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• En nog veel meer…
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WWe gaan allen een memorabel 
jaar afsluiten, op een onge-
wone manier. De kerstdagen 

met minder mensen en een jaarwisse-
ling zonder knallen. 

Voor toch een lichtpuntje in deze peri-
ode biedt Dorpsbelang u de bijgeslo-
ten “candlebag” aan! 


Wat waren we blij met een reactie op 
onze oproep “redactielid gezocht” in 
de vorige editie:

Tjerk Notten met vrouw en twee kin-
deren sinds 2016 woonachtig in Wolf-
heze, komt ons versterken. Na een 
kennismaking is hij direct aan de slag 
gegaan voor zijn eerste interview met 
een van onze trouwe adverteerders. 


Ondanks de beperkende corona-
maatregelen zijn er zeker wel activi-
teiten in het dorp geweest waarover 
u zult lezen. En er zijn zelfs twee 
nieuwe cadeau-winkeltjes geopend. 

Creativiteit en extra inzet vieren 
hoogtij in deze periode!


Sterk Wolfheze doet een oproep om 
de eenzaamheid bij ouderen te ver-
minderen en de Oranjevereniging 
worstelt met het bedenken van een 
corona-proof feest rond Koningsdag.


Ulbe heeft heel toepasselijk onze 
hoofdader, de Wolfhezerweg, onder 
de loep genomen.

Ons dorp krijgt een ander aange-
zicht: nieuwe wegbestrating, 
Wolfsheide verrijkt met mooie huizen 
en wie weet in de toekomst een 
tunnel en een treinspoor minder… 


We wensen u veel leesplezier!


Colofon 

Wolfskreet is een gratis blad voor en door inwoners van             

Wolfheze, de Buunderkamp en het Hazeleger. Woont u buiten

Wolfheze, wordt deze voor € 12,50 per jaar toegestuurd.


Uitgave december  2020 


Vormgeving

Peter Jasperse


Vaste medewerker

Ulbe Anema (De Duizendjarige Den)


Volgend nummer

Verschijnt rond 15 maart 2021

Inleveren kopij vóór 13 februari 2021 per e-mail of afgeven bij

één van de redactieleden.


De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden stukken in

te korten dan wel niet te plaatsen.

Oplage 660 stuks

Druk Huisdrukkerij Pro Persona

Verschijning Viermaal per jaar

Contactgegevens:

Advertenties Peter Jasperse

E-mail advertentieswolfskreet@gmail.com

Redactie:

E-mail redactiewolfskreet@gmail.com

Gea Slof Wolfhezerweg 120-36
026-482 1810

Marleen Hiltermann Johannahoeveweg 6

026-482 1999

Peter Jasperse Wolfhezerweg 120-36
026-482 1810

Tjerk Notten Johan Stratiuslaan 5

06-2331 0187

De redactie
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Maak van kerst 2020 een licht-
feest voor iedereen 
Kerst zal dit jaar anders worden dan 
andere jaren. Waarschijnlijk in kleine 
eigen kring. Wel een kerstboom op 
het Dorpsplein, maar geen glühwein, 
chocolademelk en vooral elkaar ont-
moeten bij het ontsteken van de licht-
jes. Dat evenement gaat in verband 
met corona niet door. Om het hele 
dorp toch van het feest van het licht 
te laten genieten, roept Dorpsbelang 
iedereen op om dit jaar met kerstver-
lichting en -versiering buiten ex-
tra uit te pakken.


Zo gek als in de omgeving van 
Landsmeer of Den Ilp in Noord 
Holland, met compleet verlichte 
straten en huizen, hoeft het niet 
te worden. Wel zou het leuk zijn 
als bij een wandeling door het 
dorp in de donkere dagen er te 
genieten valt van kerstversiering 
buiten bij zoveel mogelijk hui-
zen. Maken we er samen toch 
nog een leuke kerst van voor ieder-
een.


Dus, struin de zolder af naar kerstver-
lichting en -versiering voor buiten en 
maak er wat moois van. Voor het 
mooist versierde huis weten we vast 
nog wel een prijsje te bedenken.


Monument onthuld voor  
geëxecuteerde Johan Bosman 
Aan de Oude Kloosterweg is maan-
dag 14 september een monument 
onthuld voor Johan Bosman uit Heve-
adorp. Hij werd geëxecuteerd in sep-
tember 1944 door SS Untersturm- 
führer Ludwig Heinemann.


De onthulling is er één in een reeks 
van gedenktekens voor vergeten 
slachtoffers van oorlogsmisdaden van 
het Duitse leger tijdens de Slag om 
Arnhem. Op de plaats waar ze werden 
vermoord worden of zijn kleine mo-
numentjes geplaatst. De herdenkings-
tekens zijn een initiatief van Hans Ari-
ëns, de Arnhemmer die de laatste ja-
ren diepgravend onderzoek doet naar 
‘vergeten executies’ rond de Slag om 
Arnhem.


Aan de Oude Kloosterweg, niet ver 
van de parkeerplaats aan de Wolfhe-
zerweg werd maandag door de klein-
zoon van Johan Bosman
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 – in aanwezigheid van verdere fami-
lie, burgemeester Agnes Schaap en 
een klein aantal Wolfhezer organisa-
ties – een klein monument onthuld. 
Op het monument een gegraveerd 
plaatje met uitleg over het gebeuren.


‘Zorg goed voor mama’. Dat zei 
Johan Bosman tegen zijn zoon toen 
hij zijn huis verliet. Het was twee da-
gen voor de landing van Britse Air-
borne Divisie. De beruchte SS Unter-
sturm-führer Ludwig Heinemann hield 
Bosman staande. Hij verdacht Bos-
man ervan zich te willen onttrekken 
aan dwangarbeid en meer dan dat en 
schoot hem ter plekke dood. Heine-
mann werd na de oorlog ter dood 
veroordeeld en geëxecuteerd.


Ingetogen herdenking Airborne-
bank 
Een ingetogen herdenking dit jaar bij 
de Airbornebank onder aanwezigheid 
van slechts een beperkt aantal men-
sen. Corona maakte een grote her-
denking, traditioneel de eerste zondag 
na 17 september, niet mogelijk.

Drijvende kracht achter de herden-
king, Ulbe Anema, had verzocht om 
niet naar de 
herdenking te 
komen. Wel 
werden in de 
ochtend door 
wethouder 
Joa Maouche 
van de ge-
meente Ren-
kum en voor-
zitters Siny 
van der Veen 
en Servi Or-
bons van res-
pectievelijk 
Dorpsbelang 
Wolfheze en 

Oranjevereniging Wolfheze bloemen 
gelegd.


Het is te hopen dat in 2021 de her-
denking weer volgens traditie kan 
plaatsvinden.


Burendag 2020 groot succes 
Het weer werkte mee op zaterdag 26 
september jl.
De Burendag werd opgefleurd met 
een nazomers zonnetje en zodoende 
kon er buiten op
het schoolplein geklust en gekletst 
worden.
Er waren vertrouwde gezichten én ook 
veel nieuwe mensen ontmoet. Een 
gezellige doorloop van ongeveer 60 
Wolfhezenaren uitgespreid over de 
ochtend.

Er was op maat gezaagd hout (uit 
Wolfheze) door Theo Jurrius, een mal 
met schroeven en boormachines. En 
er was natuurlijk koffie met allerlei lek-
kernijen. Met deze ingrediënten én de
nodige inzet werden er wel 37 vogel-
huisjes geproduceerd! 
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Als dank voor gebruik van het school-
plein en de gastvrijheid is er voor de 
school – en juf Sjanie in het bijzonder 
– een nestkastje gemaakt. Er zijn ove-
rigens nog 3 pakketjes over om kast-
jes mee te maken, mocht iemand een 
leuk idee hebben…


Alle nestkastjes komen te hangen in 
ons dorp zodat lokaal de processie-
rups bestreden kan
worden. Hoe circulair wil je het heb-
ben...
In een pot kon een vrijwillige bijdrage 
gedaan worden, bedoelt ter onder-
steuning van de beweegtuin op het 
terrein van Pro Persona en dat leverde 
het mooie bedrag van 130 euro op. 
Dit werd dankbaar in ontvangst ge-
nomen door Miranda vd Pol en Tom 
Felder van Pro Persona.
In alle opzichten was het dus een zeer 
geslaagde dag; een gezellige ontmoe-
ting zoals een Burendag bedoeld is!

Heb jij een leuk idee voor NL Doet of 
een volgende Burendag? Laat dan 
van je horen bij Sterk Wolfheze & 	
Dorpsbelang Wolfheze!

Hella van den End




Oprekken geluidsnorm voor nieuw-
bouw bij kerk roept vraagtekens op 
Op de gemeentepagina in de Rijn en 
Veluwe van 28 oktober heeft een 
"Ontwerpbesluit vaststelling hogere 
grenswaarde Lawijckerhof e.o." ge-
staan. Het gaat hier om afwijking van 
de grenswaarde van de geluidsbelas-
ting op de nieuwbouw bij de Open 
Hofkerk. Op enkele plaatsen is de ge-
luidsbelasting hoger. Dit wordt veroor-
zaakt door de A50. De aanvraag voor 
afwijking roept vraagtekens op.


Nog niet zo lang geleden, in januari 
2019 heeft Dorpsbelang Wolfheze bij 
Rijkswaterstaat aan de bel getrokken 
omdat er steeds meer klachten bin-
nenkwamen over geluidsoverlast van 
vooral de A50. In een antwoord is 
toen aangegeven dat langs Wolfheze 
de weg nog steeds aan de geluidsei-
sen voldoet.


De voorkeursgrenswaarde is nu 48 
dB. In de ontheffing wordt die norm 
met 1 dB verhoogd. Ook al is dat niet 
zoveel, het gaat om het principe. 
Maakt een weg te veel lawaai, dan 
moeten er maatregelen worden ge-
nomen, liefst ten gunste van iedereen 
die er last van heeft, maar in ieder ge-

val dient de 
nieuwbouw aan 
de grenswaarde 
te voldoen.


