
            
 

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

 

Secretaris: B. Wijn, Groetstraat 132, 1024 VB Amsterdam. 

E-mail:  secretaris@buitenplaatsdehongerigewolf.nl  

Website: www.buitenplaatsdehongerigewolf.nl  

__________________________________________________________________________ 

Nieuwsbrief, zomer 2018. 
 

Beste leden, 

Het hoogseizoen is alweer over de helft, Nederland (en dus ook onze buitenplaats) zucht 

onder de tweede hittegolf op rij. Het is hoog tijd voor een Nieuwsbrief aan onze leden !  

 

STATUTEN: 

De aanvulling op de nieuwe statuten zoals die op de Algemene Ledenvergaderingen van dit 

jaar zijn besproken en aangenomen, zijn bij onze huisnotaris mr. B. Nijboer bekrachtigd en 

thans van kracht. Daarmee is een einde gekomen aan het project de statuten te moderniseren 

en het bestuur meent dat de vereniging nu weer een flinke periode vooruit kan. Een volledig 

afschrift van de thans geldende statuten treft u als bijlage bij deze nieuwsbrief aan. (bijlage 1) 

 

BESTUURSVACATURE 

Na 13 jaar bestuurswerk voor onze vereniging heeft Jurjen Zijlstra gemeend dat het tijd is 

geworden dat hij het stokje overdraagt aan iemand anders. Het vaak fysiek zware werk dat 

Jurjen regelmatig op ons park deed, heeft bij hem lichamelijke klachten met zich mee 

gebracht en dat heeft zeker bijgedragen om tot dit besluit te komen. Hoewel het bestuur 

Jurjens besluit betreurt, is er waardering en respect voor zijn bestuurlijke bijdragen en ook 

begrip voor zijn beslissing.  

Praktisch gezien betekent het vertrek van Jurjen een kleine stoelendans binnen het bestuur. 

Jurjens positie van vice-voorzitter/directeur zal worden ingevuld door Bart Wijn die secretaris 

was. Piéta Jacobs wordt de nieuwe secretaris waardoor er een bestuursvacature ontstaat voor 

een nieuw algemeen bestuurslid.  

Het bestuur roept de leden op om voor de vervulling van deze vacature kandidaten aan te 

melden. Uit deze voorgedragen kandidaten zal de Algemene Ledenvergadering het nieuwe 

bestuurslid tijdens de ALV van volgend jaar (zaterdag 01 juni 2019 in de grote zaal van De 

Bootsman) kiezen. 

 

NIET REGLEMENTAIRE BOUWSELS, ERFAFSCHEIDINGEN EN DERGELIJKE 

Tijdens de ALV van dit jaar heeft de voorzitter aangekondigd dat het bestuur beleid wilde 

gaan ontwikkelen dat ziet op het handhaven van de regels uit het Huishoudelijk Reglement 

m.b.t. bouwsels, erfafscheidingen en dergelijke.  

Thans heeft het bestuur na uitgebreid intern overleg dat beleid vastgesteld en op schrift 

gesteld. In één van de bijlagen van deze nieuwsbrief treft u dat document aan. (bijlage 2)  
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Een ieder wordt verzocht het document goed te lezen en de situatie rondom het huisje in 

overeenstemming met de regels te brengen of bestuurlijke toestemming te vragen als er sprake 

is van omstandigheden die niet conform het Huishoudelijk Reglement zijn.  

Om te voorkomen dat het bestuur zijn goedkeuring hecht aan een met de reglementen strijdige 

situatie rondom een huisje terwijl de buren helemaal niet blij zijn met die bestaande situatie 

worden de leden hierbij opgeroepen zich uit te spreken over eventueel bestaande misstanden. 

 

JAPANSE DUIZENDKNOOP 

Een inventarisatie van de woekerplant Japanse Duizendknoop op ons park heeft geleid tot de 

herkenning van een aantal ernstige haarden van deze gevaarlijke plant. Gevaarlijk omdat hij 

zeer moeilijk uit te roeien is en omdat hij in staat is de fundamenten van de huisjes 

onherstelbaar te beschadigen. 

