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Coöperatieve Vereniging Buitenplaats “De Hongerige Wolf” B.A. Stegeren 
 

Secretaris: H. van Egmond, Diepenveenseweg 20, 7413 AP  Deventer. 

E-mail:  secretaris@buitenplaatsdehongerigewolf.nl  

Website: www.buitenplaatsdehongerigewolf.nl  

__________________________________________________________________________ 

 

Najaarsbulletin 2012 
 

Geacht lid van onze vereniging, 

 

Het is herfst en heerlijk fris op de buitenplaats. Bladeren verkleuren en de jaarlijkse 

seizoenscyclus voltrekt zich wederom. Elk seizoen is een seizoen met de bijbehorende 

aantrekkelijkheden.  

Uw bestuur is ook het afgelopen half jaar weer actief geweest om de buitenplaats qua karakter 

zo te houden zoals deze is en door goed onderhoud te plegen ook zo te houden.  

U weet dat er een nieuwe tractor, een stobbenfrees en een houtversnipperaar zijn aangeschaft. 

Dit alles om op kosten te kunnen besparen.  

Er is het plan opgevat om, als er bomen gerooid mogen worden van de bosbouwer, dit zelf te 

gaan doen, mits een boom niet te groot is en het kappen geen gevaar oplevert. Wij betalen de 

firma Noest dan alleen nog maar voor noodzakelijk te verwijderen grote bomen. De in 

stukken gezaagde stammen zullen aan de leden worden verkocht voor een schappelijke prijs 

per m
3
. Via onze website zal hier te zijner tijd meer over worden medegedeeld. 

 

Er zal een nieuwe schuur worden geplaatst, hopelijk komend 

voorjaar, met daarin een bruikbare oppervlakte van een 

kleine 50 m
2
. Wij willen dit in eigen beheer gaan doen, 

zowel het verwijderen van de oude schuur als het bouwen 

van de nieuwe. Wij zijn nog in overleg met de gemeente 

Ommen inzake de te verstrekken vergunning. Er is een 

vergunning voor de oude schuur gevonden in het archief 

maar het punt is of de vergroting ervan wordt goedgekeurd.  

 

De voorlopige berichten hierover zijn gunstig. Wij stellen 

het  zeer op prijs als u wilt helpen met het afbreken van de 

oude schuur en het bouwen van de nieuwe. U kunt zich 

hiervoor opgeven via bovenstaand e-mailadres of door een 

briefje te deponeren in de bestuursbrievenbus. Vast hartelijk 

dank als u mee wilt werken. De kosten van het 

‘schuurproject’ zijn begroot op €15.000,-. Als het minder 

wordt is dat mooi meegenomen. 

 

mailto:secretaris@buitenplaatsdehongerigewolf.nl
http://www.buitenplaatsdehongerigewolf.nl/


2 

 

De nieuwe schuur zal plaats bieden aan onze tractor, stobbenfrees, versnipperaar en 

gereedschappen. Verder is er een zitruimte gepland, met keukentje, die gebruikt kan worden 

voor bestuursvergaderingen en bij klussendagen. 

 

Een groot deel van dit bulletin zal bestaan uit het Onderhoudsplan 2013 t/m 2015 dat 

opgesteld is door de bestuursleden de heren Jurjen Zijlstra en Marc-Jan Gordeau.  

Veel leesplezier gewenst! 

 

1. Klussendag 
 

De eerstvolgende klussendag is gepland op 6 april 2012. 

Wij hopen dat u zich dan (weer) wilt inzetten voor het 

onderhoud en verbetering van de inrichting van onze 

buitenplaats. Wilt u deze datum vrijmaken en noteren in uw 

agenda? Wij zouden daar heel blij mee zijn! Heel misschien 

kunnen wij dan al na het klussen genieten van een hapje en 

drankje voor of in onze nieuw te bouwen schuur. 

 

2. Onderhoudsplan 2013 t/m 2015 

 
2.1 Het bosonderhoud 

 
De afgelopen jaren is meer dan 50% van de aanwezige bomen gekapt. Dit was nodig omdat 

de boomkruinen elkaar nagenoeg raakten en de lage beplanting hierdoor geen kans meer 

kreeg. 