Dorpsbelang 
Wolfheze heeft 
de gemeente een 
brief over de 
kwestie ge-
stuurd.
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Mogelijk appartementen aan Ba-
lijeweg stuit op weerstand omwo-
nenden 

Via bewoners van de Balijeweg in 
Wolfheze kreeg Dorpsbelang Wolfhe-
ze het bericht dat er voornemens zijn 
om op de kavel van de Balijeweg 24 
het huidige pand te slopen en hier een 
nieuw appartementencomplex te rea-
liseren. 


De omwonenden voelden zich door 
dit voornemen overvallen en verna-
men via de pers van dit plan. Ook bij 
ons als bestuur was dit voornemen 
niet bekend. Het lijkt dan ook dat er 
sprake is van slechte communicatie 
van zowel ontwikkelaar als gemeente. 
Dit heeft zeker bij de omwonenden 
geleid tot veel wrevel en weerstand.


Het plan heet Knarrenhof Balijeweg en 
behelst de bouw van een vijftiental 
appartementen. In het plan is het 
uitgangspunt zelfstandig 
wonen, samen met an-
deren, met collec-
tieve voorzienin-
gen en aandacht 
voor elkaar.


Gekeken naar 
de op-
zet 
van de 
woon-
vorm, 
met 
zorg 
voor 
elkaar, beantwoordt dit wel aan een 
behoefte in het dorp. Het kan een po-
sitief effect hebben op de mogelijk-
heid voor ouderen om hier langer te 
kunnen blijven wonen en kan ook po-
sitief bijdragen aan de doorstroming. 

Gezinnen met kinderen krijgen wel-
licht een kans hier te komen wonen in 
woningen die vrijkomen. Dorpsbelang 
is niet tegen (beperkte) groei van het 
inwoneraantal. Het kan bijdragen aan 
de leefbaarheid en instandhouding 
van de huidige voorzieningen in het 
dorp.

De wijze waarop het plan wordt ge-
presenteerd verdient echter geen 
schoonheidsprijs. Op 15 oktober jl. 
was er een informatiebijeenkomst in 
Fletcher Hotel Wolfheze. Daarbij wer-
den mogelijk potentiële bewoners uit-
genodigd. Omwonenden waren echter 
nog steeds niet betrokken. Zij hebben 
bij de bijeenkomst hun bezwaren 
kenbaar gemaakt.


Om meer onrust te voorkomen en om 
eenduidige informatie te verkrijgen 
naar de omwonenden van het nieuw-
bouwplan heeft Dorpsbelang het ge-
meentebestuur gevraagd de commu-

nicatie sterk te verbeteren 
en omwonenden en het 

bestuur nauw te be-
trekken in de ver-

dere ontwikkeling 
en realisatie van 
de plannen.


Volgens 
de 
ge-
meen-
te is er 
wel 
ver-
ken-

nend gekeken, maar er is nog geen 
positief ambtelijk advies op de wense-
lijkheid van het plan.
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Ondertunneling klein stapje  
dichterbij 
De gemeente heeft Dorpsbelang 
Wolfheze laten weten dat voortgang is 
geboekt in de plannen voor de onder-
tunneling van het spoor.


De gemeente heeft samen met Pro-
Rail afgelopen jaar gewerkt aan een 
integraal ontwerp van het gehele sta-
tionsgebied. Vanuit de gemeente 
speelt het project Tunnel, vanuit Pro-
Rail speelt de vervanging van de wis-
sels ter hoogte van Wolfheze een rol.


De combinatie van deze twee projec-
ten heeft ervoor gezorgd dat ProRail 
en NS ook hebben gekeken naar de 
perrons (aankleding, hoogte etc.) en 
de stationsomgeving (fietsenstalling, 
ontsluiting etc.).  En er is onderzoek 
gedaan naar het eventueel saneren 
van één van de drie sporen, mede 
i.v.m. de grootschalige (en dus kost-
bare) vervanging van de wissels. Dit 
zou betekenen dat in Wolfheze het 
aantal sporen teruggaat van drie naar 
twee.


ProRail, provincie Gelderland en ge-
meente Renkum gaan de komende 
periode bezig om de financiering van 
deze omvangrijke klus rond te krijgen. 
Ergens in het voorjaar 2021 hopen zij 
daar duidelijkheid over te krijgen. Dan 
is ook het moment daar om het pro-
ject voor te leggen aan de gemeente-
raad voor besluitvorming.


Ondertussen is er ook een overleg 
geweest van de provincie Gelderland 
met diverse belanghebbenden over 
met name de gevolgen van de onder-
tunneling voor de noordkant van het 
spoor. In de plannen is het niet meer 
mogelijk vanuit de Van Mesdagweg 
en Johannahoeveweg de Wolfhezer-

weg op te rijden. Dit heeft ook gevol-
gen voor de bereikbaarheid voor de 
hulpdiensten. Via een calamiteitenrou-
te moeten zij de achterliggende wijken 
kunnen bereiken als de hoofdroute 
versperd zou zijn. Er zijn hier wel 
ideeën voor maar die moeten nog 
verder worden uitgewerkt.


Een aantal bewoners maakt zich zor-
gen over de aanrijdtijden van de hulp-
diensten. Die zouden nu al lang zijn en 
zij maken zich zorgen dat dat na de 
ondertunneling nog langer wordt. In 
een gesprek heeft het bestuur aange-
geven de mogelijk te lange aanrijdtij-
den los te zien van een eventuele on-
dertunneling. Als die tijden te lang 
zijn, dan is dat nu al een punt van 
aandacht.


Oproep betaling lidmaatschapsbij-
drage 
Op dit moment heeft 80% van de le-
den van Dorpsbelang Wolfheze de 
lidmaatschapsbijdrage betaald, waar-
voor dank. De penningmeester doet 
een beroep op de andere leden om 
ook hun lidmaatschapsbijdrage voor 
dit jaar van € 7,50 per huishouden te 
betalen.


Dat kan op bankrekening NL22 ABNA 
0515 4467 18 t.n.v. Vereniging Dorps-
belang Wolfheze e.o. onder vermel-
ding van "lidmaatschapsbijdrage 
2020" en uw naam en adres.


Lid worden: 
Maak ook dan € 7,50 over op: NL22 
ABNA 0515 4467 18 t.n.v. Vereniging 
Dorpsbelang Wolfheze e.o. onder 
vermelding van "nieuw lid 2020" en 
uw naam, adres en e-mailadres. U 
bent dan direct lid tot wederopzeg-
ging.
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MMarja en Michel van Tooren zijn 
al jarenlang actieve Wolfheze-
naren. En met hun wijnzaak 

Henri Bloem een trouwe adverteerder 
in de Wolfskreet. Een dorpsgevoel 
creëren vinden ze van groot belang. 
“Als je in Wolfheze woont, moet je er 
ook leven. Als je niet uitkijkt leeft 
straks iedereen op zijn 
eigen eilandje.”


De woning van Marja 
en Michel van Too-
ren aan de Linde-
boomlaan staat vol 
met wijndoosjes en 
kleine, lege flesjes. 
In andere jaren or-
ganiseerden ze in 
deze tijd een grote 
wijnproeverij voor 
zo’n 400 klanten 
van hun zaak Henri 
Bloem. Vanwege 
de coronaregels 
kan dat niet door-
gaan. Maar daar 
hebben Marja en Mi-
chel iets op bedacht. 
Niks doen is geen optie. 
Alle klanten die zich opga-
ven stuurden ze een lijst met 
wijnen waarvan ze twaalf soorten 
mochten kiezen. Die sturen ze per 
post toe. Tijdens een digitale bijeen-
komst delen ze straks hun kennis 
over de wijnen. Een hele operatie. “Al 
meerdere avonden zitten we flesjes te 
vullen en dozen te verpakken. De 
proeverij is op deze manier afstande-
lijker dan andere jaren. Maar we vin-
den het toch fijn om op deze manier 
contact te houden met onze klanten”, 
vertelt Michel. 


Actief in Wolfheze
Contact houden. Voor Marja en Mi-
chel is het dé drijfveer. En dat heeft 
Wolfheze al talloze mooie initiatieven 
opgeleverd. Ze bestierden bijvoor-
beeld jaren geleden restaurant De Tijd 
toen het nog Het Wolvenbosch heet-
te. Ze staan ook aan de wieg van de 

wekelijkse markt op 
vrijdag. En het 
idee voor de jaar-
lijkse kerstboom 
kwam ook uit 
hun koker. En 
Marja bedacht 
de Wolfskreet. 
Marja: “We 
vinden het 
gewoon be-
langrijk dat 
iedereen weet 
wat er geor-
ganiseerd 
wordt of welk 
nieuws er in 
Wolfheze is. 

Daarom zijn we 
met de Wolfs-

kreet begonnen.” 
Ze maakte deel uit 

van de redactie, maar 
gaf later het stokje over. 

Een sponsoring door een ad-
vertentie te plaatsen, dat noe-
men ze ‘wel het minste dat ze 

voor Wolfheze kunnen doen’. 


Wat onwenselijk zou zijn is dat Wolf-
heze een dorp wordt waar mensen 
elkaar niet kennen, zeggen ze. Waar 
bewoners alleen in hun auto stappen 
om elders te werken en hun bood-
schappen te doen. Het is belangrijk 
dat buren elkaar kennen. 

Werken aan dorpsgevoel 
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Michel: “Kijk als je kinderen hebt, of 
een hond, dan kom je elkaar tegen. 
Ga je daarnaast ook nog iets organi-
seren, dan ken je zo iedereen. En ie-
dereen jou.” Daarom vinden ze initia-
teven als het running diner ook zo 
goed. “Je ziet dat daar ook veel nieu-
we bewoners aan deelnemen en zo 
andere leren kennen. Heel leuk”, zegt 
Marja. 


Gasten op leeftijd
Je steentje bijdragen aan een dorps-
gevoel hoeft ook helemaal niet inge-
wikkeld te zijn, vertellen ze. Zelf zijn 
ze een jaar geleden begonnen met 
een maandelijks buurtetentje. 

