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Beste lezers en lezeressen,

Vijf dorpen in het groen, waarvan Wolfheze alfabetisch het vijfde is en ‘t Hazeleger ‘t “zesde”.
Park ‘t Hazeleger sinds twintig jaar een begrip in de wijde omgeving. De mooie ligging, gunstig ten opzichte van de grote
snelwegen, het spoor met veel fiets- en wandelmogelijkheden staan garant voor dit geliefde plekje in ‘t groene hart van
Nederland.
Zesentachtig bezittingen, gekenmerkt door evenzovele ‘eigen’ en ‘eigenwijze’ vormen van bouw en verbouw. De aanleg
en het onderhoud van het oorspronkelijke groen of de met (spier) pijn en moeite verworven kultuurtuin zijn mede getuige
van de liefde en zorg die de bewoners voor hun bezit koesteren.
Het is niet zomaar een buurtje waar lief en leed als overal plaats vindt. Welnee, wel en wee van ‘t Hazeleger kent een
extra dimensie die aanleiding gaf de geschiedenis van deze unieke plek in een soort bundel samen te vatten en voor het
nageslacht te behouden! Dit idee, gelanceerd op de vergadering van de vereniging ‘t Hazeleger, jaarlijks het gezamenlijke
uitje van de bewoners, heeft een enthousiast onthaal gekregen, zonder staartje maar met een “vaartje”. Een viertal bewo-
ners stak de koppen bij elkaar en binnen één jaar was de verhalen bundel klaar.
Een volledig document met alle details en verhalen die in de loop der tijd de revue passeerden is het niet. De manier
waarop deze bundel is ingericht met anekdotes, foto’s, een kort gedicht, kwinkslagen en niet te vergeten het meest tot de
verbeelding sprekende levende wezen in het park als symbool, geeft in kort bestek in vijf hoofdstukken met elk een eigen
thema een indruk.
Uit de enthousiaste wijze waarop de samenstellers met elkaar dit boekje tot stand hebben gebracht blijkt bovendien dat er
sprake is van bijzondere bewoners en gebeurtenissen in een bijzonder mooi park.
Het is dan ook met veel genoegen dat het bestuur van de vereniging dit originele samengestelde drukwerk uit naam van
de “EEKHOORN” met “PLUIM” aanbiedt aan alle leden met of zonder geschiedenis. Veel leesplezier.
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'T HAZELEGER ONTWAAKT

Een overzicht van de geschiedenis en onze eerste stappen in het park.
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“30 meter hart op hart”

Met enig voorbehoud wil ik dit
stuk historie hieronder opschrij-
ven. De informatie heb ik

gehaald uit het archief van de gemeente
Renkum en daarbij is de heer Maassen
(archivaris) me zeer ter wille geweest. Tot
mijn grote schrik was het niet een klein
beetje documentatie, nee vier dikke map-
pen vol. Aangezien ik niet zo veel tijd kon
besteden aan dit onderzoek, heb ik mij
beperkt tot het uitzoeken van de “grote lij-
nen” Er kunnen dus fouten ingeslopen zijn.
Het werd mij duidelijk dat het projekt
“Hazeleger” drie partijen de nodige nacht-
merries heeft bezorgd.
Vanaf 1952 had de gemeente het gebied
ten westen van de Wolfhezerweg al eer-
der bestemd als bungalowterrein. Dit plan
werd goedgekeurd door Gedeputeerde
Staten op 12 juni 1963, onder voorwaarde
dat er niet meer dan 10 huisjes per hectare
gebouwd mochten worden met een onder-
linge afstand van 30 meter h.o.h. (hart op
hart). Het gehele terrein was ongeveer 17
hectare en mocht voor 2% bebouwd wor-
den.
Het plan was er maar nu nog de grond,
die was in bezit van de heer Zanen
wonende te Wassenaar. Hij bezat in deze
omgeving 95 hectare. Deze meneer Zanen
had helemaal geen behoefte aan verkoop
van zijn gronden en hij reageerde uiterst
lauw toen de gemeente met het voorstel
kwam 17 hectare van hem te kopen. De
gemeente wilde hier oorspronkelijk een

recreatie bungalow bedrijf neerzetten met
een dagverblijf, een  kantine , een kamp-
winkel en een dienstwoning voor de
beheerder. De heer Zanen had aangekon-
digd dat hij eventueel zelf een bungalow-
park zou laten aanleggen.
Op 20 oktober 1972 deed Hazeleger
International een bod van ƒ 500.000,—
voor ongeveer 17 hectare. De heer Zanen
was niet direkt beducht voor onteigening
en zei letterlijk: “Kom over een jaar of vijf
maar terug.” Hazeleger bood de gemeente
dit zelfde bedrag aan als deze tot onteige-
ning zou overgaan. In december 1972 gin-
gen B en W tot de “aanval” over. De
Direkteur van Gemeente Werken kwam
met het voorstel tot onteigening over te
gaan indien de heer Zanen niet goedschiks
de grond zou verkopen. Hij kreeg daarvoor
de tijd tot 1 juni 1973. Uiteindelijk kocht
Hazeleger 17 hectare voor 5 ton op 28
september 1973.
Kuipers Bouwbedrijf bv kreeg van het
gemeentebestuur de vergunning tot het
bouwen van 150 bungalows met een
oppervlakte van 65 m2. De oorspronkelijke
prijs was berekend op ƒ 121.000,— kk.
Daarbij werd dus niet meer rekening
gehouden met de 30 meter afstand h.o.h.
Gedeputeerde Staten van Gelderland had
na de afgifte van de bouwvergunning door
de gemeent Renkum kritiek op de hoeveel-
heid huisjes. Daarop had Gedeputeerde
Staten van Gelderland de minister van
Volkshuisvesting en Bouwnijverheid

Historie
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gevraagd de besluiten van B en W van
Renkum tot verlening van bouwvergunnin-
gen van 150 zomerwoningen in Wolfheze
te schorsen. Hetgeen bij Koninklijk Besluit
van 27 december 1974 ook gebeurde.
Inmiddels had de Fa. Kuipers  een weg aan-
gelegd op de bestaande bospaden en was
zij reeds begonnen met een paar houten
huizen. De bouwaktiviteiten werden
geschorst tot 1 juni 1975. De bouw onder-
neming Kuipers werd daardoor het slacht-
offer en ging failliet na het nodige juridisch
getouwtrek met de gemeente.
Het ministerie van Volkshuisvesting en
Bouwnijverheid was het niet eens met de
bouw van 150 woningen. Het maximum
toelaatbaar aantal woningen mocht niet
meer zijn dan 50 uitgaande van gemiddeld
65 m2 vloeroppervlak en van 30 meter
h.o.h. Enkele woningen waren buiten het
bestemmingsplan gesitueerd. De noord-oost
hoek van het bouwplan heeft de bestem-
ming “boslandschap” en behoort dus niet bij
het zomerhuisjes terrein te worden betrok-
ken.
Het hele plan moest herzien worden en
werd landschappelijk gezien begeleid door
de heer Voogt. Vijftig huisjes werd relatief
veel te duur, deze konden alleen gekocht

worden  door miljonairs. Uiteindelijk
besloot de gemeente tot 86 huisjes en daar-
bij werd geen rekening gehouden met de
maat 30 meter h.o.h. maar er werd meer
gelet op de open plekken die er al waren.
De bouw werd aan een andere aannemer
gegeven. Ank

Verzekerings maatschappij Ennia had serieu-
ze plannen een recreatiepark te bouwen op
de plaats waar nu de 86 huisjes van
’t Hazeleger gebouwd zijn. Het bezwaar er
tegen was, dat er te veel huisjes, meer dan
145 houten bungalows, in dit gebied, zou-
den komen. Dit zou een te grote aantasting
van het gebied zijn volgens het gemeente
bestuur en de provincie.
De gebroeders Borger van de projectont-
wikkelings maatschappij “De Sleutel” heb-
ben wel vergunning gekregen om 86 bunga-
low’s te bouwen voor recreatie doeleinden.
Een deel van de Renkumse gemeenteraad
sputterde tegen, want zij vonden dat het
een te luxueus karakter kreeg.
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Monopoly met een stukje bos
WOLFHEZE - Het lijkt veel op "Monopoly". Maar het geld is echt. De 
Kalverstraat, het meest begeerde bezit in dit aloude spel, is vervangen door een stuk
bos in het Gelderse Wolfheze. Aan het slot is één van de spelers rijk en de anderen
mokken wat na. Op één punt gaat de vergelijking in elk geval mank: het kaartje "Ga
direkt naar de gevangenis" ontbreekt. 



“Sommige aardig, de meeste alleen maar praktisch

en lelijk als de mijne”

De eigenaar van de grond was
Kampers, “De Sleutel” B.V. Almelo
liet de huizen bouwen en Goossen

was de bouw-aannemer. Bij de verkoop
van de huizen stond in de papieren, dat de
Sleutel op het moment van verkoop de
grond van de heer Kampers kocht.
“De Sleutel” trok de volgende
mensen/bedrijven aan bij de bouw:
• Architect ir. Voogt, die het terrein boom

voor boom in kaart bracht;
• Houtzagers Beheer b.v. te Arnhem, een

firma die verkoopt of verhuurt;
• Architecten bureau van Nierop en van

der Hoeven uit Rotterdam en 
• Bouwer Kuiper uit Heteren.

Oorspronkelijk waren meer woningen,
namelijk 150, gepland.  Er waren veel
bezwaren tegen het te dicht opeen staan.
Bij het begin van de bouw zouden er 80
stenen- en 20 houten huizen komen.
Uiteindelijk stonden er na de bouw 77 ste-
nen en 9 houten huizen. Het laatste stuk
waar de overige 11 houten huizen zouden

komen was de noord-oost punt van het
bosgebied en dat moest bosgebied blijven.
Na een “valse start” in 1974 is uiteindelijk
in 1976 tot en met 1979 de bouw gereäli-
seerd. In het begin van de bouw was er
wat tegenwerking, er was onder andere
geen water en het water voor de bouw
moest per tankauto worden aangevoerd.
Een put slaan ging niet zo goed. Het
grondwater zat te diep: 40 tot 60 meter.
Er stond een informatie bouwkeet op het
terrein, terwijl nummer 1 als proef-bunga-
low was gebouwd en ingericht (één van
de gebroeders Borger heeft daar ook een
poos gewoond). In de bouwkeet zaten de
gebroeders om aspirant kopers te ontvan-
gen en over het projekt te informeren en
eventueel koopcontracten af te sluiten, vrij
op naam, vanaf de tekening. De eerste 12
huizen werden verkocht aan mensen met
beroepen als: arts, leraar, apotheker, tan-
darts, veearts enzovoorts. In Motel Arnhem
was ook een show waarbij de keuze tussen
een aantal tegels en de kleur van de deuren

Bouw en aankoop
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gemaakt kon worden. Ook de indeling
kon nog wat veranderd worden.

Het park is vernoemd naar Barend
Hazeleger die ook een tijd eigenaar  van
de grond was.

Als je de mensen vraagt  waarom zij
hierheen kwamen, is het vrijwel altijd
“De Rust. De ruimte.”
Sommigen zochten dat hier in de omge-
ving in verband met werk of juist tussen
beider werkplek . In het begin waren er
meer die een plek zochten om in hun
vrije tijd/weekenden het werk wat te
kunnen ontvluchten,  een echt “tweede”
huis dus. Het werk werd afgebouwd of
verplaatst naar hier en langzamerhand is
het een echte woonomgeving gewor-
den. Nog slechts enkele bewoners
wonen er recreatief en slechts een enkel
huis is nog in orginele staat.
Voor velen een plek waar men meteen
verliefd op werd en waar men heel lang
wil blijven wonen. Zelf hadden wij ons
huis gekocht zonder dat ik de plek had
gezien, maar de beschrijving van ons
huis en omgeving was perfekt en ik heb
er nog geen moment spijt van gehad.