De thans herkende haarden bevinden zich bij de huisjes 52, 54, 75 en 93/94. Ook in het bos 

naast de beheerderswoning 1a dat toebehoort aan de Fam. Kat tiert de plant welig. Het bestuur 

treedt met de Fam. Kat in overleg om verdere verspreiding richting ons park te voorkomen. 

De haarden van de plant op ons park zullen tijdens de aanstaande klussendag worden 

aangepakt en met de individuele leden zal het bestuur contact opnemen om over de bestrijding 

van deze woekeraar te spreken. Daarnaast overweegt het bestuur een “werkgroep Japanse 

Duizendknoop” in het leven te roepen die zich zal richten op de opsporing en bestrijding van 

de plant. 

In één van de bijlagen van deze nieuwsbrief treft u een foto (bijlage 3) aan van de plant en het 

bestuur roept alle leden op om bij te dragen aan de bestrijding daarvan. Bedenk dat indien u 

de plant aantreft en uittrekt, de resten niet naar de composthoop mogen maar in de container  

“restafval” moeten worden afgevoerd. 

 

KLUSSENDAG 2018. 

De jaarlijkse grote klussendag zal dit jaar worden gehouden op zaterdag 22 september van 

13.00 tot 17.00 uur. Er zijn veel dingen te doen en er is dus grote behoefte aan vrijwilligers.  

MELDT U ALLEN ZO SPOEDIG MOGELIJK AAN VIA wijn.bart@gmail.com.  

Op de lijst van werkzaamheden zullen het bestrijden van Japanse Duizendknoop en het verder 

terugsnoeien van laurier een centrale plaats innemen. Vorig jaar is op de klussendag al een 

begin gemaakt met het terugdringen van de laurier. Thans is er een nieuwe inventarisatie 

gemaakt van de te snoeien laurierstruiken (zie bijlage 4).  De meeste struiken dienen 

teruggesnoeid te worden tot een hoogte van 150-180 cm. Sommige struiken zijn echter al zo 

groot dat er forser ingegrepen moet worden. Terugsnoei tot 40-50 cm zal bij uitloop volgend 

jaar weer een mooie struik geven.  

Veel laurierstruiken staan in de directe omgeving van huisjes. Bewoners kunnen ook zelf de 

genoemde laurierstruiken snoeien naar de hierboven genoemde hoogte. Wie bezwaar heeft 

tegen het snoeien op de klussendag van de laurier in de directe omgeving van zijn of haar 

huisje, meldt dat voor 1 september bij de secretaris 

(secretaris@buitenplaatsdehongerigewolf.nl).  

Het bestuur gaat dan graag in overleg om de mogelijkheden te bekijken. 

 

Een programma van de klussendag wordt niet tevoren rondgestuurd en deelnemers worden op 

de dag zelf ingedeeld. Wel kunt u tevoren in uw aanmelding aangeven of er bepaalde 

(zware)werkzaamheden zijn die u niet kunt/wilt uitvoeren. 
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AED-CURSUS 

Ook dit jaar zal een (opfris)cursus AED worden gegeven. Het bestuur wil voordat de 

organisatie daadwerkelijk ter hand wordt genomen inventariseren op hoeveel deelnemers zij 

kan rekenen. Graag uw opgave vóór 15 september aan 

secretaris@buitenplaatsdehongerigewolf.nl  

 

OERR SPEELPLAATS 

Op zaterdag 21 april jl. is de OERR speelplaats aangepakt. De speeltoestellen hebben nu hun 

definitieve plaats gevonden, het bruggetje naar de speelplaats is vernieuwd, de ongebruikte 

Jeu de Boules-baan is geruimd en de aanleg van een omheind voetbalveldje is gestart en ook 

de bron voor de OERR pomp is geslagen. Onlangs is de pomp aangebracht en er kan nu met 

water worden gespeeld. Het project OERR speelplaats is daarmee klaar en het bestuur wenst 

alle kinderen op het park (van 0 tot 100 jaar) erg veel speelplezier. 