“We hebben in onze directe omgeving 
een aantal weduwes en andere al-
leenstaande ouderen wonen”, vertelt 
Marja. “Sommigen zijn 90+. Zulke 
mensen eten altijd maar alleen. Dus 
dachten we: laten we ze uitnodigen 
en een lekker potje voor ze koken.” Ze 
deden een uitnodiging door de brie-
venbus en kregen enthousiaste reac-
ties terug. Vanwege corona ligt het 
initiatief al even stil. Maar de bedoe-
ling is om het weer op te pakken zo-
dra dat kan. “Sommigen wonen al vijf-
tig, zestig jaar in Wolfheze. Wat die 
aan verhalen kunnen vertellen, gewel-
dig”, zegt Marja. Michel: “We kijken er 
met z’n allen telkens weer naar uit. 
Mooi toch?”


Tjerk Notten
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DDe Beveiligde Intensive Care (BIC) op 
het ‘Pro Persona-zorgterrein’ in 
Wolfheze is ruim een jaar operatio-

neel. Op het ‘zorg-terrein’ in Wolfheze zijn 
ook andere klinieken en afdelingen van 
Pro Persona, de Pompestichting, IRISzorg 
en RIBW.


De BIC is een beveiligde kliniek voor 
GGz-patiënten die geen forensische titel 
hebben maar wel een beveiligde klinische 
setting en forensische expertise nodig 
hebben. De patiënten krijgen een kortdu-
rende behandeling en verblijven maximaal 
een jaar op de BIC. De patiënten van de 
BIC hebben een ernstige psychiatrische 
aandoening, soms in combinatie met een 
(licht) verstandelijke beperking, middelen-
gebruik of niet-aangeboren hersenletsel. 
Ze zijn in andere klinische settingen vast-
gelopen in hun behandeling. Deze doel-
groep vertoont vaak groepsontwrichtend 
gedrag en heeft in een bepaalde fase van 
hun leven een gestructureerde beveiligde 
omgeving en intensive behandeling nodig. 
Het doel is om de patiënten te stabiliseren 
waarna zij verder kunnen met hun regulie-
re behandeling zodat zij uiteindelijk kun-
nen resocialiseren. De patiënten hebben 
veel baat bij een gestructureerde bejege-
ning en hebben recht op (begeleide) vrij-
heden als zij daaraan toe zijn.


Op de BIC is dag en nacht een professio-
neel team aanwezig met grote diversiteit 
aan expertises om deze doelgroep te be-
geleiden. Het team bestaat uit behandela-
ren, verpleegkundigen, sociotherapeuten, 
begeleiders en zorgbeveiligers. Zij maken 
dagelijks zorgvuldige afwegingen met el-
kaar rondom de zorg, de behandeling, de 
interventies en de vrijheden van de pa-
tiënten. Het team doet er alles aan om de 
veiligheid te waarborgen binnen de kliniek 

en daarbuiten. De vrijheden -met of zon-
der begeleiding- op het terrein of daarbui-
ten wordt volgens een stappenplan ge-
staag ingezet en uitgebreid waarbij risi-
co’s zorgvuldig worden afgewogen. 


Daarnaast krijgen de patiënten van de 
BIC een nuttige dagbesteding aangebo-
den. Dit wordt verzorgd in de kliniek, maar 
ook onder begeleiding op het terrein of op 
andere afdelingen waar dagbesteding 
wordt aangeboden. Op de BIC is een 
ruimte voor Interne Activiteiten Begelei-
ding (IAB). Op de IAB kunnen patiënten 
langskomen voor een kopje koffie maar 
ook om bijvoorbeeld hun eigen kleding te 
maken, iets te ontwerpen of om te schil-
deren. Ook wordt regelmatig door colle-
ga’s in de binnentuin gesport met patiën-
ten.


Er is regelmatig contact met het Dorpsbe-
lang onder andere over de BIC en de 
doelgroep van de BIC. Voor meer infor-
matie kunt u zich wenden tot het Dorps-
belang. Wij staan u graag te woord. 


Robertjan Noorlander, Programmaleider 
van de BIC
Anne-Marie Terpstra, Senior zorgmanager 
van de BIC

Beveiligde Intensive Care op het terrein van Pro Persona 



16

Derksen veilingbedrijfDerksen veilingbedrijf



17

DDe kerstboom op het dorpsplein: 
een hele hoge met heel veel 
lichtjes, die feestelijk wordt 

aangestoken door het hele dorp. 
Sinds 2004 is het een jaarlijkse tra-
ditie in Wolfheze. Er komt ook héél 
wat bij kijken om de boom uit te 
zoeken, te vervoeren en te plaat-
sen. 


Voor de komende kerst 
moet een boom uitgezocht 
worden. Met Jan van Oort 
en Frans van Daal ga ik 
mee kijken naar een 
boom in het OERRR-
bos achter de Balije-
weg.

Jan en Frans 
hebben een 
duidelijke rol-
verdeling. De 
praktische 
kant ligt bij 
Jan. Hij be-
oordeelt of 
de boom 
geschikt is 
(hoogte, 
takver-
deling 
rond-
om, 
stam-
door-
sne-
de), 
bena-
derbaar is 
(met een takelwagen, 
grote vrachtwagen en tractor met 
aanhanger), of hij gekapt kan wor-
den (takels worden erin gehangen, 
gezaagd en dan blijft hij in de takels 

hangen; hij mag niet vallen!) en vervoerd 
kan worden naar het dorpsplein. Het is 
ook Jan die zegt: “Dit wordt ‘m!” Toe-
stemming vragen aan de boswachter 

doet Frans. Hij zorgt namelijk voor 
de contacten, de PR en de coördi-
natie van de feestelijke inhuldiging.


Voor de volgende jaren zullen ze 
alvast op zoek moeten gaan 

naar geschikte kerstbomen. 
Mogelijk zijn er nog wel 
mooie bomen in het dorp 
bij particulieren (dus kijk 

even in je eigen tuin…). 
Anders moeten ze in het 
voorjaar op pad: eerst 

een lunch bij Frans 
en Rens en dan 

“op excursie” 
met de bos-

wachter naar de 
Planken Wam-
buis. “Als we 

een geschikte 
boom vin-
den wordt 

hij vrij gepre-
pareerd van 
omliggende 
bomen en 

krijgt hij 
de kans 

om 
mooi 
uit te 

groei-
en.” Wat 

vinden ze het 
ontzettend leuk om in 

december de boom op te halen: het 
verkeer op de N224 moet stilgelegd 
worden en met politie-escorte wordt 
de aanhanger naar Wolfheze gereden. 

Op zoek naar een kerstboom 
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Ze hebben wel meer uitdagingen gehad. 
Zo hebben ze bij -14 graden de klus moe-
ten klaren, zijn ze vastgereden in de 
sneeuw én losgetrokken door een tractor. 
Om maar niet te spreken van het gaslek 
op de Heelsumseweg…


Plannen 
Voor de langere termijn hebben ze het 
plan om een vaste boom te plaatsen op 
het (vergrote) dorpsplein, nadat de tunnel 
gerealiseerd is. Dat scheelt jaarlijks een 
heleboel werk en inzet van middelen. Bo-
vendien zal op den duur waarschijnlijk 
meer weerstand komen tegen het kappen 
van bomen. Ze hebben er zelfs al eentje 
op het oog: hij staat in de “kraamkamer” 
op het terrein van Pro Persona. Het ver-
voer van zo’n boom met kluit zal wel wat 
gaan kosten; daarvoor moeten sponsors 
worden gevonden. Dat laatste zal geen 
probleem zijn. In 2014 hebben ze 5000 
nieuwe LED-lampjes aangeschaft, volle-
dig vergoed door bedrijven en particulie-
ren n.a.v. de PR-machine van Frans.


Op 12 december is het zo ver. Dan gaan 
ze aan de slag met de vaste ploeg. Jan en 
Frans worden al jaren bijgestaan door een 
groep vrijwilligers en 
sponsors. Herry Kel-
derman, Frans Kappen, 
Ton Eikens, Fred Schie-
belhout en Emil Aalde-
rink voor het kappen, 
vervoeren, opzetten en 
versieren met de lamp-
jes. De catering wordt 
verzorgd door De Tijd, 
de stationswinkel en 
Julia Donkers. De 
vrachtwagen, aanhanger 
met tractor en hoogwer-
ker worden geleverd 
door AA Schroefpalen, 
Emil Aalderink en 
Ukuntmijhuren.nl. 


Kerst 2020  
Deze zal heel anders zijn dan andere ja-
ren. Ons leven wordt voor een groot deel 
bepaald door corona, wij zijn meer op 
onszelf aangewezen. Gelukkig zijn er veel 
dorpsgenoten die elkaar willen helpen en 
op elkaar willen letten.


Door de maatregelen moet het vervoer 
plus opzetten van de boom aan meer ei-
sen voldoen: dat gaat wel lukken. Maar 
het ontsteken van de vijfduizend lichtjes 
zal niet samen met het dorp worden ge-
vierd: dus geen warme chocolademelk, 
geen glühwein, geen marshmallows bij de 
vuurkorven, geen liederen onder de 
boom. Wat natuurlijk wél doorgaat zijn de 
kerstwensballen van de schoolkinderen. 
En omdat het allemaal wat anders dan 
andere jaren gaat worden wordt nu vanuit 
Dorpsbelang gevraagd om kerstverlich-
ting en -versiering in de eigen voortuin te 
maken. Misschien willen ook volwassen 
dorpsgenoten kerstwensballen in de 
boom hangen: corona-kerst ín, dóór en 
vóór heel Wolfheze!


Marleen Hiltermann
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Zoekt u bediening voor uw feest of 
partij en wilt u op uw feest ook  écht 
eens tijd hebben voor uw gezel-
schap? Dan bent u bij ons aan het 
juiste adres, want Wij van de Partij 
neemt graag de verzorging van u 
over, zodat u alle tijd heeft voor uw 
gasten.  Wij denken graag met u mee! 