Ina

Het bos stond rondom het huis vol
vogelkers. Het was dan ook een dag en
nog een deel van de nacht met looplam-
pen, vogelkers trekken met zijn vieren.

Wij, mijn vrouw Olga en ik Bert Polak,
waren door ’t land aan het kijken, naar
wat er te koop was aan recreatiebunga-
low’s. Eerst bij het Veerse meer: A
frame huizen! Het waren net broeikas-
sen en de grond was erf-
pacht! Ook was de reis
erheen te onzeker door de
slechte wegkwaliteit en de
te lange reisduur vanuit
Nieuwkoop.
Wij zagen de advertentie
van “De Sleutel” over het
“Hazeleger”. Interessant
genoeg om eens te gaan kij-
ken in September 1976. We
werden getroffen door de
schitterende ligging, de architectuur met
vele variatie mogelijkheden, de goedko-
pe bouwgrond. Hoewel wij geen koop-
plannen hadden, wisten uiteindelijk de
gebroeders Borger ons over te halen.
Om via de koop, ons voor ’t weekend
die privacy  te verschaffen, die wij met
onze fysiotherapiepraktijk nodig hadden.
De ligging van ons huis was echter
onpraktisch er viel gelukkig nog wat aan
te veranderen. De grond van de bouw-

put werd afgevoerd, vooral
de zwarte aarde (verkocht?)

Bert

Hoe kwam ik in het Hazeleger?

Sinds 1986 woon ik in ’t Hazeleger.
Een advertentie met een tekeningetje
maakte mijn nieuwsgierigheid los en dus
er op af...en ja hoor! Ik was meteen ver-
kocht/verknocht aan deze unieke plek. 
Nog steeds ervaar ik het als iets heel bij-
zonders hier te kunnen wonen. Je
woont hier (zodanig) vrij en toch niet

geïsoleerd. Iedereen kent meestal zijn
eigen buren zonder dat je elkaar voort-
durend “op de lip” zit. In nood kan je
een beroep op iemand doen en men
beperkt dat tot het uiterste; toch allemaal
echte “eigenheimers”
Het grappige is dat tot ongeveer 1985
niemand zich aan opvallende verbou-
wingen waagde, want dat “mocht” niet.
Sinds die tijd verrezen er diverse car-
ports, als paddestoelen uit de grond.
Sommige aardig, de meeste alleen maar
praktisch en lelijk zoals de mijne.
Onder de grond werd door menigeen al
gewroet en velen hebben al een aardige
“verdieping” onder de grond. Hier en
daar werd de afrit tot kamer omge-
bouwd. Daarna kwamen er drastischer
verbouwingen zoals een flinke brede
slaapkamer boven die afrit. Want dat
moet gezegd in die oorspronkelijke
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slaapkamer zou je inderdaad claustrofo-
bie krijgen. 
Vanaf de deur kan je maar het beste
meteen je bed induiken en je ogen gelijk
stijf dichtdoen en niet meer wakker wor-
den tot de volgende morgen.
Dit is niet om te klagen, uiteindelijk was
het de bedoeling om hier veredeld te
kamperen.
Over kamperen gesproken, doet u dat
ook wel eens in die warme zomermaan-
den je matras op het terras leggen en

daar gaan slapen? De vleermuizen in de
schemer boven je zien vliegen. De ster-
ren in de heldere lucht bekijken. Het is
eenvoudig, maar puur genieten.
De laatste jaren worden de verbouwin-
gen steeds forser en
creatiever aangepakt. Het leuke is dat
iedereen zich min of meer aan de oor-
spronkelijke vorm vasthoudt en binnen
die vorm worden steeds boeiender
oplossingen gevonden. Bij diverse huisjes
heb ik dat met veel plezier kunnen
bewonderen.
Het is ook opvallend dat menigeen
zoveel mogelijk de dennen laat staan;
mits ze niet te veel schaduw geven en
hoewel er veel gekapt is is er ook weer
veel geplant.

De tuinen blijven bosachtig, wel komen
er steeds meer vijvers bij en het aantal
vogels dat hier dankbaar gebruik van
maakt is behoorlijk gevarieerd.(vlak de
reiger niet uit). De eerste jaren dat ik
hier woonde was er geen eekhoorn te
bekennen, maar de laatste jaren heeft
iedere tuin zijn eigen eekhoorn geloof ik.
Op dit moment van schrijven zit er zelfs
een “echtpaar” in een nest te broeden!
Ik hoop dat ik de jongen nog te zien
krijg.
Al een paar keer is het me bijna gebeurd
dat een eekhoorn vlak voor m’n wielen
de weg overstak. Blij dat ik rij! Maar niet
te hard!
De reactie van mensen op dit park is of
enthousiast of juist negatief. Iets er tus-
sen in heb ik nog niet vaak gehoord. Ank
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Bij Veluwse stortbuien zijn er, bij de stenen huizen, in het begin diverse overstromin-
gen geweest. Garages liepen vol en de brandweer moest er aan te pas komen om die
leeg te zuigen. Er werden vloedplanken geplaatst onder anderen bij van Ede.
Dit kwam vooral, doordat er te weinig inhoud aan de zakput ( 3/4 m3) gegeven was.

De goten voerden het hemelwater af naar de zakput, terwijl er bij het leeglopen van
het bad al problemen waren.
De goten werden losgekoppeld en het hemelwater werd afgevoerd in het bos. Ook
hebben veel stenenhuis eigenaren hun garage ingang veranderd, zodat het water niet
meer via die helling naar binnen kan lopen. 

Huub van Heertum had de bomen van de boomkwekerij van het 
gemeentelijk bosbedrijf Ede opgekocht. Zij gingen n.l. deze kwekerij opheffen. Dit
waren ongeveer 6000 bomen en struiken. Die verkocht Huub voor een zacht prijsje
aan diverse mensen. 

de boswachter vertelt: tussen de den-
nebomen voor de kap werden singels
van berken aangeplant. Deze bomen
bevatten vooral in de zomer veel vocht
en werken zo brandremmend.



“Feesten en vergaderen”

Onze vereniging
De Sleutel bood een feest aan ter gelegen-
heid van de oprichting van de vereniging in
kasteel Doorwerth, met de “Swing
Specials” o.l.v. Sem Nijveen en een diner
dansant. Het feest was groots, de stemming
prima, alleen werden half lege glazen wijn
van zeer goede smaak weer teruggegoten
in de flessen.
Het diner bestond uit een visgedeelte, dat
via champagne bij een kampvuur overging
in een vleesdiner. Beide voortreffellijk van
smaak. Hierbij werd het bestuur van de
vereniging bekend gemaakt.
Bij overdracht van de stenen huizen was er
voor iedereen een groene fiets.

Nadat het terrein, kadastraal bekend
gemeente Oosterbeek  sectie A nummer
1032 in totaal groot 18 hectaren 43 aren
en 70 centiaren, was ingericht met 86
woningen en infrastructuur, ontstond de
behoefte  aan een vereniging van eigenare-
nen/gebruikers van de bungalows. Een eer-
ste aanzet daartoe was het benoemen van
een voorlopig bestuur bestaande uit de
dames de Groote (voorzitter) en Willems
en de heren van de Berg, van Kan, en van
der Veen. In samenwerking met projectont-
wikkeling maatschappij de Sleutel BV orga-
niseerde het bestuur op 17-6-1978 een
eerste ledenvergadering in Postiljon motel
te  Arnhem, waar ook de eerste financiële
begroting voor de tweede helft van 1978
werd gepresenteerd en aangenomen. De
bijdrage voor het onderhouden van de

gemeenschappelijke infrastructuur bedroeg
toen ƒ 115,— per eigenaar voor de twee-
de helft van 1978. Daarnaast werd ook de
instelling van een waarborgsom per eige-
naar van ƒ  250,— geregeld.

Op 30-9-1978 en 31-3-1979 vonden twee
nieuwe ledenvergaderingen in het Oude
Klooster te Oosterbeek plaats, waarin een
concept-statuten  werd opgesteld, rekening
en verantwoording werd afgelegd over de
tweede helft van 1978 en de begroting
1979 werd aangenomen. Op de vergade-
ring van 30-9-1978 werden de bewoners
van de houten bungalows officieel leden
van de vereniging.Op 17-9-1979 werden
de statuten formeel vastgelegd in een nota-
riële akte. Hierna ontstond het vaste ritme
om éénmaal per jaar in de periode febru-
ari/maart een ledenvergadering te houden.
Van 1980 t/m 1984 in de Reehorst te Ede,
van 1985 t/m 1992 in West End te
Arnhem en van 1993 t/m heden in de
Burcht te Wolfheze.

In 1990 werd besloten om de waarborg-
som te verhogen naar ƒ 300,— per bunga-
low,  door toevoeging van ƒ 50,— uit het
voordelig resultaat 1989. De waarborgsom
was daardoor gelijk aan de jaarlijkse bijdra-
ge.

In 1994 verdween één van de taken uit het
pakket  gezamenlijke voorzieningen door
introductie van de DUO-bakken en invoe-
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ring van de afvalstoffenheffing, door de
gemeente Renkum rechtstreeks per eigenaar
met de gemeente te verrekenen. Effect voor
de vereniging circa ƒ 120,—  lagere bijdra-
ge per eigenaar. In hetzelfde jaar werd een
nieuwe bekabeling gerealiseerd voor TV en
radio bij de NKM, waardoor wij thans van
een adequaat zenderpark gebruik kunnen

maken. Financiële consequenties waren het
aangaan van een lening ter financiering van
de bekabeling en een collectief abonne-
ment, waardoor de jaarlijkse bijdrage thans
circa ƒ 500,— per bungelow bedraagt.
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Louws hield er van zijn vrienden met een grapje te pakken nemen. Het volgende
bereikte ons.

Jan Kirpesteyn wilde zijn auto inruilen voor een andere en Louws hoorde dat toevallig
en dus zei hij op een keer toen hij Jan tegen kwam: “Zeg ik heb gehoord dat ‘onze
burgemeester’ (van Thijn) pech heeft gehad met zijn auto?” “Zo! Erg?”  “Ja, hij is op
zoek naar een nieuwe en hij zoekt er een met ...” en hij noemde de  kenmerken van
de auto van Jan “Zo!” was het enige commentaar, maar Jan ging naar huis en trok zijn
goeie pak aan en ging naar het huis van de heer van Thijn. Deze deed de deur open
en Jan zei: “U zocht een auto! Wel, hier is hij, maak maar een ritje ermee” en hij ben-
gelde de autosleuteltjes voor zijn neus. 
“Uh!...Uh!... Er mankeert niets aan mijn auto!”

Als de heer Louws naar de zin van zijn vrouw te lang sterke verhalen stond te vertel-
len, werd hij door zijn vrouw met de scheepstoeter naar huis geblazen. Iedereen riep
dan "Louws moet thuiskomen".



“De keuken verplekte vaak naar de kleine

slaapkamer en  ook werd deze slaapkamer bij het

verplaatsen van de pui wel bij de kamer getrokken.”

Verbouwing
Het park was gebouwd en de huizen ver-
kocht. Onze spullen erin en... wij gingen
veranderen. O, nee, wij liepen niet zo hard
van stapel; een kippenhok, een afdakje, een
schuur/werkplek half onder de grond. Het
bestuur kreeg er brieven over en op de
jaarvergadering van 1983
werd een heuse commissie
benoemd, die al die bij- en
aanbouwsels (een afdakje bij
de voordeur) in de gaten en
binnen de perken moest hou-
den. Een carport met de bij-
naam “de Hooiberg” deed in
1985 veel stof opwaaien. Hij
mocht blijven staan maar wel
zonder muren.  Dit had
natuurlijk wel tot gevolg dat er
meerderen een carport gingen
gebruiken in plaats van de
garages die, zoals elders in dit
boekje te lezen valt, weleens “inregenden”.
Waar liet je al je “bewaar”spullen? Waar
moest je wasmachine staan en waar vond
je een plek om je administratie bij te hou-
den? Juist! Onder de grond.
Een gat in de muur van de garage, je vloer
ondersteunen en zand weghalen. Soms
professioneel: met een goede vloeronder-
steuning door middel van stempels en het
zand niet zelf wegkruien maar laten afzui-
gen. Soms liep het bijna uit de hand of
zakte iets scheef. Muurtjes metselen, stu-
cadoren en de vloer storten en al of niet
het gat in de muur afwerken met een deur.