Waren wij eerst blij met de voorspoedige lage aangroei, 

nu heeft dit echter tot enkele bijzonder vervelende 

bijkomstigheden geleid. Onze buitenplaats heeft nu te 

maken met invasieplanten, zoals klein springzaad, 

Japanse duizendknoop, Amerikaanse vogelkers en 

reuzenbalsemien. Deze laatste overwoekert op dit 

moment de hele buitenplaats en verstikt de overige lage 

struikengroei. 

De aanpak dit jaar, met bestrijdingsmiddelen, was geen 

succes, daar veel goede struiken en aanplant verloren gingen en het resultaat nihil was. 

Door de firma Daantje van de familie Kleinheerenbrink laten wij in het voorjaar en najaar de 

lage ongewenste aanplant wegmaaien. Daarnaast willen wij u uitdrukkelijk verzoeken om 

rondom uw bungalow vooral de reuzenbalsemien in het voorjaar regelmatig te ruimen. Dit 

verzoek is niet vrijblijvend omdat de springbalsemien (zie plaatje) zich razend snel 

vermenigvuldigt, als de struiken tot bloei komen in het najaar, en het zaad zich alle kanten op 

verspreidt. Voor de leden die hier niet toe in staat zijn zullen wij aanvullende afspraken 

maken. Er zal contact worden gezocht met Luuk Kat van camping de Kleine Wolf over hoe 

hij met dit probleem omgaat.  

Ons bos kan wel verrijkt worden met nieuwe lage aanplant zoals hazelaar, lijsterbes, 

meidoorn, vuilboom, inlandse vogelkers en vlier. 

 

Elk voorjaar vindt er met Ap Obdam van de firma Noest en de terreincommissie, bestaande 

uit de bestuursleden Marc Jan Gordeau en Jurjen Zijlstra, een rondgang plaats over onze 

buitenplaats. Hierbij worden de door de leden aangemerkte bomen voor verwijdering 

gecontroleerd en bomen, die een mogelijk gevaar vormen of in de weg staan, gemarkeerd. 
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Voorbeelden van gevaarlijke situaties vormen oude berken, die ‘spontaan’ kunnen omvallen 

en de fijn- en douglasspar die erg gevoelig zijn voor windworp. 

 

De afgelopen jaren hebben wij flink in de buidel moeten tasten voor het versnipperen van 

vrijgekomen takken, maar dit kan nu zelf uitgevoerd worden met de in dit jaar aangeschafte 

hakselaar. Deze hakselaar is eind september in gebruik genomen en werkt naar behoren. 

 

Zoals al is aangegeven is het moment gekomen dat er weer heraanplant van bomen moet 

worden gedaan. Gedacht kan worden aan het planten van beuk, zoete kers, gewone en Noorse 

esdoorn, zwarte els en gewone es, witte acacia, ratelpopulier, tamme kastanje, Europese larix 

en de onovertroffen eik. 

Om op kosten te besparen kunnen wij dit tijdens de klussendagen zelf doen, waarbij we zelf 

ook de bomen gaan aanschaffen. 

 

2.2 Het onderhoud van wegen, houtafvalplaatsen en parkeerplaatsen 

 

Als u naar de straat Hongerige Wolf kijkt, valt het op dat er op meerdere 

plaatsen spleten en oneffenheden in het wegdek zijn ontstaan. Deze zullen 

worden gerepareerd en daarnaast zal de ruimte voor fietsers bij de 

drempels worden her-bestraat. Omdat de drempels niet de gewenste 

snelheidsbeperking opleveren worden op strategische plaatsen (halve) 

betonduikers geplaatst gevuld met zand, aarde en aanplant. De verschillende zijwegen naar de 

verschillende parkeerplaatsen worden ondermijnd door opkruipende boomwortels en 

mollengangen. Het onderhoud aan de wegen zal ook worden meegenomen tijdens de 

klussendagen. In 2012 is hier al een begin mee gemaakt. 