Meer weten? Bezoek een van onze 
pagina’s.

www.WijvandePartij.nl
WijvandePartij@gmail.com
facebook.com/WijvandePartij
@WijvandePartij

Zoekt u bediening voor uw feest of 
partij en wilt u op uw feest ook  écht 
eens tijd hebben voor uw gezel-
schap? Dan bent u bij ons aan het
juiste adres, want Wij van de Partij
neemt graag de verzorging van u 
over, zodat u alle tijd heeft voor uw 
gasten.  Wij denken graag met u mee! 

Meer weten? Bezoek een van onze
pagina’s.

www.WijvandePartij.nl
WijvandePartij@gmail.com
facebook.com/WijvandePartij
@WijvandePartij
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OOp de Internationale Dag van de 
Rechten van het Kind, 20 no-
vember, zijn in de gemeente 

Renkum voor het eerst kinderlintjes 
uitgereikt. Coronaproof ontvin-
gen Marith Visser, Valerie van 
Aalst en Remi Bakker de 
unieke onderscheiding uit 
handen van burgemeester 
Agnes Schaap en kinder-
burgemeester Julot Hulse-
bos. Andere leden van de 
kinderlintjes-beoordelings-
commissie waren ‘aanwezig’ 
met een videobood-
schap.


REN-
KUM 
-De lint-
jes zijn 
een initi-
atief van 
Remi 
Bakker, 
de eerste 
kinderbur-
gemeester 
van Ren-
kum.


Vergelijkbaar met de normale lintjes 
die in april uitgereikt worden, zijn kin-
der- en jongerenlintjes bedoeld voor 
kinderen die zich bijzonder hebben 
ingezet voor een goed doel. Zij ver-
dienen het om in het zonnetje gezet te 
worden.


Burgemeester Agnes Schaap is 
trots op de drie jonge helden. 

“Het is zo geweldig om te zien 
dat jonge mensen zoveel 
hart voor anderen en de 
wereld hebben. Hartver-
warmend om te zien en te 
horen wat zij betekenen. 

Allemaal hebben ze 
de lintjes dik 

verdiend”

Kinderen die zich inzetten

Valerie van Aalst (7) uit Wolfheze zag tijdens het wandelen veel 
afval in de berm liggen. “Dat kan echt niet. Waarom gooien men-
sen dat hier neer?” Ze wilde een prikstok en een zak om het op te 
ruimen. Haar moeder regelde dat voor haar, met hulp van de ge-
meente. Valerie ging op pad en verzamelde op één avond een zak 
vol zwerfafval op de Heelsumseweg en een deel van de Wolfhe-
zerweg. “Daarmee is ze al zo jong een voorbeeld voor iedereen, 
jong en oud”, oordeelt de beoordelingscommissie.
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EEen cadeau winkel met pro-
ducten van de dagbesteding, 
gerealiseerd in samenwerking 

met Twinkel (tweede hands kle-
ding winkel). 


Doordat de producten, gemaakt 
binnen de dagbesteding, niet altijd 
zichtbaar zijn op het terrein ont-
stond de behoefte voor deze win-
kel. 

Het is tevens een mooie dagbe-
steding werkplek.


‘t Winkeltje in ontmoetingscentrum NederVeluwe is open 
sinds half november!
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Ondersteuning bij fysieke klachten, 
spanningsklachten en persoonlijke ontwikkeling 
 
Heb je al van alles geprobeerd? Wil jij je weer vitaal voelen?  
 
Vanuit holistische visie en complementaire behandelmethodes wordt jouw 
zelf-genezend vermogen geactiveerd. Jouw weg naar een gezond en vitaal 
leven! 
 
Breng jeZelf in beweging! 
Stap in je beste Zelf! 

Stem Je Zelf! 
 
Praktijk voor complementaire geneeswijzen 
Wolfhezerweg 120-32 
6874 AW Wolfheze 
06-15423808 
www.stemjezelf.nl 

Ondersteuning bij fysieke klachten,
spanningsklachten en persoonlijke ontwikkeling

Heb je al van alles geprobeerd? Wil jij je weer vitaal voelen?

Vanuit holistische visie en complementaire behandelmethodes wordt jouw 
zelf-genezend vermogen geactiveerd. Jouw weg naar een gezond en vitaal 
leven!

Breng jeZelf in beweging!
Stap in je beste Zelf!

Stem Je Zelf!

Praktijk voor complementaire geneeswijzen
Wolfhezerweg 120-32
6874 AW Wolfheze
06-15423808
www.stemjezelf.nl
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HHet bestuur van de Oranjevereni-
ging is inmiddels alweer een 
paar keer bij elkaar geweest. 

Alhoewel, niet echt bij elkaar. Vanwe-
ge de coronamaatregelen moeten ook 
wij het doen met overleg via telefoon, 
Zoom of Skype. En net als veel ande-
re teams hebben we daar alle aan-
loop-perikelen bij die je als team kan 
hebben. Tenslotte zitten in het bestuur 
niet alleen doorgewinterde kantoortij-
gers die al maanden niets anders 
doen dan thuis via Zoom of Skype 
overleggen. Maar we gaan het vast 
nog leren.


Zoals jullie hebben kunnen lezen is 
Saskia als bestuurslid gestopt. De op-
roep in de vorige Wolfskreet heeft ge-
lukkig een reactie opgeleverd en in-
middels hebben we Annette Neder-
koorn kunnen verwelkomen als aspi-
rant bestuurslid en secretaris. Annette 
loopt deze maanden met ons mee, en 
als het allemaal goed bevalt zullen we 
haar in januari voordragen als be-
stuurslid en secretaris van onze vere-
niging.


Dat brengt mij direct op onze agenda 
van de komende tijd. We weten nog 
niet hoe we de Kerst kunnen gaan 
vieren en ook voor de jaarvergadering 
is dat nog onduidelijk. Nog minder 
zeker zijn we van hoe we komend jaar 
een oranjefestijn kunnen organiseren. 
Toch willen we plannen maken voor 
de komende periode.


De Jaarvergadering. 
De verwachting is dat er eind januari 
nog behoorlijk strenge corona-maat-
regelen van kracht zullen zijn. Waar-
schijnlijk is de traditionele algemene 

ledenvergadering op 29 januari dan 
nog niet mogelijk. Begin januari willen 
we daar een besluit over nemen.  Als 
de vergadering niet door kan gaan 
zullen we in elk geval de nodige do-
cumenten op de website publiceren. 
Denk daarbij aan het jaarverslag, in-
zicht in de boekhouding en het con-
cept programma. Het idee is om vra-
gen, opmerkingen en reacties dan via 
de mail te behandelen. We onderzoe-
ken nog of we eventueel een digitale 
meeting kunnen faciliteren via Zoom 
of Skype. Houd in elk geval onze 
website in de gaten om te weten hoe 
we de jaarvergadering willen organi-
seren.


Het Oranjeprogramma 
Hebben we afgelopen jaar het gehele 
programma afgelast vanwege de Co-
ronamaatregelen, in 2021 willen we 
toch proberen om een programma te 
organiseren. Het lijkt in elk geval mo-
gelijk om een kinderprogramma te 
organiseren. Bijvoorbeeld de kinder-
disco, het ochtendprogramma op Ko-
ningsdag, matjesmarkt en mogelijk 
zelfs het kinderbouwdorp. Als bestuur 
zijn we in overleg met de gemeente 
om te zien onder welke voorwaarden 
we deze activiteiten kunnen organise-
ren.


Beste dorpsgenoten,
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Activiteiten voor volwassenen zijn een 
stuk lastiger. De verwachting is dat we 
ook in april nog te maken hebben met 
een 1,5 meter samenleving. Dat 
maakt grote feesten en bijeenkomsten 
in de tent onmogelijk. Als bestuur 
moet je garanderen dat mensen op 
1,5 meter afstand kunnen blijven, dat 
lijkt ons bij een feest met een band, 
met rijkelijk alcohol in een swingende 
tent niet een reële optie. Maar ook bij 
mooi weer buiten verwachten we dat 
een vergunning hiervoor lastig zal zijn. 
Toch willen we ook voor alle oudere 
dorpsgenoten graag iets organiseren 
en dat vergt de nodige creativiteit. 


Daarom een oproep: 
We doen dan ook een oproep aan alle 
dorpsbewoners: heb je goede creatie-
ve ideeën voor corona-proof activitei-
ten rond Koningsdag? Wij bedachten 
als mogelijkheid een fiets-speurtocht 
voor de gehele familie, een versier-je-
huis-wedstrijd met prijsuitreiking en 
een oranje-tompoezen-actie voor 
onze senior dorpsbewoners. 

Laat je creativiteit de vrije loop en laat 
het ons weten. Via ons mailadres 
info@oranjeverenigingwolfheze.nl of 
neem contact op met een van de be-
stuursleden. We zullen dan samen 
kijken hoe/of we van jouw idee een 
gezellige Oranjeactiviteit kunnen ma-
ken. 


Door elkaar en voor elkaar! 
Zodat we als dorp laten zien dat we 
ook in een lastige tijd er samen voor 
staan en toch een fantastisch Oranje-
festijn kunnen organiseren.

Rest mij af te sluiten met namens het 
bestuur iedereen mooie feestdagen te 
wensen, en wellicht nog belangrijker 
dan dat, niet alleen een gelukkig, 
maar vooral ook een heel gezond 
2021. Pas goed op jezelf en op elkaar.


Namens alle leden van het bestuur 
van de Oranjevereniging:

Annemarie, Annette (aspirant be-
stuurslid) Jan, Rens, Peter, Jonathan 
en Servi 
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DDrie keer is scheepsrecht luidt het 
gezegde. Wie had aan het begin 
van dit jaar kunnen voorspellen 

dat Wolfhezenaren drie keer aan het 
inpakken sloe-
gen om de 
mensen in de 
zorg een hart 
onder de riem 
te steken? Het 
begon met de 
paaseitjesactie 
van Sterk Wolf-
heze voor be-
woners en 
zorgpersoneel 
van het Schild, 

Pro Persona en Leo Kannerhuis. 
Koningsdag volgde en op het moment 
van schrijven worden er weer 1300 
zakjes gevuld en van een hartenwens 

voorzien door 
behulpzame 
dorpsbewo-
ners. De atten-
ties zullen dit-
maal door de 
pieten worden 
bezorgd.