Niet vergeten ... een (v)luchtraam naar
buiten. Zo ontstonden er kelders en slaap-
kamers, die samen met een badkamer en
slaapkamer(s) in de oorspronkelijke garage
een echte onderverdieping vormen.

En boven?  ...  Heel lang bleef het bij het
verplaatsen van de schuifpui in de huiska-
mer en soms kwam daar een uitbreiding
van het halletje bij. De keuken verplekte
vaak naar de kleine slaapkamer en  ook
werd deze slaapkamer bij het verplaatsen
van de pui wel bij de kamer getrokken. En,
o ja, een vide in de schuine hoek boven de
slaapkamers leverde een prachtige speel-,
berg- of werkplek op.
De gemeente gaf ons bouwregels en wij
konden bouwvergunning aanvragen.
Gelukkig werd er ook goed gekeken of de
stijl van het huis bewaard bleef, waardoor
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de eerste vergunning aanvrager een mooie
hal en plantenkamer aan het huis kon bou-
wen, in  plaats van een “wratvormig” halle-
tje. 
Soms lagen de terrassen wel erg dicht bij
elkaar en bij de houten huizen heeft dit
driemaal geleid tot het verplaatsen van de
woonkamer naar de carport, die voor dit
doel werd dichtgemaakt. De oude woonka-
mer werd een mooie slaapkamer en ook de
keuken werd daardoor groter. Ook bij de
houten huizen werd onderkelderd en de
schuifpui uitgebouwd. Elders werd het ter-
ras verplaatst naar de zijkant van het huis of

kwamen er meerdere terrassen bij: in de
volle zon of juist in de schaduw. Wij kun-
nen leven: wonen - gasten ontvangen -
werken. Zoals Ank in een stuk schreef
“Puur genieten”
Wij Hazelegers hopen in de toekomst een
mooie woonwijk van de gemeente Renkum
te zijn. Veel ruimte en rust in onze huizen
en tuinen die, hoewel als twee soorten hui-
zen begonnen, allen hun eigen kenmerk krij-
gen. Al naar gelang welke eigenaar er in
woont of zal gaan wonen.
Van twee soorten woningen naar 86 eigen
plekjes in één Hazeleger.
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WEET U NOG ?

In dit hoofdstuk komen de “klassieke” verhalen aan bod
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Het gevolg van veel heen en weer gepraat is een

heen en weer gezeul met de groene bakken.

Zijn we nu beter af?

Even de vuilniszak in de container
doen “Hè! Wat nu? Geluiden in
de grote bak!”, dacht een bewo-

ner. Heel voorzichtig gekeken en wat
bleek?  Jelle Thien zat erin en schoof alle
afval in de hoek, zodat er weer wat bij
kon. Ja zo ging dat vaak. Klep  van de con-
tainer op een kier- vuilniszak erin laten val-
len en wegwezen. De volgende ziet maar.
Voor deze grote-container ellende hadden
we op een vijftal plaatsen  in ons park
betonnen bakken staan. Daar gooide je
door de kleppen bovenin je huisvuilzakken
in. Vaak gebeurde dat op weg naar je
“echte” huis of naar het werk en de bakken
die het meest op de route lagen waren dan
ook snel vol en daarna stonden de zakken
ernaast.
Soms ook omdat sommigen de zak er niet
in konden of wilden tillen en dan was de
bak leeg en de rommel er buiten. Rommel
omdat men  er vaak van alles bij zette en
ook omdat de eksters en dergelijken de zak-
ken kapot pikten.
Daar wilden we in 1981 van af en we kre-
gen offertes van grote containers. Het
ophalen van het huishoudelijk afval door
de germeente werd door de gemeente
Renkum niet gedaan, omdat zij ons dan
min of meer permanent zouden gedogen
en dat wezen zij af.
De grote container gaf nog meer proble-
men. Om ervoor te zorgen dat hij niet half-
leeg afgevoerd zou worden naar Duiven,

moest er heel wat gebeuren. Vrijwel elke
vergadering kregen we het verzoek. De
vuilniszakken ver in de bak te gooien of
achter een lege klep. Ook werd daar
meestal aan toegevoegd: Gooi je tuinafval
op je composthoop of op de takkenbelt.
Gooi in de container geen puin en bouw-
afval en geen hele bankstellen (daar is grof-
vuil ophaal voor) etc.
De heer Hoffman hing aan een touw zelfs
een grote schuifbezem om de zakken wat
van de kleppen weg te schuiven en toch
moest de heer Thien er nog in. Bovendien
waren de kleppen zwaar en de naaste
buren trillen nu nog na van het dichtdon-
deren.
Steeds meer begon men op gescheiden
afval inzameling te hameren en steeds min-
der mocht er dus in de grote container, op
straffe van een fikse boete. Ook de
gemeente drong aan op huisvuilinzameling
door middel van  de groene containers en
dus moesten we er in de loop van 1994
aan geloven. Zo staan dus vanaf die tijd
elke week deze  bakken aan de weg. Voor
sommigen een ramp, want ook half leeg is
het toch een gesjouw en ze staan vaak in
de weg, in je tuin of aan de weg.
Toch kunnen we nu zelf in de gaten hou-
den of de hoeveelheid afval niet uit de
hand loopt en het bestuur scheelt het
beslist een stuk zorg.

Vuilophaal
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Een onderwerp waar men liever niet al te diep in

duikt.

Even het riool in
Al heel lang willen wij “echte” rio-

lering in het park. Nou ja niet
allemaal, maar als we niets hoe-

ven te betalen... Dan blijft nog altijd, dat de
maandelijkse lasten gaan stijgen door de
rioolbelasting. Toch zijn de meesten van
ons er dan wel voor. Uit milieu oogpunt
bekeken en ook vanuit de verstopte put
kant, want we hebben wat putten gegra-
ven/laten graven.
Reeds in een brief van 23-9-1979 verzoekt
de heer de Boer (bungelow 83) het
bestuur de financiéle kant van een goede
riolering te bekijken. Hij moest namelijk
toen al een nieuwe bezinkput plaatsen.

Bij de stenen huizen waren de dakgoten
met hun pijpen aangesloten op de zakput
met 3/4 m3 inhoud. Grote overlast dus bij
regen en zeker bij stortbuien en deze pij-
pen werden al snel losgekoppeld.

Op 28-11-1984 staat er een stukje in Hoog
en Laag
“Nog geen riolering in het Hazeleger”
Maar ja, wij zaten hier, voor een deel ten-
minste, het hele jaar te “recreëren” en rio-
lering aanleggen zou uitgelegd kunnen
worden als legalisatie van dit wonen.

En mevrouw de Boer (bungalow 83) ging
aan de slag schepte het gat en stapelde de
stenen van de derde put.

In 1985 stond er in de Renkumse krant.

Voor 1 juli?  Welk jaar eigenlijk?

Het leek wat rustiger te worden op het rio-
leringsvlak, want in onze stukken geen brie-
ven hierover maar . . . .  wij groeven voort
aan onze putten.

In 1995 komt er weer leven in de afvoer,
want . . . 
wethouder Harberink van de gemeente
Renkum komt op onze jaarvergadering  ons
onder andere vertellen: “Iedereen die nu
een nieuwe zakput moet plaatsen doet er
zéér goed aan om dan eerst bij de gemeen-
te te informeren. De planning is om al héél
snel de riolering aan te leggen en dan zou-
den de kosten van zo’n put weggegooid

Druk op riolering!
Voor 1 juli 200 aansluitingen in
het buitengebied.
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geld kunnen zijn.”Als wij zelf eind maart
1995 met een gemeente ambtenaar hier-
over praten (gezien permanente bewoning
op korte termijn een nieuwe put noodza-
kelijk maakt) dan zegt deze ons, dat de
wethouder erg optimistisch en zéér voor-
barig is geweest.
Voorlopig dus nog niets. Toch speelt de
zaak in dat jaar 1995 veel meer in en ook
buiten ons park. De gemeenten zijn ver-
plicht voor het jaar 2000 (inmiddels wordt
alweer gesproken over 2005) de huizen
overal op de riolering aan te sluiten. 
Een zeer tendensieus stukje in de krant
suggereert dat de rioolkosten van ƒ 90,—
met ƒ 130,— zullen stijgen naar ƒ 220,—
voor iedere ingezetene van de gemeente
Renkum, omdat ons park aangesloten gaat
worden op de riolering.
Wij (bewoners van het park) krijgen via
het bestuur een enquete van de gemeente
Renkum, die naar de mening van velen
niet goed is opgesteld. Bij een korte ja of
nee beantwoording van de vragen (en dat
wenst men) zal vrijwel iedereen tegen zijn.

Zeker 20 stukken of brieven schrijven wij
aan het bestuur  en aan elkaar (via het
prikbord bij de brievenbus). De één wil
eigenlijk gisteren al riolering. De ander zegt
dat de put bij goed gebruik jaren wellicht
een leven lang mee zal gaan. Er zijn  er
die bang zijn dat, als wij er zelf op aan
dringen bij de gemeente, deze het wel zal
willen doen, maar op onze kosten.
Anderen denken dat brieven van ons hier-
over de gemeente aan het werk zal zetten,
onder andere omdat wij onze betrokken-
heid voor een goed milieu laten blijken.

Kortom veel geschrijf en weinig wol.
En wie is er nu een put aan het graven?

In de raadsvergadering van 20-12-1995 is
besloten dat de hoofdleiding vanuit het
dorp Wolfheze en de hoofdleiding in park
voor de rekening van de gemeente komt.
Voor eigen rekening is de individuele aan-
sluiting van ieder perceel op dit gemeente-
lijke afvoersysteem
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Meer dan 30 zenders op de kabel!