 

 

EIKENPROCESSIERUPS 

Deze zomer was er opnieuw een melding van dit nare diertje op ons park. Het nest is door een 

bestrijder weggehaald en dat blijkt een vrij kostbare ingreep. Het bestuur vraagt allen een nest 

van deze dieren te melden en we zullen moeten nadenken over de gevolgen van het 

verwijderen van die nesten voor de toekomstige begrotingen. Naar het bestuur heeft vernomen 

kan het ophangen van zogenaamde “mezenkastjes” helpen bij het voorkomen van nesten met 

de eikenprocessierups. Mezen schijnen de rupsjes te eten en daarom kan een gunstig 

vestigingsklimaat voor deze vogels ons erg helpen. 

 

EXTRA GROTE KLUSSENDAG IN DE HERFST ! 

Aan de noordoost en oostzijde van ons park ligt een landbouwperceel van onze buurvrouw   

R. Timmer. Zij heeft gemeld dat ze erg last heeft van takken en struiken die vanaf ons park 

overhangen naar haar land. Landbouwmachines kunnen niet goed meer langs de rand rijden. 

Het bestuur is van mening dat onze vereniging als goede buur gehouden is om deze 

hinderlijke overhang te verwijderen. Daarom zal in de komende herfst, als de oogst op het 

veld gedaan is, een extra klus-dag worden georganiseerd waarop de noordoost- en oostgrens 

van ons park van overhangende takken en struiken zal worden ontdaan. Het idee is op één dag 

alle overhang weg te snoeien/zagen en naar ons eigen terrein af te voeren waarna het 

snoei/zaag afval zal worden versnipperd. Vrijwilligers worden alvast opgeroepen zich te 

melden. De juiste datum voor deze flinke klus zal nog worden bekend gemaakt. 

 

VOORTGANG VERDUURZAMING 

HUISBANK 

Op weg naar een meer duurzame buitenplaats heeft het bestuur gekozen voor een andere bank 

om de financiële zaken van ons park af te wikkelen. Onze vereniging bankiert voortaan bij de 

Triodosbank die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. Het nieuwe 

bankrekeningnummer is  NL04 TRIO 0379 3186 60 t.n.v Coöperatieve vereniging 

Buitenplaats De Hongerige Wolf B.A. te Stegeren. 

AFVALVERWERKING 

Het afval van onze buitenplaats wordt al gescheiden afgevoerd maar het bestuur streeft er naar 

die scheiding nog verder te verbeteren. Daarom is door de penningmeester een document 

opgesteld met uitleg over welke soorten afval er wel en niet in de container met opschrift 

“plastic”, de zogenaamde PMD-container, mogen worden gestort. Dat document treft u aan in 

één van de bijlagen bij deze nieuwsbrief. (bijlage 5) 
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Het bestuur roept de leden op het document goed te lezen en het afval nog beter te scheiden 

dan voorheen. Dat is goed voor het milieu en goed voor de portemonnee van de vereniging. 

(afvoer van PMD afval is minder duur dan afvoer van restafval) 

 

HUURDERS 

Met het vakantieseizoen in volle gang heeft het bestuur verschillende klachten ontvangen over 

het gedrag van enige huurders op ons park. Geconstateerd werd dan een aantal huurders zich 

niet bewust zijn van de op ons park geldende maximum snelheid. Ook parkeren is bij 

huurders een terugkerend probleem. Een zeer ernstige en gevaarlijke situatie deed zich 

onlangs voor toen huurders tijdens de droogte ‘s avonds een vuurtje meenden te kunnen 

stoken in een vuurkorf. Het is gelukkig allemaal (letterlijk) met een sisser afgelopen maar met 

deze voorbeelden in de hand roept het bestuur alle leden die het huisje verhuren op om hun 

huurders op het hart te drukken dat zij zich aan onze huisregels moeten houden en om vooral 

het gezonde verstand te gebruiken.  

