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Thema Landschap/buitengebied 

 

Thema Erfgoed, cultuurhistorie en streekgeschiedenis 

 

 

Idee Wie zich hiervoor inzetten 

Aanleg bloemrijke bermen Jan Klok en H. van Walsen 

Herstel van het Veluws landschap met hei, grove den en 

stuifzand 

W. Waaijenberg 

Herstel oude houten landhekken met gebiedsnamen Henk Theunissen 

Herstel houtsingels in het dorp en buitengebied Lia le Febre 

Organiseren opschoondag in het dorp David Wouda 

Herstel boomgaard naast woning van R. Riezebos (Edeseweg 

188) en bij boerderij van fam. Onderstal (Westenengerdijk 52) 

Ron Reitsma  

 Onderhoud knotwilgen onder meer achter Dorpstraat 153   

 Herstel vijver bij officierenbankje Fred Emons 

Idee Wie zich hiervoor inzetten 

Herstel seintoren en luchtwachttoren Kees van Oest, Fred 
Emons, Dik Pater, Kees van 
Dest, Leendert van Beek en 
Ron Reitsma 

Herstel schaapskooi bij boerderij van fam. Onderstal Kees van Dest  

Herstel korenschuur achter de hervormde kerk dhr. Eshuis 

Afsluiten Dabbeloseweg   

Hergebruik/heropening Museumpark Harskamp David Wouda 

Schrijven boek over geschiedenis van Harskamp Jolanda Aalbers 

Onderzoek huisje Tinus Hol Leendert van Beek 
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Thema Toegankelijkheid en recreatie 

 

Thema Ecologie/biodiversiteit 

 

Idee Wie zich hiervoor inzetten 

Plaatsen van verlichting, bankjes en vuilnisbakken langs 
klompenpad 

 

Ontwikkeling Kröllers pad langs voormalige boerderijen van de 
Kröllers o.a. kippenboerderij en varkensfokkerij Tepelenburg 

 

Uitbreiden parkeerplaatsen bij Genieweg  
 

Ontwikkeling mountainbike routes bij Genieweg en/of in 
Boswachterij Kootwijk 

 

Verharden Harskamper Engweg  Kees van Oest en Fred 
Emons 

Aanleg hondenuitlaatgebied  in de buurt van Harskamperdennen  

Aanbrengen picknicktafels bij Kraatsweg en Hoog buurloseweg  

Ontwikkeling ruiterroutes van Harskamperdennen naar Otterlo  

Idee Wie zich hiervoor inzetten 

Inwoners meer bewust maken van de nut en noodzaak van bijen 
en vlinders in combinatie met aanleg van bloemrijke bermen. 

Jan Klok en H. van Walsen 

Onderhoud heideveld ten behoeve van nachtzwaluw en 
veldleeuwerik en bloeiende heide in stand houden 

Barend van der Veen 

Organiseren wandeling/excursie gericht op het thema 
ecologie/biodiversiteit 

  

Controle en onderhoud nestkasten in combinatie met nieuwe 
nestkasten plaatsen voor diverse vogelsoorten 

Lia le Febre, dhr. Eshuis en 
basisschool "de Zaaier" 

Bloemrijk aankleden Dorpsstraat en pleintje bij dorpspomp  Anton Brobbel Dorsman  

Beschermen weidevogels ter hoogte van Stroe allee    

Informatieborden plaatsen in leefgebied Dassen bij 
Tepelenburgweg/Harskamper dennen  

Maureen Kamphuis 

Insectvriendelijker maken houtwal bij Kostverlorensteeg Jan Klok 

Herstel open landschap dhr. Waaijenberg 
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Thema Educatie/betrekken jeugd 

 

Idee Wie zich hiervoor inzetten 

Betrekken jeugd bij geschiedenis rondom seintoren en 
luchtwachttoren door o.a. activiteiten voor jongens en meiden van 
12 t/m 16 jaar   

Steffen Hylkema 

Organiseren crossbaan activiteit   

Verzorgen rondleiding op defensieterrein Bas Sturm en Steffen 
Hylkema 

verzorgen rondleiding door de natuur in bossen en op 
defensieterrein 

Maureen Kampert 

Jeugd kennis laten maken met geschiedenis van Harskamp door 
o.a. verzamelen foto's/verhalen bij ouderen 

Jolanda Aalbers 

Jeugd betrekken bij onderhoud van klompenpad   

Organiseren opschoondag bos en hei   

Organiseren boomplantdag   