Nu de sport nog

CAS en kabel
Vanaf het begin hadden wij een

eigen mast en kabel TV en dat
heeft ook veel stof tot praten gege-

ven. Liep alles in het begin wel goed, in
1980 waren er toch al  zoveel klachten en
verzoeken om uitbreiding, dat de Heer
Louws voorstelde de toch al flinke mast te
verhogen. Deze stond tussen no. 29 en no.
20 aan het Berkenpad. Dit verzoek stuitte
in de vergadering op verzet, zowel uit
landschappelijk oogpunt als wel om de risi-
co’s voor de omliggende woningen bij
eventueel omwaaien.In 1987 kregen wij
een uitbreiding met Nederland 3 en wer-
den door de RETAM de kabels  vervangen
die niet voldeden.
In 1989 had Antenne Beheer een te duur
voorstel, ƒ 196.000,— en de maandelijkse
lasten ƒ 369,80. Wyn Harris vertelde ons
over zijn schotel antenne en schreef ons
een brief daarover. Het te dure voorstel
werd afgewezen en met de brief van Wyn
werd verder niets gedaan.
In juni 1991 stuurde CT Twente ons een
brief over het faillisement van de RETAM
en bood zich zelf aan  als vervanger, maar
de RETAM werd weer opgericht als NEM
en wij gingen daarmee verder. Deze maat-
schappij controleerde het RTL4 signaal en
bevond dat in orde, wel vond men de
boomtop te hoog en dus werd deze
gesnoeid.
In 1993 werd onze interesse voor Kabel
TV van de NKM gepeild en op onze jaar-
vergadering van 1994 werd voor deze

vorm gekozen. Wij gaan een collectief
abonnement aan en sluiten voor aanleg en
abbonement ook een collective lening. Het
voorstel van de heer Scholte: voor de halve
prijs acht zenders kon, na ernstige bestude-
ring toch niet de meerderheid van de ver-
gadering achter zich krijgen. Enkele eigena-
ren zeggen hun abonnement om diverse
redenen op en dit geeft enige moeilijkhe-
den met het collectief abonnement
Voor een goede ontvangst moest er een
nieuw kabelnet getrokken worden en in
1995 werd de mast gesloopt. De heer
Thien nam, na overleg met het bestuur, het
bovenste stuk op zijn nek mee haar huis.
De heer van Randwijk constateerde een
verweer en oxidatie in de oude kabels, wat
op de noodzaak van de vervanging wees. 
Op dit moment is er weer de discussie
over het basispakket of het uitgebreide pak-
ket; men vreest voor een sterke verhoging
van de kosten, mede door de komst van
een sportzender. Wie veel van sport houdt
is daar meestal sterk voor, maar het collec-
tieve abonnement geeft ons nu nog niet
veel speling.
Op no. 20 lag de slaapkamer vlak bij de
TV toren, waarachter  het electriciteitshuis
stond. Er werd in die kamer een soort
stroomlading gevoeld, mogelijk heeft de
televisietoren inductie opgewekt en golven
uitgezonden. Gelukkig was dit na de sloop
over. Ook het storend object in het nog zo
bosrijke gebied was verdwenen.
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Een vrije vertelling naar een waargebeurd verhaal

Een man en een vrouw kochten een huis en dus werden zij eigenaaren. Als eige-
naars vonden zij hun huis wel mooi maar...

Een paar dingen wilden zij anders. Zij maakten plannen en zochten iemand die de plan-
nen voor hen wilde uitvoeren. En Hoera!  Zij vonden een verbouwer en deze verbouwer
deed dat in zijn vrije tijd en dat kostte niet zo veel. Met elkaar werden de plannen verder
uitgewerkt en daarna konden ze echt aan de slag gaan en toen...
Braken zij hier wat af, bouwden wat op en braken weer wat af en zij kwamen een geld-
kist tegen en die lag niet op de zolder of in een kast, maar weggestopt op de verwarmings-
kanalen in de kelder.
En bovendien zat er wat in en dat konden zij horen.
Gauw koffie gezet  en nieuwsgierig werd de kist opengebroken... en vielen hun monden
open.

GELD - Duits - Belgisch - Frans - Nederlands - Spaans -
GELD en waardepapieren aan toonder.

Helemaal van slag dronken ze hun koffie op en de man zei tegen de verbouwer: “Van
werken komt niets meer. Ga jij maar naar huis. Ik zal het geld tellen en later op de dag
kom ik jou vertellen hoeveel wij gevonden hebben.”
De verbouwer ging naar huis en dacht: “Zoveel stapeltjes geld, hoeveel zou het zijn, wat
zou ik krijgen? Misschien deelt hij het wel gewoon door de helft,maar vindersloon is toch
ook 10%.”
En hij was blij en thuis waren ze ook blij.

En toen... was het sprookje afgelopen,
want de man wilde het geld niet delen...
...hij was niet rijk...
...hij was een “vriend” kwijt.

Er was eens...
geen sprookje

Ina.

Er was eens…

21



Men klaagde “tok tok tok!”

“weg moet het kippenhok”

Maar niet voor lang

Het kippenhok
Welk beest was het eerst lastig? de

poes, de kippen of de hond?

Geen enkel beest of soms ... de pauw.

Het eerst in het park waren de pauwen
zeker niet, want zij kwamen de herten in
een heus hertenkamp gezelschap houden.
De bewoners van een huis aan de midden-
weg waren, in hun voortuin, begonnen
met één hert en elk jaar kwam er één bij
tot het een heel koppeltje was en samen
met de pauwen (krijsen)  en de geur van
hun uitwerpselen waren zij een doorn in
het oog  van een aantal andere bowoners.
Eerlijkheid gebied dat zeker de kleine kin-
deren dit hertenkampje heel leuk vonden,
maar van de hond Duke mochten de pau-
wen elke keer gaan vliegen als hij er langs
kwam.

Wie heeft er nu last van wat getokkel van
kippetjes in het bos, zou je denken, maar ja
als het haantje hoog in de boom gaan zitten
en daar om twee uur ‘s nachts gaat kraai-
en,  wordt het toch ietwat anders en dus
brieven aan het bestuur en discussies op de
jaarvergadering. Wat mag wel of niet, er
kwam zelfs een uitspraak. Twee huisdieren
maximaal en een paard is geen huisdier.
Niet dat we ons er helemaal aan hielden,
want wat moest je dan met al je vogeltjes
in je volière?                                    

Ook de heer Vogelpoel had problemen met
de buren. Hij had  namelijk een kippenhok
gebouwd en zij waren zeer boos over het
hanengekraai waarmee ’s ochtends vroeg
zijn haan zegevierend zijn triomf uitriep
over de lieftallige kippen.
Zo erg zelfs, dat zij een klacht indienden en
prompt kreeg hij een gerechtelijk bevel tot
afbreken. Hij heeft het in delen afgebroken
en na  een gedegen controle van de
gemeentelijke ambtenaar weer in delen
opgebouwd. Er werden later nog klachten
ingediend over het kraaien van de krielhaan
(een krielgeluid dus). 
De buizerd cirkelde dikwijls al krijsend
boven de kippen, maar dorst ze niet te pak-
ken. De haan wel! En de buizerd  pikte de
kippen bij Thien uit het hok.
Tegenwoordig is de vos op strooptocht
naar de krielkippen.
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Jarenlang hebben we veel plezier gehad van de takkenbelt, deze heeft zeker een nutti-
ge functie gehad, maar nu al het huisvuil en tuinafval door de gemeente wordt opge-
haald ben ik er niet rouwig om dat hij er niet meer is. Voor het bestuur lijkt het me een
stuk aangenamer, want zij moest altijd de troep eruit halen die sommigen, er toch
weer tussen gooiden. Een enkeling had moeite met het verschil tussen een loden pijp
en een tak. Nu staat er inmiddels jonge aanplant op te groeien waaronder een paar
tamme kastanjes, de generatie na ons kan daar hopelijk de vruchten van plukken; als
inmiddels niet een nieuwe ijstijd is aangebroken.

De heren Vogelpoel en Polak waren het er samen over eens, dat er vroeger veel meer
wild, onder andere herten, te zien was. Hoe dat kwam? Zij denken vooral door de
grote hoeveelheden honden en katten, die als ze los rondlopen in het bos een reuk-
spoor achterlaten die herten en ander wild afschrikt.
Ook de boswachter vertelde dat het aan de lijn houden van de honden,  zeer zeker in
de schemering en in  de nacht in het belang was van het behoud van dieren in het bos
rondom ons terrein. Hij dacht daarbij vooral aan de dassen in de dassenburcht.
Veel hondengeblaf of gehuil vanuit de kennels, omdat de bazen(innen) uit werken zijn.
De poezen roven veel vogels, eekhoorns vooral jonge, zelfs duiven en konijnen vallen
ten prooi. Met een kattebak en een beetje goede wil is een poes beslist in de tuin te
houden en dan is het beest niet bij een ander die de vogels voert of jongen in de tuin
heeft. Een tuinslang of plantensproeier helpt ook om de geliefde dieren van de buren
uit je eigen tuin te houden 's Winters zien wij weinig kepen meer, een zeer mooi
vogeltje met oranje op zijn borst en een donkerblauw verendek bovenop. De groen-
ling, vroeger in grote kolonies aanwezig, is nu nog soms als enkel paartje te zien. 
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OMGEVING

Een kleine blik in het verleden en op de wereld om ons heen
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Een overzicht van de gebeurtenissen die hebben bij-

gedragen aan het bestaan van het dorp Wolfheze.

Als je schrijft over “De Historie”
van het Hazeleger, dan hoort daar
natuurlijk ook de geschiedenis bij

van het stuk grond waarop wij wonen en
dus...
Op naar de bibliotheek en weer huiswaarts
met een stapel boeken-De Veluwe - Het
Wolvenbos - De geschiedenis van de (5)
dorpen - Blik omhoog - Met mijn vader aan
de wandel.
Ik kon aan de gang.

Groot was mijn verbazing toen ik al blade-
rend (van achter naar voren volgens mijn
gewoonte) las “Het nieuwe Wolfheze” en
daarbij dat de Stichting daartoe veel had
bijgedragen.
Hoezo nieuw? Wolfheze was er toch al
eeuwen? Dus maar gewoon van voren af
aan lezen en gelukkig...

Wolfheze ligt in een vlakte tussen stuwwal-
len en deze zijn ontstaan in de laatste ijs-
tijd. De stuwwallen vormden een kom en
deze werd gevuld met zand en grind door
het aflopende smeltwater van de ijskap,
soms zoveel en zo snel dat er lange erosie-
dalen ontstonden en beken. Zo ook de
Wolfhezerbeek en aan weerszijde daarvan
woonden al heel lang geleden mensen.
Men vond als bewijs daarvan in  de 18e
eeuw een twintigtal grafheuvels. Bij opgra-
vingen werden o.a. een 17 en 191⁄2 cm.
hoge klokbeker gevonden en stenen pijl-
punten , een koperen dolk en diverse platte

schalen en urnen. Deze vondsten hebben
betrekking op de periode 2000 v. Chr. tot
8e eeuw na Chr.
Over de periode daarna is tot de 11e
eeuw weinig tot niets bekend en daarna
ook nog niet veel. Pas in 1892 wordt tot
opgravingen besloten op de heuvel die
door Dr.Heldring al in 1840, tijdens een
van diens vele Veluwe wandelingen was
ontdekt. De heuvel droeg vanaf die tijd de
naam Kapelberg. De opgravingen legden de
fundamenten bloot van een 11e eeuws
kerkje. Deze had de maten van 7.56 m. bij
20.90 m.
Op plus minus 350 meter afstand aan de
zuidzijde van dit kerkje stond een kasteel.
Kerk, kasteel en de hele omgeving behoor-
den aan het hof van Wolfheze. Het kasteel
stond volgens een kaartje uit 1553 aan de
noordelijke beekarm ±50 m. zuidelijk van
de weg van Utrecht naar Arnhem (belang-
rijk voor de groei van de gemeente
Wolfheze, omdat dit een hoofdverkeers-
weg was). Vermoedelijk ten zuiden van de
noordelijke beekarm en ongeveer 150 m.
vanaf een boerenwoning “Laag
Wolfheze”.
De kerk wijst op het bestaan van een
gemeente al in de 11e eeuw en het hof
was een adellijk hof, want het had het
recht de geestelijken te benoemen van de
kerk.
Rustig leefden de Wolfhezers te midden
van bos en heide tot 1505, toen plunde-
rende Spanjaarden vanuit Arnhem ook
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Geschiedenis Wolfheze
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Wolfheze bereikten en veel vernielden.
Daarna was er een betrekkelijke rust tot
voorjaar 1584. De Spanjaarden trokken
de Veluwe binnen al brandstichtend en
plunderend, hetgeen ongeveer een jaar
duurde. Wat er precies is gebeurd is niet
bekend, wel dat de bewoners van
Wolfheze na hun terugkeer alles ver-
nield vonden en uit de streek vertrokken.
De resten van de kerk werden in 1624-
1627 afgebroken en het tufsteen werd
afgevoerd.
Als herinnering bleef slechts de funde-
ring. Van het kasteel was nog slechts een
ruïne van een hoektoren, die in 1616
bekend stond als Stratius rondeel.
Wanneer de resten verdwenen zijn is
niet bekend,
maar in 1728
en in 1747
waren de
grachten nog
helemaal
intact. Bij de
verpachting
van de papier-
molen de
Kabeljouw in
1747, behoor-
de de verplich-
ting tot
schoonhouding
van de grach-
ten van
Wolfheze. 