Ons bestuurslid Henk van Duuren is begonnen om het gedumpte houtafval, op de tegenover 

zijn bungalow gelegen stortplaats, op een centrale plaats bijeen te brengen. Hij heeft deze 

plaats gemarkeerd door lage aanplant en twee toegangswegen ernaar toe gecreëerd. De stapels 

houtsnippers heeft hij al voor een deel verspreid. De twee andere stortplaatsen (bij huisjes 75 

en 12) worden binnenkort ook zo ingericht. Hierbij worden eerst de (oude) takken versnipperd 

en wordt de oude ‘prut’ onder de grond en in greppels gestort.  

U kunt vanaf nu nog maar drie keer per jaar het snoeiafval naar de stortplaatsen brengen. Dit 

mag in maart, juni en oktober, waarbij u de dunne stammetjes (tot 10 cm dikte) zoveel 

mogelijk van de zijtakken ontdoet, waardoor we beheersbaar kunnen versnipperen. U wordt 

verzocht het op andere momenten gesnoeide afval tijdelijk bij uw bungalow op te slaan. 

Camping de Kleine Wolf heeft wel belang bij de nieuwe snippers, want de kachels op de 

camping branden hierop en wij zijn de ‘rommel’ dan kwijt. De overblijvende snippers kunnen 

voor onze eigen paden worden gebruikt. In 2012 is gestart met het renoveren van de 

parkeerplaatsen en we zijn al voor meer dan de helft gevorderd. Op de klussendag van 6 april 

2013 zal dit verder worden opgepakt. 

 

 2.3 Het onderhoud van de speelplaats 

 

Er is in 2011 een tafeltennisset voor buiten aangekocht en een speciale plek hiervoor tegen de 

speelplaats aan gecreëerd. Begin 2012 is het uitgebreid met een voetbalspel dat op een nieuw 

aangelegde stenen ondergrond is geplaatst. De heer Hirink van huisje 41 heeft dit laatste voor 

ons (met dank aan zijn adres) gefikst, waardoor een solide fundament is ontstaan. Ook zijn er 

twee jeu de boules banen aangelegd en van een omheining voorzien. De volgende grote klus 

wordt de vervanging van de oude loods, waarvoor de contacten met de gemeente al zijn 

gelegd. Wij verwachten dat begin 2013 de bouwvergunning rond is en er gebouwd kan gaan 
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worden. Als u mee wilt helpen met bouwen kunt u dit bij de secretaris aangeven. In de loods 

zal een flinke ruimte worden gecreëerd voor de stobbenfrees, houtversnipperaar, 

gereedschappen en de tractor. Daarnaast komt er een ruimte voor de planken en palen, die 

voor het reguliere parkeerplaatsonderhoud worden aangehouden en enkele reservelantaarns.  

 

Nieuw is de ruimte die speciaal voor de klussendagen en speciale gelegenheden wordt 

ingericht. Het is een ruimte met een keuken en de mogelijkheid voor vergaderen. Aan de 

voorkant wordt de loods voorzien van een overkapping met een mogelijkheid hieraan een 

windscherm te plaatsen, zodat wij daar kunnen zitten om te relaxen, drinken en eten na 

gedane arbeid. Het ziet direct uit op de speciale ruimte waar het voetbal- en tafeltennisspel 

staan. Gezien de kosten, die hiermee gemoeid zijn, zal voor 2012 en 2013 de versnelde 

aflossing van de woning 1A (deels) achterwege moeten worden gelaten. Het voetbalveldje 

moet worden geëgaliseerd en de doeltjes vervangen. Vanaf 2014 zal uw bestuur elk boekjaar 

bekijken of op de ‘oude’ speelplaats de speeltoestellen, zoals de ringen en de wipkip, kunnen 

worden vervangen door nieuwe, modernere toestellen. 

 

 2.4 Het veiligheids- en preventieplan 
 

Dit jaar is het veiligheidsplan afgerond, waarbij lichtgevende bewegwijzering is geplaatst en 

alle bungalows bereikbaar zijn gemaakt voor de hulpdiensten. Dit zal elk jaar kritisch moeten 

worden nagelopen en op de klussendagen zullen de geconstateerde mankementen moeten 

worden opgepakt. U wordt verzocht om zelf 1,5 meter rond en naar uw bungalow vrij van 

begroeiing te houden. 