Hartenwens voor bewoners en zorgpersoneel
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BBij Pro Persona wonen veel 60-
plussers die graag contact 
zouden hebben met iemand om 

bijvoorbeeld een wandeling of fiets-
tochtje mee te maken of koffie mee 
te drinken. Simpele menselijke con-
tacten waar we te weinig bij stilstaan 
dat ze voor sommige mensen hele-
maal niet normaal zijn. Er zijn bewo-
ners bij Pro Persona die al 1,5 jaar op 
een wachtlijst staan om dat wandelin-
getje te kunnen maken. Medebewo-
ners die snakken naar contact met 
iemand anders dan een hulpverlener. 
Dat kan beter, zelfs met alle maatre-
gelen tegen corona. 

Met één bezoekje per maand kun je al 
verschil maken in iemands leven.


Je zou denken dat zoiets makkelijk te 
regelen moet zijn, maar niets is min-
der waar. Oproepen op facebook en 
whatsappgroepen werden massaal 
gelezen, gedeeld en ‘geliked’ maar 
leverde geen enkele respons op. Wel 
werd duidelijk dat er best wonderlijke 
ideeën bestaan over de bewoners van 
Pro Persona. Onbekend maakt on-
bemind is hier zeker van toepassing. 
Daar komt bij dat de vele cliënten die 
werken en mooie dingen maken bui-
ten beeld blijven omdat de dagbeste-
dingsactiviteiten achterop het terrein 
plaatsvinden.


Sinds half oktober wandel ik nu weke-
lijks met één of twee bewoners. De 
verzorgenden kijken wie er die mid-
dag toe zijn aan een uitje en zorgen 
dat er één of twee bewoners klaar 
staan op de afgesproken tijd. Even de 
pony’s aaien, langs de volière, soms 
koffie drinken bij Nederveluwe. 

Stuk voor stuk zijn het leuke en vaak 
grappige ontmoetingen geweest. Niks 
diepgravends, gewoon samen die 
frisse neus halen, praten, lachen en 
meestal blijkt drie kwartier lang ge-
noeg.


Een andere vrijwilligster uit Wolfheze 
is maatje van één bewoonster. Om 
gezondheidsredenen zien ze elkaar 
momenteel niet maar wel houden ze 
telefonisch contact met elkaar.

Voor de bewoners bij Pro Persona 
hoop ik van harte dat u zich aanmeldt 
om ook af en toe dat wandelingetje te 
komen maken, een spelletje te doen 
enz. Ik hoop het voor de mevrouw die 
zo graag wil meewandelen met ie-
mand die de hond uitlaat; voor de 
mevrouw die van yoga houdt, voor de 
mevrouw die tijdens het wandelen 
even haar angsten vergeet. Voor al die 
mensen die net als u en ik behoefte 
hebben aan zulke doodnormale din-
gen als een frisse neus halen. 


Ook een keertje meewandelen? Mail 
naar sterkwolfheze@gmail.com.


Aanmelden als vrijwilliger? Neem con-
tact op met Tom Felder 06-152 146 
57 of mail naar vrijwilligerswerk.wolf-
heze@propersona.nl 


Help het eenzaamheidsvirus Wolfheze uit 
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IIn het kader van Support your locals 
en omdat er heel veel ‘ondernemen-
de initiatieven’ in Wolfheze zijn, is de 

facebookpagina Ondernemend Wolf-
heze opgericht.


Op deze manier kunnen “commercië-
le” activiteiten van deze ondernemers 
onder de volgers van de pagina ge-
deeld worden om zo meer bekend-
heid te geven aan lokale bedrijven en 
culturele activiteiten. Bedrijven die 
gevestigd zijn in Wolfheze, of onder-
nemers die hier wonen en een aanbod 
hebben dat relevant is voor Wolfheze-
naren kunnen zich op de Facebook-
pagina introduceren, een actie of eve-
nement plaatsen.


Mocht je 
vragen of 
opmer-
kingen 
hebben, 
dan kun je 
contact 
opnemen 
met Ellen 
Ninaber of 
Marja van 
Tooren. 

De facebookpagina heeft een eigen 
emailadres: 
ondernemendwolfheze@gmail.com.


We hopen dat de pagina in een be-
hoefte voorziet! 


Wees loyaal, koop lokaal!
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IInzamelactie in 2020 in teken van 
Corona. 
De corona epidemie treft mensen die 

aan de zijkant van de maatschappij staan 
nog meer dan welke groep dan ook. In 
situaties van stille armoede, eenzaam-
heid, of bij mensen die de maatschappij 
niet helemaal kunnen begrijpen, zijn 
alle corona maatregelen nog in-
grijpender. Vanuit die ge-
dachte gaat de Raad van 
Kerken Oosterbeek-
Doorwerth-Wolfheze voor 
de 23e keer kerstpakket-
ten bezorgen bij inwoners 
die rond of onder het mini-
mum leven, of voor wie het 
leven minder leuk is door 
eenzaamheid of ziekte. Met 
een kerstpakket wil de Raad van 
Kerken aan vaak onzichtbare mensen 
van de samenleving zichtbaar maken dat 
er ook aan hen is gedacht. Om ruim 200 
kerstpakketten te kunnen maken zamelt 
de Raad van Kerken geld in.


Vanuit de samenleving van Wolfheze 
wordt elk jaar erg actief meegewerkt aan 
deze actie. In Wolfheze wordt veel geld en 
goederen ingezameld, worden de pakket-
ten samengesteld, en brengen vrijwilligers 
de pakketten door de hele gemeente 
Renkum. 


De doelgroep die kan worden verrast met 
een pakket groeit elk jaar. De kerstpakket-
ten worden samengesteld met lekkernijen 
en levensmiddelen die normaal niet op de 
wekelijkse boodschappenlijst staan, of via 
een voedselbank worden aangeleverd. De 
pakketten worden zodanig samengesteld 
dat ze passen bij de gezinnen en mensen 
die ze ontvangen. 

Adressen van deze gezinnen worden 
strikt vertrouwelijk aangeleverd door loka-
le welzijnsorganisaties of hulpverleners 
zonder dat daarbij lidmaatschap van een 
kerk of levensbeschouwing van belang is.


De kerstpakkettenactie wordt in verband 
met corona anders dan voorheen georga-

niseerd. In voorgaande jaren 
werden in de kerken van 

Oosterbeek en Doorwerth, 
maar ook via scholen 
kerstpakketten en kerstlek-
kernijen ingezameld. Maar 
voor de veiligheid van vrij-
willigers en de veiligheid van 
de mensen die kerstpakket-
ten ontvangen, wordt er dit 

jaar vooral geld ingezameld 
waarmee centraal spullen kunnen 

worden ingekocht. Een groep van circa 
30 vrijwilligers stelt dan pakketten samen 
en bezorgt deze op de zaterdag voor 
kerst. Omdat de kerken slechts beperkt 
open zijn verwacht de organisatie minder 
spullen in te zamelen en heeft men meer 
geld nodig dan in voorgaande jaren. Een 
donatie kan worden overgemaakt op het 
IBAN nummer van de Raad van Kerken 
Oosterbeek e.o.: 
NL34INGB 0005 270 000 onder vermel-
ding van Kerstpakkettenactie 2020.


Maar natuurlijk zijn spullen nog steeds 
welkom. Hiervoor staat aan de Sara 
Mansveltweg nr 13 een metalen kist bij de 
voordeur.

Doet u ook dit jaar weer mee? 


Voor verder informatie:

Frans Kappen

Sara Mansveltweg 13

t: 06-13260803   e: kappen@hetnet.nl

Wolfheze in actie voor Kerstpakkettenactie Raad van Kerken 
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WWat begon als een normale 
lesdag op dinsdag 29 sep-
tember veranderde al snel 

toen het brandalarm afging in de 
vroege ochtend. De school moest 
ontruimd worden, de BHV-ers kwa-
men in actie en alle kinderen moesten 
verzamelen op het schoolplein. Dat is 
een forse beweging en organisatie, 
zeker als je bedenkt dat dit ook voor 
de kleintjes van KC De Sterren gold. 
Gelukkig bleek het een oefening! Dus 
groot was de verbazing toen er 
daadwerkelijk met loeiende sirene een 
brandweerwagen het schoolplein op 
kwam rijden.


De ontruim-oefening is door KC de 
Sterren, PR Beatrixschool en de 
Brandweer aangegrepen om een ge-
hele dag te wijden aan educatie over 
brandveiligheid. Aanjager van dit idee 
is Rob Janssen, enthousiaste vrijwilli-
ger bij de Brandweer van Wolfheze en 
partner van Ariette Jung van KC de 
Sterren. Ariette vond in Martine Krevel 
en Sjanie Koelewijn 2 enthousiaste 
partners voor de ontruim-oefening 
XXL-variant op school.


De brandweer is met indrukwekkend 
materieel op het plein. 

Zo is er een demowagen waarin een 
pannetje vet vlam vat en de kinderen 
het effect zien én voelen wanneer dit 
wordt geprobeerd te doven met water. 
Een gloeiend hete steekvlam van ze-
ker 5 meter maakt grote indruk! Ook 
is er een leuk spel waarin kinderen 
met de echte brandweerspuit mini-
wagentjes in beweging kunnen zetten 
door de kracht van de straal. Verschil-
lende vurige kinderwensen zijn in ver-
vulling gegaan doordat zij mochten 
binnenkijken in de echte brandweer-
wagen. Met een educatief spel werd 
ten slotte de opgedane kennis ge-
toetst. Want weet jij tot hoever je een 
haspel eigenlijk moet afrollen voor 
gebruik? Of hoe vaak per jaar de 
schoorsteen eigenlijk geveegd moet 
worden. In het geval je twijfelt; spreek 
een schoolgaand kind aan en je krijgt 
geheid de goede antwoorden!