De akkers sto-
ven onder het
zand en er
ontstond een
uitgebreid hei-
develd, waar
ook de bomen
zich weer uit-

zaaiden en allerlei andere planten. Een
heel mooi gebied tot begin 19e eeuw,
met veel wolven. Al in de 14e eeuw
waren er wolvenjachten en in 1645
bracht een oude wolf ƒ 50,— op en
een jonge wolf ƒ 25,—. Eind 18e eeuw
waren ze uit de streek verdwenen. Ten
behoeve van de jacht waren er ook
jachtwegen aangelegd o.a. van “Het
Loo” te Apeldoorn naar kasteel
Doorwerth. Men had het over
Koningsweg en vermoedelijk wordt
bedoeld de huidige Heelsumseweg en
over het spoor de Wolfhezerweg en in
het verlengde de Koningsweg.
Wat al ten tijde van het hof van
Wolfheze bestond, was het

Wildforster-goed. Over de hele Veluwe
waren er 12 onder de heer van
Middachten. Een familie Lawijck was
geslachten lang wildforster. Hoewel ook
het wildforsterhuis werd vernield door
de spaanse troepen, werd het wel her-
bouwd en bleef tot de 18e eeuw in
gebruik. In 1826 brandde het af. Daarna
werd de boerderij (later uitspanning van
de familie Theunissen) gebouwd en
vanaf 1910 het Witte hotel. Dit werd in
1935 verbouwd. De omliggende bossen
kwamen in 1939 grotendeels in handen
van Natuurmonumenten.
Aan de overzijde van de weg stond een
woning met een groot raam op het
Noorden. Daar woonde Anton Markus,
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een van de laatste van de grote groep
kunstschilders die Wolfheze bewonder-
den en die bewondering op het doek
brachten. Onder hen waren Anton
Mauve, de drie gebr. Maris, Bilders, van
Mesdag en “de meester van Wolfheze”
F.H. Hendriks.
De duizend-jarige den en de wodansei-
ken trokken niet alleen de schilders,
maar ook kwam er wat bebouwing zoals
Jonkershoeve en Boshoeve. Vooral toen
in 1845 de spoorlijn Utrecht-Arnhem
vanaf de Klomp naar Arnhem werd
doorgetrokken, met een halte in
Wolfheze en zelfs nog een poosje een
halte Buunderkamp. 
De werkelijke opbouw van Wolfheze
kwam in 1906, toen de Stichting het
dennen terrein kocht langs de
Heelsumseweg en er in 1907 hun
gebouwen op hadden staan. Het kou-
senhuisje, langs de Wolfhezerbeek,
werd zo genoemd omdat de bewoners
daarvan de kousen van de Stichting

wasten en in de struiken te drogen hin-
gen. Wat later in 1911 kwam daar de
Blindenstichting aan de overzijde van het
spoor nog bij. 
In 1917 kwam er ten noorden van de
spoorbaan een Duits interneringskamp,
op een stuk terrein van de melkboerderij
“Johannahoeve”. Er werd een meubelfa-
briek gevestigd die voor 60 man werk
had. Ook was er de kleinste gevangenis
van Nederland (8 cellen). In de twinti-
ger en dertiger jaren kwamen er steeds
meer wegen en bebouwing en in 1925
verrees aan de Lawijckerhof de
Gereformeerde kerk nog vrij eenzaam.
De meeste wegen waren nog van zand.
Er kwam een postkantoor en na de oor-
log nog een kerk. Ook kwam er een
nieuwe wijk tussen het spoor en de
Duitsekampweg en toen....

kwamen wij. Nou ja! In de gauwigheid
slaan we wel wat jaren over, want in de
jaren 60 - 70 werd er geruzied over een

recreatie plan op onze plek (aan het
eind van de Wolfhezerweg links in een
bosgebied. Het lag naast het pad
genaamd “Het bommenlijntje”. Dit was
in de oorlog aangelegd voor het vervoer
van bommen en materieel van  vliegveld
Deelen naar Wolfheze.
Op de hoek van de Wolfhezerweg en
de Amsterdamseweg was ook nog een
kleine uitspanning (waar versnaperingen
werden verkocht), die ‘s avonds gesloten
werd en later gesloopt omdat er ‘s
nachts te veel werd gestolen.
Deze uitspanning, in de oorlog ook het
wachtershuisje van de wacht, die met
rode vlaggen het verkeer moest stoppen
als er een trein over wilde, had de naam
van “het Stekkie”.
Over de plek zelf is van bebouwing in
het verleden niets bekend.
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Tante Nel vertelt…

Omgeving van het park
Dat  de omgeving van ons park schit-

terend is, hoeft niemand ons te ver-
tellen. Alhoewel, tante Nel kon er

heel veel over “verhalen”. 
Haar voorouders (Fam.Nieuwenhuizen)
waren herenboer op het Planken
Wambuis, dat zich uitstrekte van Mossel
tot Papendal en de Hoge Veluwe en
Wolfheze.. Tante Nel (in 1995 overleden)
heeft als laatste hier landbouw
bedreven,tot diep in de 70 jaar. Zij woon-
de in het boerderijtje, dat voor kort lag aan
het pad/de weg langs het ANWB station,
dan de (Echo)tunnel onderdoor en linksaf
het pad op dat na het boerderijtje langs
wat akkers liep. Lopend langs deze akkers
voert het tweede paadje linksaf ons naar
een drinkkuil voor wild. Ook aan de ande-
re kant van de akkers zijn drinkkuilen in het
bos aanwezig. Rondom de plek waar het
boerderijtje van tante Nel stond,  zijn veel
wildsporen te  vinden van vooral herten en
wilde zwijnen.  Al dat land alsmede het
land dat links van de Wolfhezerweg ligt,
op weg gaand naar Wolfheze vanuit uit
park,was van tante Nel. Volgens tante Nel
behoorde zo ongeveer al het land van
Arnhem tot Apeldoorn tot de familie. De
weg naar het ANWB station heet nog
Nieuwenhuizenweg.

Tante Nel woonde tijdens de slag om
Arnhem op Johannahoeve. Op dinsdag 19
september 1944 werd de boerderij  alsook
Walfrieden (het grote huis) in vlammen
geschoten en moest iedereen vluchten, ook
de blinde bewoners van de stichting die
daar waren. De blinden werden naar het
blindentehuis in Bussum gebracht.

Dicht bij huis kunnen we slenteren over de
Beukenlaan, waar aan het einde tussen de
bomen nog een grafheuvel verscholen ligt.
Lopend langs de boeren akkers is er een
goede kans dat wij in schemertijd daar her-
ten zien, waarna wij tussen onze bosbes
velden door weer huiswaarts kunnen keren
en voor donker thuis zijn.

Aan de overzijde van de Wolfhezerweg
lokt het bos ons voor een wat langere wan-
deling. De paden op ons gevoel volgend
slingeren wij ons door het bos naar de
heide en daar langs lopend stoort ons de A
50 meestal niet veel. Een mooi stukje bos
brengt ons bij de “Leeuwenkop” en ook bij
een wat lage tunnel onder het spoor door,
waardoor wij achterom Wolfheze berei-
ken.
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Wie kent niet de boswachter? Al sinds
1934 in dienst en nog niet met pensioen,
omdat zijn baas ook niet met pensioen
ging, zei hij mij.
Hij vond onze komst zonde, niet omdat
hij ons niet een mooi plekje gunde, maar
omdat dit vroeger een wildrustgebied
was en voor een heel klein stukje dit nog
wel is. Maar ja veel rust is er natuurlijk
niet te vinden als er aan de ene kant een
steeds drukker wordende weg ligt en er
aan de andere kant 86 huizen staan.
Vroeger was ons Hazeleger een bos

waar men om de 3 jaar ging “kappen”
ofwel het onderhoud van het bos. Nu is
het in het overgebleven bos steeds weer
reorganiseren en (te)veel mee bemoeien.
Fam.van Zanen kocht een groot gebied
van de Fam. van Mesdag, waar opa
Klaver als rentmeester in dienst was.
Bosgrond kostte vroeger ±ƒ 0,35 per m2.
De gemeente wilde op onze plek graag
een recreatiepark en het stuk van de bos-
wachter werd mede hierdoor kleiner,
maar hij is daar erg zuinig op en hoopt
dat wij dat ook zijn.
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Er was een grote parkeerplaats (waar
vroeger de vuilniscontainer stond).
Plotseling dreigde deze bezet te worden
door een aantal woonwagen families.
Daarop besloot het bestuur onder leiding
van Hr.Louws het parkeerterrein vol te
planten met fijn sparren. Hierna gingen

de woonwagen bewoners vlak aan het
kruispunt staan van de Wolfhezerweg/
Amsterdamseweg, aan de Arnhemse
kant. Hier heeft de politie ze wegge-
stuurd en onmiddellijk daarna zijn er
berkenbomen geplant.



Hoera! De paden op de lanen in! 

Rijwielpaden
Van het Hazeleger naar het dorp Wolfheze fietsen
was levensgevaarlijk. Er waren in 1976 geen ande-
re mogelijkheden, dan op dezelfde weg als waar-
langs de auto’s raasden, het dorp te bezoeken. Bij
een later gehouden snelheidsmeting bleek, dat er
velen te hard reden, ook mensen uit Wolfheze. Er
was zelfs een dodelijke aanrijding op de
Wolfhezerweg van een juist gepensioneerde. 
Reden dan ook voor het bestuur, om vanaf 5-01-
1981 aktie te ondernemen, met het zenden van
een brief aan het bestuur van Recreatie
Gemeenschap Veluwe, waarin de noodzaak van
rijwielpaden langs de Wolfhezerweg uiteen werd
gezet. Het antwoord op deze brief kwam op 12-
02-1981 en meldde dat het rijwielpaden plan hun
aandacht had. Van B. en W. kwam een brief naar
het bestuur, met de mededeling dat het plan voor
fietspaden (periode 1981-1985) niet op het pro-
gramma voor de vergadering van Gedeputeerde
Staten was gezet. Dit werd daar een tertiaire weg
genoemd. In 1983 komt van B. en W. de medede-
ling dat de rijwielpaden langs de Wolfhezerweg
op de lijsten van Recreatie Gemeenschap Veluwe
en de Provincie geplaatst zijn, maar door gebrek
aan geldmiddelen nog niet op de urgentielijst
komen, mogelijk wel in 1986. Een gesprek met
wethouder Stralen loopt wat gemeente financiën
op niets uit.
Mevrouw Breet, die evenals onze oud-voorzitter
de Heer J.Visser zich veelvuldig ingezet heeft voor
het  fietspaden plan, krijgt van het bestuur een
brief, waaaruit blijkt dat ook het dorp zich hiervoor
inzet. Eveneens in 1984 wordt  door de secretaris
van ons bestuur een brief verstuurd naar de leden
van Provinciale Staten Provincie Gelderland te
Arnhem. Mevrouw Breet zorgt dan voor een lijst

met 238 petities van voorstanders voor fietspaden,
die zij bij B. en W. Renkum deponeert. Hierop
wordt door B. en W. geantwoord, dat zij het
financieel niet  kunnen realiseren. Echter aan
Gedeputeerde Staten wordt het voorstel gedaan
samen tot overleg te komen over het plan. Het
bestuur ontvangt op 8-11-1984 een brief plus bijla-
ge rijwielplan, met uitnodiging tot toelichting. 
Uit verdere correspondentie met de provincie
blijkt, dat de ernst van de situatie nog niet wordt
ingezien. Op aandringen werd toegezegd in 1985
een nieuw verkeers intensiteits onderzoek te zullen
doen. Ook Hoog en Laag het plaatselijk krantje
wijdt een artikel aan de fietspaden. In 1985 wordt
nogmaals aangedrongen op realisering bij de
Provincie Gelderland met als nieuwe argumenten,
de recente telling en de permanente bewoning.
Ook mevrouw Breet onderneemt weer aktie. In
1986 wordt een nieuwe brief opgesteld en verzon-
den; na negatieve interpretatie van verkeerstelling
door Provinciale Staten, die volgens de heer van
Veen oud voorzitter, verkeerde conclusies inhoudt
over de laatste verkeerstelling van 10-5-1986. Het
bestuur stuurt een brief aan B. en W. over de door
de gemeente gereserveerde middelen waaruit
mogelijk het fietspad gerealiseerd kan worden. Het
blad Toerisme en Recreatie doet via een stuk over
de fietspaden ook een duit in het zakje.
Plotseling in 1987 is het zover. Gedeputeerde
Staten geeft uiteindelijk voorrang aan de fietspa-
den. De Gemeente Renkum moet dit overnemen
en aanvragen. 
Op de jaarvergadering in 1988 blijken de fietspa-
den gerealiseerd te zijn. Hoera! De paden op de
lanen in! Dank aan allen die zich hiervoor zo heb-
ben ingespannen.
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“Ook een HeliCOT maakt onze hei kapot!”