Er is zoals u weet een AED aangeschaft en in een verwarmde kast tegen de beheerderswoning 

geplaatst. Een groep (bestuurs)leden heeft met succes de eerste cursus gevolgd en er is 

afgesproken om dit elk jaar te herhalen. Leden kunnen aangeven of zij ook aan deze cursus 

willen meedoen, waarbij de voorkeur uitgaat naar leden die vaak op onze Buitenplaats 

vertoeven. 

 

 2.5 Financiering 

 

De kosten voor de komende jaren zijn de volgende: 

- Wegen; elk jaar € 5.900 reserveren, of korten door inzet van 

vrijwilligers. 

- De kosten voor de nieuwe loods zijn begroot op € 15.000. 

- De kosten voor de aanschaf van nieuwe speeltoestellen worden altijd aan het einde van 

het boekjaar vastgesteld. 

- De overige kosten zijn regulier en zullen per jaar door het bestuur  

worden begroot.  

 

3. In memoriam 
 

Er bereikte ons op 8 juli 2012 het trieste bericht, via Philip van Noort (huisje 83), dat ons lid 

Eb Rodermond (huisje 71) op 3 juli j.l. is overleden op 71 jarige leeftijd. De begrafenis heeft 

op 7 juli plaatsgevonden. Het bestuur heeft uiteraard haar medeleven betoond en de familie 

gecondoleerd. De familie Rodermond wil iedereen hartelijk bedanken voor alle steun in de 

afgelopen jaren en na het overlijden van Eb. De onafgebroken stroom bezoekjes, bloemen, 

lieve attenties en telefoontjes waren voor de familie overweldigend. Dit liet zijn weduwe Gees 

namens de familie ons onlangs persoonlijk weten, tijdens overhandiging van een 

bedankbericht op de buitenplaats. 
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Op 26 juli 2012 is, eveneens op 71 jarige leeftijd, Jim Muis (huisje 78) overleden. Jim was 

een markante man op onze buitenplaats. Hij stelde zich dienstbaar op, bijvoorbeeld door het 

uitlenen van zijn aanhangwagen aan leden als deze eens iets zwaars moesten transporteren. 

Jim was regelmatig aan het klussen op het park, had hart voor onze buitenplaats en woonde er 

samen met zijn vrouw Afra enkele maanden per jaar. Jan en Tonnie Kleinheerenbrink en 

namens het bestuur Harry van Egmond, zijn aanwezig geweest bij de crematie van Jim op 1 

augustus te Driehuis Westerveld. Er waren vele belangstellenden en er werden goede 

toespraken gehouden die zijn weduwe Afra en de familie hebben ondersteund op deze trieste 

dag.  

 

Op 22 september 2012 is mevrouw Corry Swart-Metselaar (huisje 54) overleden. Zij is 83 

jaar geworden. Samen met haar echtgenoot genoot zij al vanaf begin jaren 70 van onze 

buitenplaats, vooral van het wandelen in de omgeving van het Vechtdal. 

 

Het bestuur wenst de drie families heel veel sterkte in de komende tijd. 

 

4. Verkopen gebruiksrechten 
 

Tot nu toe is in 2012 het gebruiksrecht verkocht van bungalow 47 aan de familie van Werven. 

In november staat de verkoop van het gebruiksrecht gepland van bungalow 28 aan de familie 

Slings. 

Op dit moment staan er, voorzover dit bij het bestuur bekend is, 7 

bungalows te koop, te weten de nummers 11, 13, 23, 40, 56, 77 en 

79. De bungalows 13, 23 en 40 worden ook via onze website 

aangeboden. Wilt u uw bungalow ter verkoop op onze website 

geplaatst hebben, stuur dan een e-mail met verkoopinformatie, 

inclusief foto, naar het bestuurslid de heer Willem Hilders, 

penningmeester@buitenplaatsdehongerigewolf.nl. Wanneer u van 

plan bent om uw bungalow te verkopen, dan kunt u dit doorgeven aan de secretaris.  