 

 

BBQ 

Voor iedereen geldt dat wanneer de borden BOSBRANDGEVAAR zijn opgehangen het 

stoken van een kolen BBQ niet is toegestaan en dat altijd als er een BBQ wordt gestookt er 

een adequaat blusmiddel onder handbereik paraat moet staan. 

 

Tot zo ver deze uitgebreide nieuwsbrief. Het bestuur wenst allen een goede voortzetting van 

deze warme zomer en ik hoop u allen binnenkort op de klussendag (22 september) te mogen 

begroeten. 

 

Namens het bestuur een vriendelijke groet, 

 

Bart Wijn 

Vice voorzitter 

 







































Beleid ten aanzien van houtopslag, schuurtjes, erfafscheidingen, heggen en 

dergelijke. 

Tijdens de schouw in april 2018 heeft het bestuur geconstateerd dat bij veel huisjes sprake is van 

schuurtjes en andere bouwsels (waaronder houtopslag), schuttingen en andere erfafscheidingen in 

de vorm van houtwallen en dergelijke. Een en ander staat op gespannen voet met artikel 13 lid 1a en 

artikel 15 lid 4 van het HHR: 

Artikel 13 

1a. Het oprichten of hebben van terreinafscheidingen is niet toegestaan; de begroeiing mag geen 

afbreuk doen aan het karakter van de buitenplaats. 

Artikel 15 

4. Het is niet toegestaan een schuur of een vergelijkbaar bouwsel te bouwen dat losstaat van de 
woning.  
 

In de Algemene Leden Vergadering van mei 2018 heeft de voorzitter de constatering gedeeld met de 

leden en aangekondigd dat het bestuur zich bezint op welke maatregelen getroffen dienen te 

worden ten aanzien van overtredingen van deze artikelen uit het HHR. 

De statuten en het huishoudelijk reglement zijn naar de mening van het bestuur middelen om het 

doel te bereiken waarvoor ze in het leven zijn geroepen: 

het karakter van de buitenplaats De Hongerige Wolf bewaken. Dat karakter is te omschrijven als: 

- huisjes in een open, bosachtige omgeving, 

- huisjes zonder eigen kavel, het bos waarin de huisjes staan is van de leden van de Coöperatieve 

Vereniging Buitenplaats De Hongerige Wolf. 

Het bestuur heeft besloten om met dit doel voor ogen de genoemde artikelen te handhaven. 

Concreet houdt dit in: 

1 Bouwsels die dienen voor houtopslag lenen zich bij uitstek voor erfafscheiding. Een 

houtopslag mag los van een huisje staan, maar binnen afstand van 3 meter van het huisje. Tevens 

mag de houtopslag niet langer zijn dan 3 meter, niet breder dan 60 cm en niet hoger dan 1.50 meter. 

2 Erfafscheidingen in de vorm van een houtwal (takken) moeten worden verwijderd. 

3 Voor andere afwijkingen van de genoemde artikelen wil het bestuur eventuele maatregelen 

af laten hangen van de situatie ter plekke. Bij 100 huisjes verspreid over de buitenplaats is er sprake 

van 100 verschillende omstandigheden. Een haag dient bij het ene huisje de broodnodige privacy en 

bij een ander huisje als afbakening van het vermeende eigen erf. Een losstaand bouwsel (schuurtje) is 

bij het ene huisje onzichtbaar in het bos en bij het andere een verstoring van het open karakter van 

de buitenplaats. 

4 Het bestuur gaat bij elk huisje vaststellen of de directe omgeving van het huisje voldoet aan 

het genoemde doel en wil, bij goedkeuring van de bestaande situatie, deze voorzien van een etiket 

‘akkoord 2018’ (of iets dergelijks), met daaraan gehangen een omschrijving van de bestaande 

situatie. 

5 Waar een huisje naar de mening van het bestuur niet voldoet aan het genoemde doel, gaat 

het bestuur in gesprek met de bewoner om vast te stellen welke maatregelen getroffen kunnen 

worden om alsnog te voldoen aan doel van de genoemde artikelen. 