In 1976 bij de bouw van dit park zochten en vonden de eerste bewoners,  een rus-
tig plekje te midden van veel vrije en mooie natuur en dit zou altijd zo blijven.

Mooi niet dus! Het ministerie van Defensie maakte plannen voor de Ginkelse hei en een
stuk Planken Wambuis. Er moest een oefenterrein komen voor de Lucht Mobiele Brigade.
De overlast? Volgens een schrijven: 125 dB geluidsoverlast van tanks, 140 dB van artillerie,
146 dB van anti-tank raketten. Bovendien zou het terrein moeten worden “verrijkt” met 12
tot 16 tankgrachten 2 meter diep en  8 meter breed en een 12 meter brede ringbaan.
Daarbij nog parkeerterreinen en onderkomens en dat alles 5 dagen en avonden plus  2
nachten gedurende 48 tot 52 weken in gebruik.

“Ook een Heli COT maakt onze hei kapot” werd de slogan van de “vereniging van ver-
ontruste Edenaren”, waar ook velen uit de omgeving en uit het park lid van werden.
Gelukkig werd er op vele niveaux tot in de tweede kamer over vergaderd en wij blijven
hopen dat het oefenterrein naar elders gaat.

Maar de volgende wolken hangen al aan de lucht. Het rijk wil een hoge snelheids lijn-
oost (om mensen voor de korte vluchten uit het vliegtuig te krijgen en voor goederen ver-
voer) en wil deze langs de bestaande spoorlijnen aanleggen. Bovendien raken de wegen
weer verstopt en komen er plannen voor de verbreding van de A 12 en de A 50 en dat is
dicht bij ons Hazeleger. Wolfheze richtte een vereniging Dorpsbelang op om zich  in deze
en andere zaken (onder andere de veiligheid in het dorp) te verdiepen en om een geza-
menlijk zegje te kunnen doen.

De plannen van het rijk zijn (tenzij er geld is voor ondertunneling) vrijwel dodelijk voor het
dorp en zonder meer heel slecht voor elke plaats waar de HSL doorkomt. Geluidswallen
en tunnel of brug zullen de dorpsdelen van elkaar scheiden. Bovendien mag een HSL
geen gelijkvloerse kruisingen hebben en zullen er dus heel wat overgangen “gewoon” ver-
dwijnen. Daardoor zou er tussen Ede en Wolfheze wellicht niet één oversteek overblijven
voor fiets- of voetganger. 

Dorpsbelang stelde een alternatief voor: De HSL langs de A 12 en de gemeente heeft dat
overgenomen. Voor ons park zou dat meer overlast kunnen geven, maar een geluidswal
zou ons park niet in stukken verdelen. Misschien bedenkt het rijk nog wat voor er begon-
nen wordt en drijven ook deze wolken voorbij of komen zij wat lichter langs.

Ingeklemd
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’t Hazeleger’t Hazeleger



CREATIEF EN RECREATIEF

Een overzicht van activiteiten van mensen uit het park
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Vrijwel iedereen tuiniert graag.

Maar wat doen wij nog meer.

Bij een eerste opzet van dit boekje
dacht ik: “Sport en hobby’s van de
bewoners, daar wil ik over schrij-

ven”
Zijn er nog meer mensen hier die mijn
hobby’s doen en wat voor leuke en aparte
hobby’s en sporten beoefenen wij in dit
park allemaal. Kunnen wij wat aan elkaar
hebben: Kennis doorgeven of krijgen en
contacten maken. 
Soms gaat dat gemakkelijk, je houdt van
tennissen en de Slenk is dichtbij en als je
dan ook nog meedoet aan een tournooi
dan kom je niet alleen veel bewoners van
Wolfheze en omgeving tegen maar vooral
ook veel mensen uit het park. Je speelt met
en tegen elkaar en onder het genot van een
drankje en babbeltje na de wedstrijd leer je
elkaar beter kennen. Een paar tennislessen
van een beter spelende kan niet alleen heel
gezellig zijn, maar je sport presteren goed
verhogen en dus ook het plezier erin.
Tijdens een drankje na een wedstrijd
(bekijken) hoorde ik geruchten dat men wel
eens wilde spelen als rest van het dorp
tegen “het Hazeleger”.
Ook weet ik dat er zeker zeven anderen
één van mijn hobby’s “schilderen” beoefe-
nen onder andere in de vorm van:
Gouaches -  volksschilderkunst - porselein
beschilderen -aguarelleren en het lijkt ook
mij leuk om zoals de tennissers eens een
keer gezamenlijk iets te doen.
Samenwerken thuis of de hei op bijvoor-

beeld en wellicht een expositie in de
Burcht rondom de jaarvergadering.
Madelein Riezebos heeft al drie jaar, zes
weken per jaar, een winkeltje “Upstairs
Downstairs”, rondom de feestdagen aan
het eind van het jaar.
Wonende in Doorn had zij bij veel colle-
ga’s  een grote verscheidenheid van cre-
atieve hobby’s ontdekt als aquarelleren,
etsen,  beeldhouwen, glasgraveren en sier-
raden- poppen- en brooddeeg figuren
maken. Zij besloot in haar nieuwe huis
voor haar creatieve hobby bloemschikken
met verse-, zijde- en gedroogde bloemen
en al die  andere hobby’s dit winkeltje op
te zetten. Dit werd nog uitgebreid met klei-
ne kado artikelen, die zij veelal op haar rei-
zen verzamelde. Ook stond zij met haar
artikelen op de kerstmarkt  in Wolfheze,
hetgeen zij zeker meer wil doen.
De heer van ‘t Hull liet ons in 1988 een
film over de vier jaargetijden zien en de
heer Snijders toonde ons eens een film
over de Hoge Veluwe, maar ook de heren
van Amerongen en Polak (en wie weet nog
meer) hebben als hobby videofilms maken.
Dus wellicht nog eens een film van eigen
park? 
Een aantal mensen fietst graag of loopt
(samen) hard en wij golfen, bridgen, skiën,
wandelen, rijden motor, zwemmen, doen
aan gym en fitness.En als wij thuis niet
lezen, puzzelen, handwerken, koken, stu-
deren, pianospelen, dan zitten wij achter
de computer(en naar ik hoorde, zijn er die

Hobby’s
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daar niet achter vandaan te slaan zijn).
Gaan wij erop uit, dan gaat onze ruim 80
jarige mevrouw van de Berg naar een
museum of naar haar literaire club en gaat
haar man lezingen geven op scholen over
het verzet, maar vooral praat hij over eigen
verantwoordelijkheid en over de gevaren
die er zijn bij dictatuur, communisme,
racisme en geweld. Hij doet dit vanuit de
Commissie Jeugd voorlichting en deze is
ontstaan uit het voormalig verzet. Anderen
gaan vrijwilligers werk doen, met hun
beleggingsvrienden beleggen, rummycup-

pen, fotograferen  of zomaar heerlijk zwer-
van door de natuur.
Tijd om aan iedereen naar zijn/haar spor-
ten en hobby’s te vragen was er niet.
Jammer, want het waren heel wat gezelli-
ge uurtjes in huis of bij mooi weer in de
tuin bij al diegenen waar ik wel was. Ook
jammer omdat er misschien leuke en apar-
te dingen onbeschreven blijven, maar
welicht kunnen wij elkaar dat op een of
andere manier laten weten. Zoals uitnodi-
gingen voor een  (kerst)markt of een expo-
sitie op ons prikbord bij de postbussen.
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De eerste september van elk jaar wordt de Airborntocht gelopen en kort ervoor kan
men de tocht ook fietsen. Bij de wandeltocht zijn de te lopen afstanden 10, 15 of 25
km., bij de fietstocht zijn de afstanden uiteraard langer.

Op Papendal kan je niet alleen zwemmen, maar ook diverse andere sporten beoefe-
nen zoals bv. hardlopen. Leuk is dat je er bij de  Stichting Stap een strippenkaart kunt
kopen en dan voor één of meer strippen aan de diverse sporten mee kunt doen.



De hoop van ’t Hazeleger in bange dagen.

Onze toenmalige secretaresse
Annie van Kekem werd door de
Oranje Vereniging Wolfheze

gebeld, met het verzoek of wij bewoners
van het Hazeleger wilden meedoen met de
spelen op Koninginnedag. “Dat” zei Annie
“is wel leuk, maar dan wel met een eigen
groep.” Op de jaarvergadering werd het
verzoek aan ons voorgelegd en een kleine
groep enthousiastelingen meldde zich  aan.
Annie verzocht Bert Sattler “dwingend” de

leiding te nemen en in dezelfde stijl vulde
Bert zijn groep aan tot het gewenste aantal.
Op de vergadering van het feestdag comité
werd de strategie vastgesteld. Iedere
“straat” verzon een spel, die dan alle op
Koninginnedag gespeeld zouden worden. 
Het Hazeleger bedacht; evenwicht lopen
op een boom, waarbij de tegenpartij mocht
proberen je er met gevulde zakken af te

gooien.
Het leukste waren de voorbereidingen.
Het bij elkaar zoeken van de benodigde
atributen. Veel vrienden en familie hielpen
mee met het leveren van de zakken, het
maken van de kleding en het schilderen
van een eigen Hazenschild. Ook bij het
organiseren van de boom werd veel gela-
chen en de kar van Pim werd geregeld
voor het vervoer van deze boom.
Op Koninginnedag scheen de zon en kwa-

men heel wat mensen
kijken, hoe de deelne-
mende groepen onder
andere probeerden
een kasteel te verover-
en over, maar natuur-
lijk liefst door de
gracht. Bovendien
moesten zij als groep
een race lopen met de
voeten aan elkaar ver-
bonden en natuurlijk
ons eigen spel. Na

afloop heeft de groep, bestaande uit Geesje
Eleveld, Wyn Harris, Willemijn van
Kekem, Jaap Romijn, Marian v.d.Ree, Arie
van Kekem, Betty Exel, Bert Sattler en Pim
Janssen de gewonnen taart soldaat
gemaakt.
Later hielden zij een reünie, die eerst bij
Pim zou zijn, toch nog bij Betty en Bert. 

Koninginnedag
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De verdedigers van onze eer



Een poëtische terugblik

Bungalows van 20 jaar
Daar kwamen ze, de bungalows verrezen in het bos.

Voorzichtig tussen de bomen gebouwd, 

dit uit het oogpunt van natuurbehoud.

Daar stonden nu de bungelows zo deftig tussen ‘t mos.

Echter menig boom raakte gewond.

Wellicht, dat niet iedere bouwvakker zich voorzichtig vond.