 

5. Etiquette op ons park 

 
In de afgelopen algemene ledenvergadering (ALV) heeft onze voorzitter, mevrouw Carolien 

Giesen, een oproep aan de leden gedaan om eens te discussiëren over de etiquette op het park. 

Soms zijn het leden, soms huurders, die zich niet gepast gedragen.  

 

Enkele citaten uit de ALV hieronder: 

Auto’s mogen niet bij de huisjes geplaatst worden. Reactie: “Waar bemoei je 

je mee” en “we hebben lak aan het bestuur”. Het bestuur wordt 

geconfronteerd met hard rijdende scooters op het park, loslopende honden, 

verkeerd geparkeerde auto’s etc. Het bestuur spreekt mensen hier op aan. Dat 

is voor ons niet leuk, maar wel nodig voor de goede zaak. Het bestuur wil er 

wat aan doen. Er is verzocht er eens met elkaar over te spreken in de pauze van de ALV.  

Wij willen u er wel op aanspreken, maar willen ook weer geen politieagent zijn. 

 

Kennen de huurders de regels van het park wel? Er wordt, mede hierdoor geïnitieerd, een 

voorlichtingspakket gemaakt voor verhuurders met alle regels, afspraken, informatie en 

dergelijke. Wij hebben namelijk de indruk dat huurders nog onvoldoende worden voorgelicht 

door verhuurders over de regels op onze buitenplaats. Als u als verhuurder uw bungalow langer 

dan een maand verhuurt, zult u de huurder dit voorlichtingspakket dienen te overhandigen met 

mailto:penningmeester@buitenplaatsdehongerigewolf.nl
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informatie over het Vechtdal en de voorlichting over de regels die door alle leden zijn 

onderschreven bij aankoop van hun gebruiksrecht. U kunt dit uiteraard ook overlaten aan de 

tussenpersoon die de verhuur voor u regelt, door deze een aantal setjes te overhandigen. Voor 

korter verhuur geldt al dat in uw woning altijd het relevante deel uit het huishoudelijk reglement 

zichtbaar aanwezig moet zijn. 

 

De overgrote meerderheid van de leden houdt zich keurig aan de door ons allen opgestelde regels, 

een enkeling helaas niet. Als bestuur gaan wij overtredingen noteren en bijhouden. Dit alles om de 

buitenplaats leefbaar te houden voor ons allen. Bij stelselmatige overtredingen kunnen en zullen 

wij een lid/verhuurder sanctioneren. Dat middel willen wij het liefst niet gebruiken, maar in 

uiterste nood gaan wij dit wel doen. 

 

Verder: 

 

Uw bestuur is bezig met het vinden van een alternatief voor onze ‘huisnotaris’ Bolscher van 

der Brug Huzink te Amersfoort. Hierover zijn al wat mededelingen gedaan tijdens de 

afgelopen ALV. Ons huidige standpunt is dat er, naast de kosten, ook gekeken gaat worden 

naar een notaris in de regio Ommen/Hardenberg. Het centraal gelegen Amersfoort werd 

vroeger als een pluspunt gezien, maar de praktijk wijst uit dat kopers na het transport zo snel 

mogelijk de verkregen sleutel in het slot van hun bungalow willen omdraaien.  

 

Tot slot: 

 

U kunt zich aanmelden voor de elektronische nieuwsbrief via onze website of via 

nieuwsbrief@buitenplaatsdehongerigewolf.nl. 

Wanneer u bulletins en correspondentie nog via de ‘postduif’ ontvangt en in het vervolg post 

van het bestuur via de e-mail wenst te ontvangen, stuurt u ons dan even een (digitaal) bericht? 

Dit spaart postzegels uit. Al 72 leden ontvangen hun ‘HW-post’ digitaal. Dit scheelt aan 

portokosten al gauw €80,- per zending. Fijn dat zoveel leden de post al digitaal ontvangen, 

maar hoe meer hoe beter. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

namens het bestuur, 

Harry van Egmond 

secretaris. 

 

Bijlage: ledenlijst 
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