6 Voor elk nieuw bouwsel (ook dat vast aan het huisje gebouwd gaat worden), dient het lid 

toestemming aan het bestuur te vragen (is nu ook al vastgelegd in het HHR, maar is niet altijd 

gedaan). Na verschijning van deze nieuwsflits is elk nieuw bouwwerk waar geen toestemming voor is 

gevraagd, illegaal en dient te worden verwijderd. 

7 Om te voorkomen dat het bestuur zijn goedkeuring hecht aan een van de reglementen 

afwijkende situatie bij een huisje terwijl de buren helemaal niet blij zijn met de bestaande situatie, 

geeft het bestuur elk lid de mogelijkheid zelf zich uit te spreken over de omgeving van zijn of haar 

huisje. Een oproep daartoe zal gedaan worden in de nieuwsflits waarin boven beschreven beleid aan 

de leden kenbaar wordt gemaakt. 

 





Inventarisatie te snoeien laurierstruiken 

* Struiken die nog niet al te groot zijn terugsnoeien tot een hoogte van 150-180 cm. 

* Struiken die al tot boomhoogte reiken, terugsnoeien tot een hoogte van 40-50 cm (dan wordt het 

bij uitlopen weer ene mooie struik). 

* Bewoners kunnen de laurier in de buurt van hun eigen huisje aanpakken. 

* Op de klussendag in verschillende ploegen de laurier snoeien 

Overzicht 

- tussen 13 en 14, tussen 14 en pad 

- bij 15, tussen 15 en 16 

- bij 17, rondom huisje, tussen 17 en 18 

- bij 81, wegkant, achter 81, tussen 81 en 80 

- rondom 36 

- tussen 31 en 30 

- tussen 34 en 35 

- bij 16 aan het pad en ook rondom 16 

- tussen 23 en 24, bij pad 

- bij 44, langs pad en bij huisje 

- rondom 55, tussen 55 en 54 

- achter 56 

- hoek 53 en eikenlaantje 

- tussen 63 en 64 

- achter 65 

- voor 67 

- bij 72, langs pad 

- bij 89, achter 

- bij 22 aan de weg 

- hoek bij 12 

- tegenover 28 aan pad 

- tegenover Schuur, naast 6 

- aan pad tegenover 67 



Wat geldt als recyclebaar afval  

(Plastic, Metaal & Drankflacons) 

Plastic flessen, flacons en verpakkingsmateriaal 

WEL 
Plastic zakjes, tasjes en verpakkingszakjes 
Folie van tijdschriften 
Plastic plantenpotjes 
Plastic deksels van potten 
Knijpflessen 
Plastic flessen 
Shampoo- en zeepflessen 
Wasmiddel- en schoonmaakmiddelflessen 
Boterkuipjes en soortgelijke bakjes 
Medicijnpotjes 
Verpakking van kaas en vleeswaren 
Piepschuim 
 

NIET 
Chips zakken 
Landbouwplastic 
Hard plastic (speelgoed, keukentools, meubels) 
Shopper boodschappentas 
Verpakkingen van corrosieve en giftige stoffen 
Verpakkingen van pesticiden 
Doordrukstrips van medicijnen of kauwgom 
Verpakkingen van verf, motorolie, lak of vernis 
Medisch afval 
 

Metalen verpakkingen 
 

WEL 
Lege conservenblikken 
Lege drankblikken 
Aluminium schaaltjes 
Metalen deksels en doppen 
Stalen siroopflessen 
Aluminiumfolie 
Afdekfolie van yoghurt en kwark 
Waxinelichtcupjes 
Doppen van bier- en frisdrankflesjes 
 

NIET 
Lege verfblikken 
Spuitbussen van chemicaliën 
Spuitbussen van deodorant en haarlak 
Slagroomspuitbus 
Wikkels van boter 
 

Drankkartons 
 

WEL 
Pakken van vruchtensap 
Pakken van melk, vla of yoghurt 
Pakken soep 
Pakken van sauzen 
 

NIET 
Verpakkingen met zilverfolie aan de binnenkant 
Verpakkingen met inhoud 


	Artikel 13
	Artikel 15