Maar ook dit werd snel weer aangepast,

met chirurgisch ingrijpen en balsem dichtgekwast.

Wat jammer nou!...

Dat iedereen het toch wat lichter wou.

Zo moest menig boom gaan verdwijnen,

dan kon de zon beter op ‘t terras gaan schijnen.

Zelfs voor groentetuinen moesten ze wijken!

Oei..., bij sommigen begon het kaal te lijken.

Ook heb ik wel vernomen,

dat er stiekem werd gerooid!

Hoe dat is gekomen?

Ze waren plotseling omgegooid.

Toch staat er in de tuinen veel kleur

en naast het grasveld ruikt men milde bloemengeur.

Maar alstjeblieft behoudt dit toch als bosgebied!

Met veel groen;...een spar, een den verliest zijn naalden niet.

BP
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Zeer relaxend, stom wieden

Als je in dit park komt wonen, denk
je in eerste instantie niet aan uit-
voerig tuinieren, althans dat was

mijn ervaring.
Hoera! Lekker veel ruimte en weinig zorg
voor de tuin, want het moet vooral bosach-
tig blijven en niet te veel rompslomp naast
je werk. Hier en daar eens een struik erbij
ja dat staat wat fleuriger. Verschillende
kleuren groen in de coniferen.

In de loop der jaren komt er toch meer ver-
andering, steeds wat meer bloemen hier en
daar tussen de struiken. In je achterhoofd
houd je steeds de gedachte, het moet wel
min of meer bos blijven, want de vogels
moeten toch met plezier in je tuin blijven
wonen. Tuinieren was niet mijn uitgespro-
ken hobby, ik wil er wel mee bezig zijn, het
werkt zeer relaxend, stom wieden en de
gedachten ergens anders bij. Het is leuk te

ervaren hoe de natuur zijn eigen gang gaat
“Survival of  the fittest”. Al doende kom je
er achter welke planten uitstekend geschikt
zijn voor deze omgeving. Je gaat bewuster
tuinen kijken en het is verrassend, hoeveel
leuke tuinen er in dit park zijn. 
Sommige mensen gaan heel creatief om
met het mos tussen de bomen, dat levert
buitengewoon mooie stukjes op. Eén “tuin”
ziet er  meer uit als een savanne, als ik daar
langs loop geniet ik vooral van het prachti-

ge lange gras; Ook dat
vraagt onderhoud,
want vlak de berken
en dennen opslag niet
uit! Ook al doet men
niets aan de tuin ik blijf
het leuk vinden. Een
andere tuin die mij bij-
zonder aanspreekt is
van huisje 8 hij is van
een geraffineerde een-
voud en zeer rustge-
vend. Er zijn ook tui-

nen, die van de weg af niet te zien zijn
maar zeker de moeite van het zien waard
zouden zijn.
In de loop der jaren zijn er in veel tuinen
ook vijvers gemaakt, met (alle) hun speciale
charme. De vogels genieten er uitbundig
van en als er vissen inzitten denken de rei-
gers dat die speciaal voor hen zijn.

Tuinen en vi jvers
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“Langlaüfer leben länger”

Langlaufen
Er was al gauw veel sneeuwval in de winter. Huub van Heertum en Bert Polak

gingen onmiddellijk op de lange latten en wij genoten. Er is hier een prachtig cir-
cuïtje  te maken voor langlaufers, zo ongeveer 12 km.

Dit begint bij  het pad met de slagboom, aan de Wolfhezerweg, bij de oude takkenverza-
melplaats. De Wolfhezerweg oversteken en het pad recht er tegenover in, zie verder de
tekening. Aan het eind van het parcours weer langs de slagboom, de langlaufers tegen de
muur van het huis en aan de glühwein! 
Andere langlauf trajecten zijn:
1. De Posbank bij Dieren, wordt uitgezet.
2. De Holterberg bij Holten, de meest sportieve denk ik.
Voor andere mogelijkheden. Bel de sneeuwlijn (zie teletext in de winter) 
Ook ben ik in de winter naar  het beukenpad van Willem van Oranje “de bosbouwer”
gegaan (naar de A12). Dat was in de barre winter  dat de vrachtwagens met hulpgoede-
ren naar Polen gingen. Het leek hier toen wel Oostenrijk en ach je weet wat ze daar zeg-
gen.

“Langlaüfer leben länger”
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DE FEITEN

Een overzicht van de feiten zoals die blijken uit de officiële stukken van het bestuur.
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Over de begin prijzen van de huizen wordt veel

gegist. Hier zijn een aantal van de bedragen.

Huizenprijzen noemen vindt men
een zeer  delicate kwestie, want
er zou immers ietwat in je porte-

monnaie gekeken kunnen worden en ook
de oppervlakte van het persoonlijk bezit
zien sommigen toch liever niet zwart op
wit. Daarom een algemeen verhaal.
86 huizen; 2 soorten één van steen en één
van hout beiden  met een oppervlakte van
65 m2. De houten huizen werden in drie
prijsklassen verdeeld te weten ƒ 159.000,-,
ƒ 179.000,- en ƒ 199.000,-.

Wat de prijzen voor de stenen huizen uit-
een liet lopen van ƒ 154.000,— tot
ƒ 260.000,—, was het tijdstip van de
bouw en de oppervlakte  van de grond.
Tijdens de bouw, waarbij steeds groepen
van 10 à 11 huizen werden gebouwd,
werd onder andere  het te betalen B.T.W.
bedrag verhoogd. Dat dit niet alleen de
prijs heeft verhoogd mag duidelijk zijn uit

de verschillen tussen de groepen. Een huis
op een perceel van ongeveer 935 m2 kostte
in de eerste groep ƒ 155.000,- v.o.n. , in
de tweede ƒ 165.000,-, in de vierde ƒ
169.000,- en in de vijfde/zesde ƒ 179.00,-,
terwijl de laatste huizen werden verkocht
voor ƒ 260.000,-.  In het begin van de
jaren tachtig zakte de huizenmarkt flink in,
maar tegenwoordig gaan de huizen al snel
voor heel wat meer guldentjes naar een
andere eigenaar over. De ideale ligging in
dit stukje Nederland is hier voor een flink
stuk debet aan en natuurlijk niet te vergeten
de verfraaiingen aan huis en tuin.
Over de tuinen gesproken, de kleinste tuin
heeft een oppervlakte van 550 m2 en de
grootste 19950 m2. Daartussen is het ver-
deeld in 29 huizen met een oppervlakte
onder de 1000 m2, 48 huizen zitten tussen
de 1000 en 2000 m2 (de meeste onder de
1500 m2) en 7 huizen tussen de 2000 en
2500 m2. Waar met het bepalen van de
prijs geen rekening werd gehouden was
met de  ligging van het perceel ten opzichte
van de rondweg, de ligging aan de rustige
bosrand of langs de kant van de veel druk-
kere Wolfhezerweg.
In 1979 is het laatste houten huis voorzien
van een eerste eigenaar en in 1985 kreeg
het laatste stenen huis zijn eerste
eigenaar/bewoner.

Huizenpri jzen
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Ook het verloop van de bewoners is veel terug te

halen

Ledenl i j s ten
Onderstaand de  ledenlijst  voor

zover bekend op 20-9-1996.

per huisnummer: de bewoners vanaf het
begin, met de data of het jaar waarin zij op
1 januari eigenaar waren van het huis. Bij
de eerste bewoners staat meestal 1978 ver-
meld, dit is de datum van de eerste verga-
dering en de datum van de eerste betaling
van de jaarlijkse bijdrage. De juiste data van
aankoop en die van bewoning zijn meestal
niet bekend, maar liggen tussen 1976 en
1979, op een enkele uitzondering na. De
houten huizen zijn op één na allen ver-
kocht eind 1977 begin 1978. De ongeveer
eerste helft van de stenen huizen zijn ver-
kocht vanaf tekening. De bouw en verkoop
van de stenen huizen gebeurde groepsge-
wijs.
Het huis nummer 77 kreeg  als laatste een
eerste eigenaar/bewoner namelijk in okto-
ber 1985. Volgens de ons bekende gege-
vens zijn er een drietal huizen nog steeds
als recreatie woning in gebruik en wonen
in 28 woningen ook nu nog de eerste eige-
naars/bewoners.

huis 1 W.J. Borgers (deSleutel) 
J.A. Ames 1979
J. Romijn/M. v.d. Ree 1994

huis 2 J.N.C. Labaar 1978
G v.d. Klashorst 1981

huis 3 R. v.d. Wingerde 1978
J.H. Wouterson 1983
R.A.F. Wouterson 1988 

huis 4 P. de Winter 1978

huis 5 F. Snels 1978
Steenwijk 1988
R.G.T van Neck.

huis 6 J.A. Ames 1978
G.Hofstede 1980
P.F. v.d. Stijl 1987

huis 7 E. Pitstra 1978

huis 8 C. Hansum 1978

huis 9 H. Hendrikse 1978
J.Eikendal/Methorst 2-9-1982
A.E ten Cate/E.L.G. Asbroek 10-
12-1991

huis 10 R. v.d. Burg 1978

huis 11 M. Vogelpoel 1978

huis 12 W. v.d. Berg 1976

huis 13 T .Bijlsma 1978
G. Megens 1991

huis 14 G. Tieleman 1978

huis 15 J. Scheffers 1978
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huis 16 A. Stoop 1978
D.J. Bruil 1987
nieuwe 1996

huis 17 A. Koelman 1978
P .Giesen 1983
W.A. Hoek 1984
H. Siebelink 1995

huis 18 H.van Heertum 1978

huis 19 J. Tieleman 1978
B. Martens-Rijzemus 1981
L. Wiersma 1983
B. van Helden 1985

huis 20 B. Polak 1977

huis 21 B. Veeling 1978
nieuwe 1996

huis 22 W. van Amerongen 1978

huis 23 R.E. Speld 1978
F.J. Zondervan 1988

huis 24 G. Mientjes 1978

huis 25 B. v.d. Scheer 1978
L.B. van Snippenburg 1985
M.J.Th.M. Smit 2-9-1991

huis 26 J.Siemonsma 1978
J.H.L.M. de Beer 26-6-1990

huis 27 J.Alders 1978
Fam. Huibers-Joly 1988

huis 28 J. Visser 1978

huis 29 Mw. Kraal 1978
J.M. van Helden 10-12-1991

huis 30 W. Diepenhorst 1978
R. van Wesep/A. van der Wiele
1-8-1991 

huis 31 B. Modderkolk 1978

huis 32 H. van Ede 1978

huis 33 D. van ’t Hull 1978
P. v.d. Eijk eind 1990
J.G. Stoltenhoff 1993

huis 34 Mw. S.M. Iedema-Friderichs
1978

huis 35 W.C. Kan 1978
Ir. H. Sybenga 1986
Ch. Burghouts 1990

huis 36 D. de Jonge-v.d. Halen 1978
Dr. van Zijll 1982 (±2mndn)
P. Jasperse oktober 1982

huis 37 J. Timmer 1978
A.J. van Kekum 1990

huis 38 A. de Groot 1979
K. van Beek 14-8-1980

huis 39 C. Huntjes 1978
W. Hoffman 1984
A.C. van Hellemond/H.M.L.
Buitink 1992

huis 40 C. Monnich 1978
P.M. Fruitema 1994

huis 41 H. Gigengack 1978
B. van Otterlo 1992
J. v.d. Zanden/T. Willemsen
1994

huis 42 P. Klomp-de Boer 1978
W. Diepenhorst 1981
P.N. Zoutendijk 1985

huis 43 C. v.d. Bent 1978
P. van Erve 23-8-1991
B.E. Dingeman 1994

huis 44 P. Klomp-de Boer 1978
R. van Veggel 1980

huis 45 M. de Groote 1978
J.Kirpestein 1982
L. van der Wiel-Wong A Tsoi
4-4-1985
P. Boon in 1985