De dag is vormgegeven door onze 
vrijwillige brandweer uit Wolfheze, in 
samenwerking met de beroepsmatige 
brandweer. Wat een fanatiek vakman-
schap bij ‘onze’ mannen! Zo’n dag 
maakt weer bewust wat de gevaren 
en impact van brand zijn en hoe 
dankbaar we mogen zijn voor onze 
post in Wolfheze.

Prinses Beatrixschool in lichterlaaie?!
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DDankzij veel gulle sponsoren krij-
gen de Beweegtuin en Beweeg-
route op het Pro Persona park 

in Wolfheze als project steeds meer 
vorm. In het tweede kwartaal van 
2021 gaat de schop de grond in. Met 
de twee faciliteiten wil Pro Persona 
iedereen tot bewegen motiveren. 

De Beweegtuin heeft inmiddels zijn 
locatie toebedeeld gekregen, vrijwel 
direct na het betreden van het park 
via de hoofdingang. 

Deze locatie maakt de sportplek zo 
toegankelijk mogelijk voor dorpsbe-
woners, cliënten, familie, medewer-
kers en recreanten. Lekker buiten-
sporten met professionele apparatuur 
komt dus heel dichtbij. De Beweeg-
tuin krijgt tien fitnessapparaten, elk 
ontworpen met een speciale focus: 
cardio, balans, kracht of flexibiliteit. 
Keuze genoeg om lichaam en geest fit 
te houden. 


Beweegtuin en Beweegroute op Pro Persona 
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Welkom bij Thai Lanna Massage


Waan u in Thailand en laat u verwennen met een heerlijke Thaise massage.


Wij  hebben diverse soorten massages voor u zoals;

• Thaise Traditionele Massage /  Thaise olie ontspanning massage

• Thaise voetmassage / Nek/hoofd/schouder

• Thaise kruidenstempel / En bodyscrub


Eén van onze masseuses zal u graag verwelkomen in onze massagepraktijk.


LET OP; BIJ ONS WORDEN GEEN EROTISCHE HANDELINGEN VERRICHT.

Vraag er dan a.u.b ook niet naar.


Openingstijden 
Maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 21:30 uur. Zaterdag van 11:00 - 17:00 uur.


U kunt bij ons contant betalen en pinnen.

Tevens kunt u bij ons terecht voor een cadeaubon. 

Een leuk idee om iemand hiermee te verrassen.


Wolfhezerweg 110  6874AH Wolfheze Tel 0651049411 


U kunt ons volgen op de website www.thai-lanna-masage.nl en via facebook
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WWW.TUINSERVICEROBIN.NL/

AAl het goede komt langzaam. 
Waar voorheen de plaatselijke 
buurtsuper was is nu Heerlijk-

heid Wolfheze!  

Eerst zijn we begonnen met het ver-
kopen van de spulletjes van het Crea 
Café maar we hebben nu al heel wat 
meer schapjes gevuld. We vinden het 
leuk om zoveel mogelijk lokale duur-
zame producten te verkopen. Daar-
naast hebben we ook diverse ca-
deauartikelen. 

Maak jij zelf iets of weet je iemand die 
mooie dingen maakt in het dorp en 
die wellicht via ons winkeltje wil ver-
kopen? Neem gerust contact op 
(Maarten en Annemiek Nijeboer Wolf-
hezerweg 84 telefoon 0628459398 
info@heerlijkheidwolfheze.nl)

Mensen vragen vaak naar onze ope-
ningstijden. 

Vaste prik is de vrijdag, dan is er ‘s 
ochtends ook KoffiePlus, georgani-
seerd door Leef!Wolfheze. De zater-
dag is ook een dag waarop we er 
meestal wel zijn. Laat je verrassen of 
stuur even een berichtje als je langs 
wil komen op een van de andere da-
gen. 


Annemiek Nijeboer

Heerlijkheid Wolfheze breidt uit met winkeltje 
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SSpannend is het zeker voor onze 
leerlingen. Maar ook erg leuk en 
heel leerzaam. Het meedoen 

aan Mediamasters 2020 is in het ka-
der van “De Week van de Mediawijs-
heid’ is een uitermate nuttige, leuke 
en opwindende online ‘battle’ waarbij 
zo’n 5000 basisscholen de strijd aan-
gaan voor de titel “meest mediawijze 
klas van 2020”. Het is een wedstrijd 
waarin ze deze week vijf keer een 
klassikale online game spelen waarin 
ze allerlei vragen moeten oplossen die 
te maken hebben met het goed leren 
omgaan in de wereld van de ‘social 
media’. Bijvoorbeeld: er wordt ge-
vraagd aan de leerlingen wat wel en 
niet kan op Whatsapp, Facebook, Tik-
Tok of Instagram. Maar ook cyberpes-
ten komt aan bod. Spelenderwijs le-
ren de leerlingen de gevaren en de 
kansen ervan in te zien. 

En daar doet onze groep 7/8 dit jaar 
heel fanatiek aan mee. Ze zetten hun 
computer vaardigheden zo goed in 
dat ze na twee speeldagen in de top 
10  kwamen! Ook thuis is er (al dan 
niet samen met hun ouders) zelfs ge-

streden om zoveel mogelijk BITS te 
scoren voor onze school. En ik ben er 
enorm trots op ze hoe ze dit samen 
en als eenheid aanpakten. 


Deze hoge 
positie kon-
den ze helaas 
net niet vast-
houden, 
maar de re-
sultaten zijn 
verbluffend 
goed geweest. Ze hebben een video 
gemaakt over kinderrechten, waarna 
UNICEF een vraag bij ons teruglegde 
of we eventueel bereid zijn om mee te 
doen voor een project van hun film-
festival en hebben ze een heuse krant 
gemaakt die bij ons in de klas hangt. 

Van de ruim 5000 basisscholen (voor 

zover we weten) zijn we 
op een keurige 21e 
plaats geëindigd.

En dat is echt super-
knap. Ondanks dat het 
geen prijs opleverde, is 
dit echt een topprestatie 
van onze groep. Waar 
een kleine school groot 
in kan zijn!


Kortom, ik ben trots op 
onze media toppers!!


Wilko Visser (leerkracht 
7/8)

Groep 7/8 blinkt uit met Mediamasters 2020
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DDe Protestantse Gemeente 
probeert net als de meesten 
van u, ook in deze maanden 

met de beperkende maatregelen zo 
veel mogelijk haar activiteiten door te 
laten gaan. Maar vaak gebeurt dit op 
een aangepaste wijze. Er gaan ook 
verschillende activiteiten niet door zo-
als de maandelijkse koffie- en thee-
middag en de maandelijkse kerkdien-
sten op zondagavond in Het Schild.
Kijk op www.pkn-oosterbeek-wolfhe-
ze.nl voor het laatste nieuws en ande-
re informatie.

Gelukkig kan er online heel veel wel 
doorgaan. De kerkdiensten in de Vre-
debergkerk gaan elke zondagmorgen 
door al is het op het moment van dit 
schrijven slechts met 30 fysiek aan-
wezige kerkgangers.

“Meer kerkgangers dan ooit”
Deze titel is bewust gekozen omdat er 
sinds de beelduitzendingen van de 
kerkdiensten veel mensen online de 
dienst meevieren. Gelukkig is er een 
Joop Bal die in zijn professionele be-
staan filmmaker is geweest. Hij heeft 
ons geholpen met zijn apparatuur en 
zijn deskundigheid om mooie opna-
mes te maken. Opnames waarin soms 
ook beelden worden meegenomen 
van mensen die thuis een tekst lezen 
of kinderen die iets laten zien van 
wat ze hebben gedaan.

Flitsactie € 10.000 voor kerk-TV
Deze weken zijn we bezig om fond-
sen te werven voor de aanschaf van 
apparatuur om de kerkdiensten met 
beeld te kunnen blijven uitzenden. 
We lenen nu apparatuur maar dat 
kan maar tijdelijk. Er is minimaal € 
10.000 nodig om materiaal aan te 
schaffen om de beelduitzendingen te 
continueren. 

De kerkdiensten uitzenden met beeld 
is een prachtige manier om in deze 
tijd, maar zeker ook na de beperken-
de maatregelen voor degene die aan 
huis gebonden zijn, de kerkdiensten 
mee te vieren.
Bent u ook blij met onze kerk-TV? 
Dan nodigen wij u uit ook een bijdrage 
over te maken naar:
NL60 RABO 037 372 6686 t.n.v. CvK 
Protestantse Gemeente Oosterbeek-
Wolfheze onder vermelding van: 
kerk-TV

“Omzien naar elkaar” gaat door
Op creatieve manieren wordt vormge-
geven aan het omzien naar elkaar. Zo 
knutselden in de herfstvakantie kinde-
ren harten die werden uitgedeeld aan 
mensen die wel “een hart onder de 
riem” konden gebruiken.
Ook als u niet bij de kerk hoort maar u 
hebt wel behoefte aan contact of wilt 
meer weten, dan horen we dit graag.


Wilt u meer weten, neem dan contact 
op met dhr. Willem Merkens, tel. 
4821639
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Heb je last van onrust in deze tijd?
Wil je ontspanning en balans

Rebalancing kan je hierbij helpen
Je ontspant en laat gedachten los

Rebalancing sessies en massages
          

            www.tobalanz.nl      Trudy Boer
          06-54778278           Heelsumseweg 49

                   tobalanz@gmail.com   Wolfheze

Heb je last van onrust in deze tijd?
Wil je ontspanning en balans

Rebalancing kan je hierbij helpen
Je ontspant en laat gedachten los

Rebalancing sessies en massages
         

            www.tobalanz.nl    Trudy Boer
          06-54778278        Heelsumseweg 49

                 tobalanz@gmail.com Wolfheze
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HHelaas geen traditionele intocht in 
Wolfheze voor de Sint dit jaar. 
Gelukkig bedachten zijn slimme 

Pieten een creatief plan B. 


Door corona was het niet mogelijk om 
met z’n allen de Sint op te wachten 
op het station. Maar hoe maak je dan 
toch alle kinderen in Wolfheze blij? Dit 
jaar met een bezoek van de Pieten 
aan huis, een leuke speurtocht en een 
heus Sinterklaasjournaal. 


