.   Spanderswoud: tevens krijgt internationaal gezelschap uitleg over onze 
  werkwijze en rondleiding door het bos. (Studiereis over en weer, tot  

  stand gekomen via Milieukontakt Oost-Europa en onze werkgroep.) 

 15 dec.  Spanderswoud: nat.tech. bosbeheer. 

 2 febr.   Vreeland: knotten i.s.m. N.J.N. (Ned. Jeugdbond voor natuurstudie). 

 16 febr.  Kortenhoefse plassen: Suikerpot; baggeren i.s.m. personeelsvereniging  

  van het Zuiveringsschap (ZAG). 

 23 febr.  Naarden: landgoed St.Michaël; bomen omtrekken. 

 2 maart Kortenhoefse plassen: Suikerpot; bomen afzetten. 

 16 maart  Vreeland: knotten. 

 30 maart  Naarden: landgoed „de beek‟; afsteken ijsvogelwandjes. 

 13 april   Laarder Wasmeer: plaggen van de kwetsbare vochtige heide. 

 20 april  Kortenhoefse plassen: Suikerpot; bomen afzetten, bosrand terugdringen. 

 4 mei  Naarden: landgoed „de beek‟; baggeren. Afgelast: geen toestemming. 
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Werkdagen:  seizoen 1989 / ‘90.       12 stuks    Gem. opkomst 7 personen. 
 

                   Augustus September Oktober November December Januari Februari Maart April 

zaterdag 25 9 / 23 7 / 28 11 / 25 9 20 3 / 17 3  

 

 25 aug. Kalkterreintje: hooien. (gemaaid is er de zaterdag ervoor). 

 9 sept.  Vliegveld Hilversum: Eksternest opknappen; metselwerk, luik meniën, 

 ijzerwerk enzo, dit alles om deze oude bunker geschikt te maken als 
 vleermuis onderkomen. 

 23 sept.  Laarder Wasmeer: plaggen. 

 7 okt.  Tienhovenskanaal: baggeren. 

 28 okt.  Spanderswoud: bomen omtrekken. 

 11 nov.  Tienhovenskanaal: baggeren. 

 25 nov. Tienhovenskanaal: werkzaamheden aan en in het kanaal. 

 9 dec.  Spanderswoud: bomen omtrekken. 

 20 jan.  Nieuwersluis: knotten met Knotgroep Loenen. 

 3 febr.  Spanderswoud: Amerikaanse eiken omtrekken.  

 17 febr.  Spanderswoud: bomen omtrekken. 

 3 maart  Spanderswoud:     ,,           ,,         . 

 
 

 
Werkdagen:  seizoen 1988 / ‘89.       16 stuks    Gem. opkomst 5-6 personen.    

 

                   Augustus September Oktober November December Januari Februari Maart April 

zaterdag  20 / 27 10 / 24 8 / 29 5 / 19 3 / 17 7 / 21 4 4 / 18 [15] 

 

 20 aug.   Hilversum: NOS bunker; afronden werkzaamheden van vorig jaar met 

 een gering aantal mensen. 

 27 aug.  Heidebloem: plaggen van de kwetsbare vochtige heide.   

 10 sept.   Zonneheideven: opslag verwijderen en baggeren. 

 24 sept. Kalkterreintje: hooien, verwijderen opslag, opzetten „hooihopen‟ t.b.v. de 

 Ringslang.  (Hier is door enkelen gemaaid op 3 sept.). 

 8 okt. Tienhovenskanaal; baggeren. 

 29 okt. Plaggen. 

 5 nov. Tienhovenskanaal; baggeren. 

 19 nov. Tienhovenskanaal; prunusbestrijding. 

 3 dec. Zonneheideven. 

 17 dec.   Kalkterreintje: bosrand afzetten, kalkwallen vrijzetten, Amerikaanse 

 vogelkers afzetten.  

 7 jan.   Heidebloem: plaggen. 

 21 jan.  Spanderswoud: bomen omtrekken. 

 4 febr.  Heidebloem: plaggen. 

 4 maart  Spanderswoud: aanpassen Larixperceel. 

 18 maart  Tienhovenskanaal: werkzaamheden aan en in het kanaal. 

 15 april Spanderswoud: middels wandeling met uitleg wordt kennis gemaakt 
 met de werkwijze van de werkgroep, hierna was er de mogelijkheid om 

 actief mee te werken. 
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Werkdagen:  seizoen 1987 / ‘88.       18 stuks 
 

                   September Oktober November December Januari Februari Maart April Mei 

zaterdag 5 /x/ 26 17 7 / 28 19 2 / 16 13/20/27 5 / 19 2/16/30 14 

 

 5 sept.     Kalkterreintje: hooien, verwijderen opslag, opzetten „hooihopen‟ t.b.v. de 
     Ringslang, afzetten Amerikaanse vogelkers, uittrekken van zaailingen.  

