
NIEUWSBRIEF CAMPING ABTSWOUDSE HOEVE 
  

AUGUSTUS 2020 

 1 

 
Van de voorzitter 
 
Het was me het zomertje wel, ondanks of misschien wel dankzij Corona was het voor de 
camping geen verkeerd seizoen. Het aantal mensen dat anders naar het buitenland zou 
gaan, maar nu ons terrein wilde bezoeken, was zo groot dat wij honderden mensen 
hebben moeten teleurstellen. 
Het waren Spaanse temperaturen en de bomen die normaal in de weg staan, waren nu 
erg in trek, zeker bij de kleine campers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ondanks de grote droogte, maar dankzij een paar honderd meter tuinslang, zijn de 
laurierplanten, die begin van de lente door een stel enthousiaste mensen in de grond 
zijn gezet, aangeslagen en gaan deze over een aantal jaren zowel zomers en ‘s-winters 
onze privacy waarborgen. 
De bloembedden waar een berg tijd in is gestopt waren niet wat wij ervan verwachten. 
Sommige waren even leuk maar over het algemeen viel het tegen. De berg dwars op de 
weg moet volgend jaar zijn doel gaan bereiken. Dat het toch leuk staat als je het terrein 
op komt en er staan dan bloemen bewijzen de positieve reacties van mensen. 
De acties tegen de processierups hebben dit jaar hun vruchten afgeworpen, we hebben 
geen enkele klacht ontvangen. 
 
Maar nu begint het al rustiger te worden en wij gaan ons opmaken voor de 
winteractiviteiten met als grootste klus het slopen en conserveren van delen van het 
woonhuis en het nieuwe pannendak van de stal. 
 De eerste werkzaamheden zijn al gedaan; 
namelijk het leegruimen van de stal, waar drie 
containers rommel uitkwam. De volgende stap is 
het verwijderen van de zoldervloer die verrot is. 
Half oktober zal er aanstalten gemaakt worden 
met het woonhuis en de grote stal. Ook de kleine 
schuur zal onderhanden genomen worden en 
krijgt zijn originele afmetingen weer terug. 
 
In november komt er een hoveniers bedrijf, dat ons komt verlossen van de dode essen. 
Deze zijn gesneuveld door de essentaksterfte. Dit is een schimmel, Hymenoscyphus 
fraxineus (vals essenvlieskelkje), ook bekend als Chalara fraxinea. 
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Zij komen een groot aantal bomen omzagen die wij 
dan in het weekend kunnen wegslepen of 
versnipperen. De essen die overblijven, zijn de oude 
essen waarvan er sommige 80 jaar of ouder zijn. Je 
kunt ze herkennen aan die lichtgroene zaaddozen die 
duidelijk zichtbaar zijn. 
 
Wat ook een geruststelling is, is dat na het tekenen van 
het contract met Staatsbosbeheer de afspraak met de 
notaris is gemaakt en dat we na de vakantietijd, dus 
ergens in oktober, de pachtovereenkomst gaan passeren. Eindelijk na jaren overleg is er 

toch iets uit gekomen waar beide partijen mee 
konden leven.   
 
Het is nu eind augustus en de eerste storm is alweer 
geweest. Deze heeft op het terrein voor de nodige 
schade gezorgd aan tenten en luifels.  
 
 
 
Sommigen hadden geluk en viel er net iets naast.  

 
 
 
 
John van Dijk 
Voorzitter Stichting Abtswoudse Hoeve 
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De nieuwsbrieven van 2020 kunt u ook op de website vinden. 