Pieten aan huis 
Zaterdag 21 november was een druk-
ke dag voor de acht Pieten in Wolfhe-
ze. In twee uurtjes brachten ze een 
bezoek aan ongeveer veertig adres-
sen en maakten ze meer dan zeventig 
kinderen blij met een cadeau en een 
liedje. Sommige kinderen waren best 
overdonderd door de Pieten aan de 
voordeur. Gelukkig overwonnen ze 
allemaal hun koudwatervrees en 
zwaaiden ze samen met hun ouders 
de Pieten weer uit.


Mijters zoeken 
Van de Pieten kregen de kinderen ook 
een vrolijk Sinterklaas-doeboekje. Met 
bijvoorbeeld teksten van Sinterklaas-
liedjes, een uitleg over het knutselen 
van een mijter en een recept voor pe-
pernoten. Ook stond er een speur-
tocht in het boekje. De Pieten waren 
namelijk de staf, de mijter en het grote 
boek van Sinterklaas kwijtgeraakt in 
Wolfheze. De kinderen konden mee 
helpen zoeken. Achter tientallen ra-
men van huizen in Wolfheze waren 
plaatjes van mijters geplakt. Zo kon-
den dorpsbewoners zonder (kleine) 
kinderen ook meegenieten. 


De kinderen streepten alle gevonden 
mijters af in het doeboekje. Een vrolij-
ke, corona-veilige stoet trok zo door 
het dorp. 


Journaal 
Maar hoe waren de Pieten de spullen 
van de Sint dan precies kwijtgeraakt? 
Dat konden kinderen en ouders bekij-
ken in een Wolfheze Sinterklaasjour-
naal. Veel kinderen zullen hebben ge-
zien dat Sinterklaas en zijn Pieten de 
dagen voor het Pietenbezoek al stie-
kem in de gymzaal waren geweest. 
Daar gingen ze bijvoorbeeld uit hun 
dak op een Sinterklaas discolied. Ook 
zagen de kinderen dat Sinterklaas ge-
lukkig zijn spullen op tijd had terugge-
vonden.


Bedankt iedereen

Dit ‘andere’ Sintfeest is mogelijk ge-
maakt door tal van echte Pieten en 
hulppieten. De pepernoten van het 
Stationwinkeltje, inpakkers van ka-
dootjes, mensen die spullen hadden 
die gebruikt konden worden, Wolfhe-
zenaren die een mijter achter hun 
raam hingen en natuurlijk de acht Pie-
ten en vele anderen: hartelijk dank en 
tot volgend jaar!


Tjerk Notten


Geen intocht, wél blije kinderen
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HHet stond voor 2018 gepland: de 
reconstructie van de Wolfhezer-
weg. Meer dan twee jaar later is 

het dan eindelijk zo ver, want in deze 
laatste maanden van 2020 en januari 
2021 krijgt – om te beginnen – eerst 
hetI gedeelte tussen de zuid-entree 
dorp en het Dorpsplein een mooi 
nieuw uiterlijk (Fase 1). 

Het noordelijk deel van de weg, tus-
sen de Sara Mansveltweg en de (naar 
het zuiden opgeschoven) noordgrens 
van de bebouwde kom, komt eind 
januari 2021 aan bod (Fase 2) en zal 
naar verwachting begin april klaar zijn. 


In verband met de toekomstige on-
dertunneling van de spoorwegover-
gang blijft het gedeelte van de Sara 
Mansveltweg tot aan het Dorpsplein 
nog in de oude staat.

Deze reconstructie van de Wolfhezer-
weg is een mooie aanleiding om eens 
te kijken hoe deze er door de jaren 
heen heeft uitgezien en daar deze af-
levering aan te wijden.

In Aflevering 54 van De Duizendjarige 
Den vertelde ‘Ken je straat: De Wolf-
hezerweg’ is al heel uitvoerig inge-
gaan op de historie van de weg en 
zijn bebouwing, dus dat is terug te 
lezen in de Wolfskreet van juni 2017 
(jaargang 15 – nummer 2) op de web-
site van Dorpsbelang óf in het mis-
schien wel bewaarde exemplaar.

 


Aflevering 69: De Wolfhezerweg en 
zijn wegdek 

Zoals is te lezen in de hierboven ge-
noemde Wolfskreet van juni 2017 laat 
baron Van Brakell, de kasteelheer van 
Doorwerth, in 1845 een weg aanleg-
gen van het in dat jaar geopende Sta-
tion Wolfhezen tot aan de Rijkschaus-
sé (dit is de benaming die de Baron 
dan gebruikt voor de Rijksweg in een 
brochure uit 1845).

Deze Rijksweg is de huidige Utrecht-
seweg, de oude landverbinding van 
Utrecht naar Arnhem - oorspronkelijk 
een zandpad op de flank van de 
Utrechtse Heuvelrug die pas in 1815 
is verhard.


De Duizendjarige Den vertelde 



49

Verharding wegen in Nederland 
In de Franse tijd wordt Nederland een 
eenheidsstaat met een centraal ge-
zag. Hierdoor wordt het mogelijk het 
wegenbestand te uniformeren, te ver-
beteren en centraal te bekostigen. Het 
wegenbestand wordt vanaf die tijd als 
samenhangend stelsel benaderd. We-
gen worden dan ingedeeld in drie 
klassen: rijkswegen, departementale 
wegen en lokale of ‘buurtwegen’. 
Deze classificatie wordt daarna ge-
handhaafd onder koning Willem I. 
Rond 1850 zijn de meeste rijkswegen 
verhard. In de tweede helft van de ne-
gentiende eeuw worden ook veel re-
gionale en lokale wegen sterk verbe-
terd. 

Rond 1900 is ongeveer 1200 kilome-
ter rijksweg echt bestraat, meestal 
met gebakken klinkers, maar waar 
veel zwaar verkeer was, gaf men de 
voorkeur aan behakte keien van Bel-
gische hardsteen of Duits basalt, de 
zogenoemde ‘kinderhoofdjes’. 

Vanaf 1834 komen ‘macadamwegen’ 
voor. Deze wegen waren verhard met 
een soort steenslag. Van mindere 
kwaliteit en duurzaamheid waren ver-
hardingen met schelpgruis en puin. In 
het buitengebied komen lange tijd 
nog veel klei- en zandwegen voor, 
waarvan de meeste pas later zijn ver-
hard.


Baron van Brakell is in 1845 eigenaar 
van alle grond hier in Wolfheze en is 
dus ook verantwoordelijk voor de 
aanleg en het onderhoud van de we-
gen in dit gebied. 

De Wolfhezerweg zal in het begin bij 
de aanleg wel een zekere verharding 
hebben gehad, maar daarvan moeten 
we ons geen al te grote voorstelling 
maken. 


Met de tol aan het begin van de weg 
probeert de Baron wat terug te ver-
dienen van de aanlegkosten. Lange 
tijd wordt de naam Tolweg voor deze 
weg dan ook gebruikt.


Hotelmaatschappij 
Op 1 november 1915 verkoopt één 
van de erven van baron Van Brakell, 
die eigenaresse is geworden van het 
168 ha grote Landgoed Groot Wolfhe-
zen, dit landgoed aan de ‘Maat-
schappij tot Exploitatie van Onroeren-
de Goederen Ter Spijt’.

Midden op dit landgoed heeft de ei-
genaresse in 1910 het mooie Hotel 
Wolfhezen laten bouwen, dat op 1 mei 
van dat jaar zijn deuren opent en snel 
populair wordt als familiehotel/pensi-
on waar men op een comfortabele 
manier enige weken kan slijten.

Over de Wolfhezerweg schrijft het, in 
die tijd bekende, tijdschrift ‘Eigen 
Haard’ in 1911: ‘reeds hoort men op 
Zondagen op den verbindingsweg 
tusschen halte en hotel autogetoeter 
en motorfietsgetuf; maar wie op een 
dag in de week Wolfhezen bezoekt 
kan er nog […] menig romantisch 
plekje vinden, waar hij geheel alleen is 
met de rustige natuur’. 

Maatschappij Ter Spijt verkoopt het 
landgoed al op 27 juni 1916 door aan 
Hotelmaatschappij ‘De Tafelberg’ te 
Oosterbeek. 

Hiermee is deze hotelmaatschappij, 
met als directeur C. Ogterop, eigenaar 
van de Hotels ‘De Tafelberg’ en ‘Wolf-
hezen’, huurder van Hotel ‘Dreijer-
oord’ en… daarnaast in het bezit van 
het mooie grote ‘Landgoed ‘Wolfhe-
zen’ van 168 ha. 
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Als Dreijeroord (1925) en De Tafelberg 
(1931) zijn afgestoten en in 1925 De 
Bilderberg is gekocht zal de maat-
schappij de meer bekende naam 
krijgen van N.V. Exploitatie-Mij 
‘Bilderberg & Wolfheze’. 

De heer Ogterop heeft vanaf de ope-
ning op 1 mei 1910 Hotel Wolfhezen 

al in exploitatie, doch als huurder van 
eerst Jeane Henriëtte Gabriëlle Baro-
nesse van Brakell Doorwerth (echtge-
note van Willem Charles van Heutsz) 
en daarna van Maatschappij Ter Spijt. 
Het is Van Heutsz die de meeste za-
ken voor zijn vrouw behartigd en ten 
onrechte wordt hij in een aantal publi-
caties als de eigenaar betiteld.


Vanaf de Wolfhezerweg kijk je in 1910 zo tegen het mooie witte Hotel Wolfhezen 
aan. Het hotel is net klaar in april van dat jaar als de directeur C. Ogterop een serie 
van drie verschillende ansichtkaarten laat maken, waarvan dit er een is.  
Deze kaart is al op 3 juli 1910 verstuurd, dus net 2 maanden na de opening van 1 
mei. De drie kamers (nrs. 1, 2 en 3) aan de voorkant op de begane grond hebben 
ieder een grote veranda en zijn ook de enige kamers op de begane grond, de rest 
is eetzaal, conversatiezaal en keuken. In de uitbouw links is de bijkeuken met het 
buffet. 
De eerste en tweede etage hebben respectievelijk 9 en 8 kamers, zodat het totaal 
op 20 kamers komt. De enige (!) badkamer ligt op de eerste verdieping.  
De hoofdingang zit rechts om de hoek en van die zuidkant zijn praktisch alle an-
sichtkaarten gemaakt, daarom is deze kaart heel bijzonder.