    Hier hebben meerdere werkdagen plaats gevonden. 

 26 sept.   Laren: Heidebloem; opslag verwijderen en plaggen.       

 17 okt. Hilversum: Raaweg; houtwallen afzetten. 

 7 nov. Kortenhoef: knotten van 15-tal zware Schietwilgen. Hout verwerkt in 

 een houtril. (In het kader van de „Nota Ecologisch Beheer‟.) 

 28 nov. Hilversum: Vleermuisbunker op het NOS-terrein; verwijderen puin uit  

 bunker en uitgraven oude ingang. 

 12 dec. Laren: Heidebloem; verwijderen opslag. 

 19 dec.  Anna‟s Hoeve: De Bospoel; een ven langs de A27, alhier opslag 

 verwijderd, aanpassen padenbeloop en overige diverse werkzaamheden. 
 I.s.m. de vereniging tot Behoud van Anna‟s Hoeve. 

 2 jan. Bosven: afronding bovenstaande werkzaamheden. 

 16 jan. (Of de 23e ) Laren: Blukbos; maken open plek en het vrijkomende hout 

 verwerkt in houtril rondom de open plek. 

 13 febr. vervolg open plek. 

 20 febr.  Kalkterreintje: bosrand afzetten, kalkwallen vrijzetten, Amerikaanse 
 vogelkers afzetten. 

 27 febr. Poelendag. 

 5 maart   Spanderswoud: Amerikaanse eiken. 

 19 maart  Tienhovenskanaal. 

 2 april  Heidebloem. 

 16 april  Tienhovenskanaal. 

 30 april  Tienhovenskanaal. 

 14 mei Kortenhoef: maaien en hooien. 
 

 
In 1987 was de opkomst gemiddeld 15 personen. 
 

 
Za. 4 april 1987.  Het eerste project van de werkgroep betrof de vleermuis-bunker bij 
het ziekenhuis Zonnestraal alwaar een dikke laag grond werd opgekruid.       

In totaal hebben er 6 werkdagen plaatsgevonden om de bunker als winterslaap- 
verblijf voor vleermuizen gereed te krijgen. Metselen van enkele muurtjes en plaatsen 

traliewerk behoorden ook nog tot de werkzaamheden.  Dit alles met versterking door 
leden van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie District 6. 

(Mede dankzij Milieudefensie is deze bunker voor sloop gespaard gebleven.) 

Overigens ging de werkgroep begin April nog onder de naam van „natuurbeheersgroep‟ 
door het leven. Op 15 April werd bij stemming gekozen voor de huidige naam. 

 

                                                                                                               

                                                                                                                   Tot slot… 
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Tot slot sluit ik af met het Kalkterreintje, de plek waar we vele seizoenen de laatste 
tijd de spits afbijten met ons werkseizoen. In de beginjaren was dit anders.  
Maaiwerk vooraf gebeurde door enkele bestuursleden van de werkgroep, tevens het 

nahooien gebeurde door hen en enkele leden of vrijwilligers. 
Het hooiwerk begin seizoen 1990 /‟91 bijv. is gedaan op een doordeweekse dag in 

aug. door 35 leerlingen en 2 leerkrachten van de Chr. LOM-school “De Schakel” uit 
Hilversum, inmiddels toen voor het 4e jaar, plus iemand van het vnlb                                               
(vrijwillig natuur-en landschapsbeheer noord-holland), het huidige LNH: Landschap 

Noord Holland, welke ons sinds de beginjaren van gereedschappen voorzien.         
Het jaar erop, begin seizoen 1991 /‟92 was de school er met 50 leerlingen actief (in de 

leeftijd van ±10 - ±13 jaar) desondanks kregen ze het werk niet af door de late aanvang 
en het vele maaisel.  
Hoe dan ook, jaar na jaar zijn er hier klassen actief in de weer geweest met hooien, tot 

en met zomer 1997 aan toe. 
  
 

 
 
Slotwoord: met dit overzicht is een vrij totaal beeld van de werkdagen weergegeven.             
Het is heel goed mogelijk dat er een enkele dag is veranderd van werkplek of wellicht nog is 
uitgevallen, dan wel verschoven naar een andere datum, of er is ingelast.                          
Welke dit dus is of zijn heb ik vooralsnog niet kunnen achterhalen. 
In de toekomst zal blijken of er wijzigingen zullen volgen. 
                           
 
 

 
 

Hieronder nog 3 grafieken. De 2 eerste met overzicht van de eerste 21 jaar met: 
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Van jaren die ontbreken zijn bij mij geen gegevens van bekend. 

 
Conclusie uit bovenstaande grafieken: werkdagen namen af en het aantal vrijwilligers 
nam toe met de jaren! 

 
 
Als laatste nog: 
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