huis 46 J. Leder 1979

huis 47 J.W. Lantink 1978
J.C.F. Dielen 1994

huis 48 H. v.d. Veen 1978
J. Makkinga 1983

huis 49 L. van Oosten 1978

huis 50 L. Vellinga 1978
E.L. Herfkens 1982
E. Ebregt/G.M. Elleveld 1994

huis 51 Bakker 1978
Schilders 1980
J. Bal 1982
Meyer/Mol 1987
W.S.L. Bouwman 16-8-1990 

huis 52 H. v.d. Berg-Posthumus 1979

huis 53 J. Louws 1978
R. Solinger 1986
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huis 54 T. Wanrooy 1979
van Maurik 1980
Swanna-Tromp 1984
Verboom 1989
L. Sattler/A.E.M. Exel 1994

huis 55 G. Boni-Reyveen 1979
Scholten 1981
Randeraad 1982
Florijn 1984
R.A.van Dijk 1988

huis 56 J. van Til 1979
D.C.Breet 1984
E.G.Meyer in 1986

huis 57 S. Heslinga 1978
P. Jannink 1982
H.v.Randwijk 21-4-1992

huis 58 J. Visser 1978
M.H.Douna 1985

huis 59 J. KLeyn 1978

huis 60 G. v.d. Goor 1978
J.A.Blokland Hazewinkel 1994

huis 61 G.F .Brandsma 1978
B.Hagens 1981

huis 62 R. v.d. Veen 1978
J.E.A. Bertens 1987

huis 63 M.J. Brolsma 1978

huis 64 Vos 1984
A.J. Roders eind 1986

huis 65 R. Duchène 1978
van Dijk 1986
J.H. v.d. Oever 1988

huis 66 S. Feenstra 1980

huis 67 Romijn 1978
R.J. Uilenberg 1982

huis 68 B. ter Horst 1978
J.Burgers 1986
A.J.J. Holthuijzen 1992

huis 69 J. Oltmans 1978

huis 70 J.A. de Vries 1-8-1984

huis 71 P. Buys 1979
T. Vlastuin 1986

huis 72 H. van Ahee 1978
R.Leitch 1987

huis 73 C. Huntjes 1978
P.M.H.Snijders 1983

huis 74 A. v.d. Pluym 1979

huis 75 B. v. Otterlo 17-8-1985
A.F. Wischmann 1994

huis 76 J.A. de Jong 1979
R.v.d.Weerdhof 19-5-1980
H.T. Riezebos 1993

huis 77 E.E.A. Meijer oktober 1985
C.A. Prins 1988

huis 78 G.J. Calis februari 1978

huis 79 J. Nieborg-Ketelaar 1978
E. Walet/I. Calis 1992

huis 80 A. Nikolai 1979
Woudsma 1989
W.A. Wagenvoort/S. Vrolijk
1990

huis 81 T. v.d. Berg 19 februari 1978

huis 82 C. v.d. Splunter 1978
J van Roekel 1995

huis 83 T. de Boer 1978
J. Hendriks 1985

huis 84 G. Groters 1978
J.F. Thien 1985

huis 85 H. Drok 1978
W. Harris. 1989

huis 86 A. v. Kouwenhoven 1979
E.H. Scholten 12-5-1986

50

Wist U dat mottenbal-

len de muizen tijdelijk

uit huis houden?



Wat is er leuk aan besturen?

Het etentje met elkaar na afloop van de jaarver-

gadering.

Op een feest dat door “De Sleutel” BV werd gegeven voor de bewoners van de stenen
huizen ter gelegenheid van de oprichting van de vereniging “Het Hazeleger”, op 13 mei
1978, werd het eerste bestuur bekend gemaakt.De eerste ledenvergadering was op 20-6-
1978.
Het eerste bestuur bestond uit:
Mw. Groote (voorzitter) tot.1982
Mw. Huntjes (secretaris) tot.1983
Hr. Kan (penningmeester)  tot.1986
Hr. v.d. Veen juridisch adviseur, waarnemend voorzitter per 1982   tot.1985 als voorzitter.
Hr. v.d. Berg technische zaken tot.1983

Bestuursamenstelling vanaf 1980:
9-3-1980 Groters als vertegenwoordiger van de houten huizen
4-10-1980 Mw G .v.d.Berg-Disselkom wordt in bestuursvergadering welkom geheten als
vervangster van Hr.Groters
13-2-1982 Hr. J. Louws per 7-4-1986 afgetreden om gezondheidsredenen
26-3-1983 Mw. A. Pitstra (secretaris)  tot.1988
26-3-1983 Hr. J. Visser (voorzitter per 1985) tot.1992
9-3-1985 Hr. P. Jasperse (penningmeester) 
9-3-1985 Hr. J.F. Thien tussentijds afgetreden in 1988 
15-3-1986 Hr. C. Hansum herkozen in 1991  tot. 1995
19-3-1988 Hr. W. Hoffman   tot. 1992
18-3-1989 Mw. A. Roders tot. 1993
7-3-1992 Mw. W.A. Wagenvoort (voorzitter)
7-3-1992 Mw A.van Kekem (secretaris) tot. 1996
20-3-1993 Hr. H. van Randwijk
18-2-1895 Hr. G. Mientjes
17-2-1896 Hr. R. van Wesep (secretaris)

Het huidige bestuur is dus:
W.A. Wagenvoort (voorzitter) vanaf 7-3-1992
R. van Wesep (secretaris) vanaf 17-2-1996
P. Jasperse (penningmeester) vanaf 9-3-1985
H. van Randwijk vanaf 20-3-1993
G. Mientjes vanaf 18-2-1995

Samenstelling bestuur
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Kascommissie leden.

op vergadering september 1978
benoemd H. Alders en H. Ahee.
op vergadering in 1979 benoemd H.
Alders en G. Mientjes. H. Ahee nog
stand-in.
op vergadering april 1987 nieuw
benoemd W.L. van Amerongen en
B.J. van Otterlo.
op vergadering 1992 nieuw
benoemd in plaats van B.J. van
Otterlo Hr.W. Bouwman.



Waar over werd met het bestuur gecorrespondeerd?

Brieven van⁄aan het bestuur
Brieven van en aan het bestuur

zou dit hoofdstuk moeten wor-
den maar over heel veel zaken

hebben wij het in dit boekje al gehad en er
zijn zoveel brieven die gaan over: verhui-
zingen, afschrijven voor een vergadering,
prijsopgave voor...
O, ja, het Postbus afdak. Dat kwam er in
1992, na nog weer een dringend verzoek,
ditmaal met een voorstel van de heer
Kleyn. Deze ontdekte namelijk een lek in
zijn postbus. Hij vroeg om bij de herbouw
van de postbussen, waartoe in 1988 op de
jaarvergadering was besloten, een afdak te
maken en de PTT te verzoeken alle bus-
sen aan de voorkant te plaatsen. Ten eerste
zou het voor diegenen die achterom hun
post moesten halen wat plezieriger zijn
vooral met nat weer en ook was het daar
wel èrg donker. Ten tweede zou het ook
voor de post gemakkelijker bezorgen zijn.
Bij de bouw is toen meteen een goede ver-
lichting aangebracht en wat later ook nog
een prikbord voor wat berichten en voor
post met een onjuiste nummering.
Over verlichting gesproken. Eerst stonden
de lantaarnpalen hoog boven de begroeiing
uit te schijnen, maar met het groeien van al
het spul en ook door het plaatsen van spar-
rebomen en dergelijke zijn zij met hun licht
daar in  verdwenen. Sommigen vinden dit
heerlijk voor de rust dat donker, maar
anderen vinden het wel wat moeizaam ook
al door loslopende honden en verkeerd
omrijdende fietsers (zonder licht).

Veel brieven waren er ook over onderhoud
aan wegen en groen en de Kamer van
Koophandel moet ook steeds weer weten
wie er in het bestuur zit. Zelden boze brie-
ven zoals één die een waslijst bevatte van
wat er volgens de schrijver fout was aan de
notulen van dat jaar. Natuurlijk waren er
kleine en grotere ergenissen, zoals het rooi-
en van privé planten in de bermen en het
(te lang) laten liggen van bouwafval en de
was. Na een schriftelijk verzoek om een
verbod op het buiten laten drogen van de
was, werd ook hierover op een jaarverga-
dering gediscussieerd, voorstanders vonden
dat iedereen maar een droogtrommel
moest aanschaffen. Gelukkig heeft de
begroeiing er voor gezorgd dat  men het nu
gewoon niet meer ziet. In 1988 hadden wij
op de jaarvergadering een stevige discussie
over “het voeren van een bedrijf ” op het
terrein naar aanleiding van het verhuren
van twee bungalows aan een firma uit het
dorp en besloten werd dit niet meer toe te
staan. Ook in 1988 kwam er een bord met
“ ’t Hazeleger” bij de ingang. Er was zelfs
een ontwerp gemaakt van een gemetselde
muur met daarop de naam.
Waren wij eindelijk toe aan rust?
Op de jaarvergadering van 1993 kwam
men met het voorstel een paar bankjes te
plaatsen, om wat uit te rusten of met elkaar
wat bij te babbelen. De heer van Ede
sponsorde de grootste bank.
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Rest ons te vermelden dat er ook brieven
waren die in lovende woorden hun dank
aan de diverse besturen uitspraken. Voor
hun Pro Deo klaar staan. Om te luisteren
naar ons, problemen proberen op te los-
sen en daadwerkelijk veel te doen:
sneeuwschuiven, takkenbelt steeds weer
ruimen, bijstand bij overstromingen, het
schoonmaken van de postbussen, het
planten van dennen en sparren, contact
houden met de gemeente door middel
van bijeenkomsten, het voeren van onze
corrrespondentie en het bijhouden van
onze financiën enzovoorts.
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’t Hazeleger’t Hazeleger

A F S L U I T I N G

names de samenstellers:

Eddy Walet

Aan mij de eer om deze verhalenbundel af te sluiten. Mijn aanbod om de opmaak van deze bundel te verzor-
gen heeft te maken gehad met alle aspecten van deze bundel, maar niet met de inhoud van de tekst. Nu komt er dus
toch nog een stuk tekst van mijn hand in deze bundel.

Het doel van deze bundel was duidelijk: een stukje geschiedenis op papier zetten nu het nog enigszins grijpbaar is. Nog
een aantal jaren wachten zou de beschikbare informatie zeker doen verminderen. Verder moest de bundel zodanig wor-
den gemaakt dat de kosten voor het drukwerk niet de pan uit zouden rijzen. Naar mijn mening zijn we ruimschoots
geslaagd om uit de beschikbare informatie een aardige bundel samen te stellen.

Het leuke van het werken aan een bundel als deze is dat iedereen zo z’n eigen idee heeft wat de inhoud zou moeten
zijn en hoe dat op papier er uit zou moeten zien. Zo kun je alle ideeën combineren tot het uiteindelijke resultaat. De uit-
daging zit er dan in om het aangeleverde materiaal zodanig te verwerken dat het goed op papier komt: foto’s retouche-
ren, fotokopieen opwerken, teksten voorzien van de “correcte” indeling en alle voorbereidingen treffen die verder nodig
is om het materiaal klaar te maken voor digitale paginaopmaak.

Na zoveel zorg (en tijd) besteed te hebben aan inhoud en opmaak hopen wij dat u met veel plezier in deze bundel heeft
gelezen. Hopelijk heeft de bundel daarmee een plaatsje gekregen in de geschiedenis waar het zelf over verteld. Dat zou
voor ons een teken zijn dat we geslaagd zijn in onze doel: het maken van een bundel met verzamelde verhalen uit de
twintig-jarige geschiedenis van park ’t Hazeleger.



Deze bundel is samengesteld ter gelegenheid van het twintig-jarig bestaan van park ‘t Hazeleger.