51

Eigendom gemeente 
In augustus 1926 worden de wegen in 
Wolfheze, waaronder dus ook de 
Wolfhezerweg, door de N.V. Hotel-
maatschappij ‘De Tafelberg’ te Oos-
terbeek in eigendom en onderhoud 
aan de gemeente Renkum overgedra-
gen. 


Voor alle duidelijkheid: het betreft hier 
de wegen ten zuiden van de spoorlijn!

Bij die eigendomsoverdracht moeten 
de wegen aan een fiks aantal voor-
waarden voldoen. De verharding moet 
bijvoorbeeld minimaal bestaan uit 
harde klinkerpuin met een vlijlaag van 

 Dit is een gedeelte van een grotere kaart in kleur ‘Verkavelingsplan Landgoed 
Groot Wolfhezen te Wolfhezen Gemeente Renkum’ uit 1923 waarop goed te zien 
hoe ontzettend groot het landgoed is, dat de Hotelmaatschappij ‘De Tafelberg’ in 
1916 heeft gekocht.  
Dit landgoed is het donkerste gedeelte op de kaart en loopt dus helemaal van de 
spoorlijn tot aan de Utrechtseweg (schuine weg rechtsonder). Het omvat ook het 
hele dorp tót de westkant van de Heelsumseweg (de westkant zelf, met de Stich-
tings-woningen is particulier terrein van de Stichting). 
De lichte delen in het Landgoed Groot Wolfhezen zijn de reeds verkochte percelen 
daarin. In het dorp zijn dat slechts 5 percelen aan de Wolfhezerweg vlakbij het sta-
tion. Veel meer en… met name grotere percelen zijn er verkocht bij de Utrechtse-
weg. Het perceel met Villa The Hillock is hierbij het grootste.  
Het Landgoed De Bilderberg (rechtsboven) is geheel terrein van de gemeente. 
De onderste rand van de kaart zijn particuliere terreinen met o.a. Stichtingsterrein, 
Laag Wolfhezen (Van Eeghen) en Mij. Doorwerth. 
Er is een structuur van het dorp bedacht met vrij grote percelen, die later niet op 
deze wijze is gerealiseerd. 
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5 cm. dik waarop 9 cm. geklopte puin 
niet grover dan 5 cm. vierkant en af-
gedekt met 2 cm. onderhoudsgrind. 
Verder worden er eisen gesteld aan de 
zogenoemde kantrij, aan het inwalsen 
etc.

De Wolfhezerweg heeft in de jaren ’20 
ongetwijfeld bovenstaande structuur 
gehad en zoals op de ansichtkaarten 
in dit artikel te zien is lijkt dit op een 
soort asfalt in een wat bolle structuur 
met wat rafelige/rommelige randen. 

Het bombardement van 17 september 
1944 zal ongetwijfeld ook schade aan 

de weg hebben berokkend en dat zal 
dan na de bevrijding en terugkeer van 
de geëvacueerde inwoners zijn her-
steld.


Het is pas bij de aanleg van de riole-
ring in het dorp in begin jaren ’80, dat 
de Wolfhezerweg flink op de schop is 
gegaan en er ook smalle voetpaden 
langs zijn gelegd.

Nu, bijna 40 jaar later, wordt de weg 
gereconstrueerd en geplaveid met 
gebakken klinkers, die hem een heel 
ander aanzicht geven. 

In ongeveer 1913 zag de Wolfhezerweg er zo uit. We staan hier op de zuidelijke 
grens van de bebouwde kom (nu ongeveer het viaduct over de A50) en kijken 
zuidwaarts. Links in de verte ligt het witte Hotel Wolfheze. Goed is hier te zien 
hoe eenvoudig de weg is verhard en hoe smal hij dan nog is. De ansichtkaart is 
uitgegeven door de ‘Algemeene Nederlandsche Wielrijdersbond’ (opgericht in 
1883) en is eigenlijk alleen bestemd voor het gebruik door bondsleden. Het is 
dan ook de bedoeling dat je naast je naam als afzender ook trots je bondslid-
nummer achterop vermeldt. 
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Ook wordt de weg 5,80 meter breed 
en dat is een meter minder dan voor-
heen. De voetpadbreedte wordt 1,11 
meter bezuiden het spoor en ten 
noorden het spoor aanmerkelijk bre-
der.


Noordelijk gedeelte weg 
Het gedeelte tussen Station Wolfheze 
en de Amsterdamseweg is een zand-
weg tot eind jaren ’20. In 1926 vraagt 
de gemeente bij de provincie subsidie 
aan voor ‘de verharding van den 
zandweg gelegen tusschen station 
Wolfheze en den Amsterdamschen-
straatweg’. 
De Wolfhezerweg (van Utrechtseweg 
tot Amsterdamseweg) wordt hierdoor 
een doorgaande weg, ‘waartoe het 
o.m. noodig zal zijn de op den Wolfhe-
zerweg aangebrachte verharding als-
nog zoodanig te versterken, dat zij te-
gen een eenigszins belangrijk door-
gaand verkeer bestand is’. 
Hieruit blijkt dus dat hierdoor ook het 
zuidelijk gedeelte verbeterd (versterkt) 
is geworden.


In de subsidie-aanvraag voor het 
noordelijk gedeelte wordt gesproken 
over een verharding van harde klin-
kerpuin, een vleilaag met daarop 8 
cm. geklopte puin en 4 cm. deklaag 
van grint. 

Dit is waarschijnlijk de laag waarop 
later de klinkers zijn aangebracht, die 
dit gedeelte van de Wolfhezerweg zo 
typeerden. 


Provinciale weg/Gemeente weg 
Wanneer de Wolfhezerweg, óók bin-
nen de bebouwde kom, de officiële 
kwalificatie van provinciale weg met 
als nummer N783 heeft gekregen is 
nog niet achterhaald.

Eind 2017 is het gedeelte van de 
Wolfhezerweg bínnen de bebouwde 
kom eigendom van de gemeente 
Renkum geworden. De gemeente 
heeft deze weg toen overgenomen 
van provincie Gelderland en heeft 
daardoor meer invloed op de inrich-
ting en het beheer en onderhoud van 
deze weg.

Een ansichtkaart van 
het noordelijk ge-
deelte van de Wolf-
hezerweg. Je kijkt 
hier richting spoor-
wegovergang en 
links tussen de bo-
men is de oude, mo-
numentale entree 
van het Blindente-
huis nog net zicht-
baar. De grote klin-
kers (het lijken haast 
kinderhoofdjes) zijn 
hier goed te zien. De 
kaart is uit begin ja-
ren ’40.
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DDe natuur in Nederland heeft de 
laatste jaren te kampen met 
chronische droogte. Bruin ver-

kleurde grassen, verzwakte en ster-
vende bomen.  Bladeren die sneller 
verkleurden, en veel te vroeg in het 
jaar, lieten loofbomen hun blad al val-
len. Bruingekleurde heidevelden. Ver-
schroeide bosbesstruiken, veel krui-
den die hun blad krulden.

De natuur, vooral de hogere zand-
gronden hebben veel te lijden. Na-
tuurmonumenten besloot tezamen 
met de Universiteit van Amsterdam 
een onderzoek in te stellen. 


In het Planken Wambuis en in de Reij-
erscamp worden droogte-experimen-
ten uitgevoerd. Welke soorten hebben 
te lijden van de veranderingen en wel-
ke soorten reageren juist goed op 
deze veranderingen?  Zo kunt u in de 
Reijerscamp en in Planken Wambuis 
kleine houten opstellingen met/zonder 
dakjes aantreffen. 

Deze opstellingen spelen een belang-
rijke rol om gedurende vier jaar 80% 
van de neerslag af te vangen. Tot 
2023 blijven deze opstellingen in het 
terrein staan en wordt een deel van de 
hokjes verwijderd. Daarna wordt be-
keken hoe de natuur zich herstelt. 


Vier van de vijf gebieden, waar dit 
onderzoek plaatsvindt, zijn voormali-
ge landbouwgronden die worden 
omgevormd tot soortenrijke natuur. 
De manier van omvorming van deze 
gebieden is ook in tijd verschillend. 
Zo variëren de voormalige land-
bouwgronden in ontwikkeling van 10 
jaar tot en met 25 jaar.  De gebieden 
ontwikkelen zich allen richting heide-

vegetaties. 

In dit onderzoek doet ook een be-
staand heideveld mee en een recent 
uit de productie genomen landbouw-
grond. Zo ontstaat er ook een beeld 
van de effecten in de verschillende 
stadia. Net uit de productie genomen 
landbouwgrond bevat immers nog 
veel voedselrijke elementen terwijl 
heide bestaat uit voedselarme om-
standigheden.


In de diverse stadia van ontwikkeling 
vinden er belangrijke processen in de 
bodem plaats. Zo vindt er in het bo-
demproces een geleidelijke overgang 
plaats van bacterie-gedomineerde 
processen naar situaties met meer 
schimmels. Een belangrijk aspect 
voor de vegetatie.

De verwachting is dat de bodemorga-
nismen een belangrijke rol spelen in 
hoe de vegetatie reageert op de 
droogte. Het onderzoek zal meer dui-
delijkheid geven over de rol die bo-
demorganismen spelen in de manier 
waarop de vegetatie reageert op 
droogte.


Roel van Ekeris

Boswachter Natuurmonumenten Zuid 
Veluwe IJsselvallei

Onderzoek naar droogteverschijnselen in de natuur van  
Reijerscamp en Planken Wambuis
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Alleen samen kunnen wij 
zorgen voor een goed  

2021! 

Namens de redactie
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Onder voorbehoud ivm Corona!
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