
Welkom in de 
Veldhut Veluwe - Nieuw Milligen 



0. De belangrijkste punten even eerst
Ik merk dat deze informatie over de hut niet altijd goed wordt gelezen, dus de belangrijkste punten eerst.

1. In de winter is het buiten donkerder. Hierdoor is er minder contract tussen buiten en bin-
nen in de hut. De spiegelende werking van de ruit is daardoor minder. Roofvogels zien je 
eerder zitten. Zeker als je beweegt. Zorg dat je donker gekleed bent. Een kaal hoofd,  grijze 
en blonde haren, je handen vallen veel op, zeker als het beweegt. Hou daar rekening mee en 
camoufleer dat. Ik heb altijd donkere kleding en handschoentjes aan. En wat op mijn hoofd. 

2. Als je de hut verlaat graag even afmelden. Dat kan via een bericht of WhatsApp. 

3. De verhuurprijs van de hut is inclusief schoon achterlaten. 

4. Vergeet de kachel niet uit doen (knop B indrukken)! 
De gaskraan buiten moet open blijven!! 

5. Respecteer onze privacy en blijft bij de hut en het pad er naar toe. 

6. Toegang tot de veldhut is van zonsopkomst tot zonsondergang en uiterlijk tot 19:00 uur.
Op zaterdag uiterlijk tot 17:00 uur. Andere tijden in overleg. 





Veldhut Veluwe - Nieuw Milligen 

1. Parkeren langs de Kampweg

De hut ligt op eigen terrein in een gebied met weilanden, akkers, bossages, heide en wegen.  
Het dichtstbij zijnde huisadres = Kampweg 30, 3888 NRX Uddel (zie ook de kaart).
Vanaf de A1 neem je afslag Kootwijk - Harderwijk. Je rijdt richting Harderwijk en op de rotonde van Nieuw Mil-
ligen rij je richting Harderwijk. Na de hallen van de Fonteyn sorteer je linksvoor en ga je de buurtweg  op. Na 50 
meter ga je weer links af. De buurtweg rij je verder af en deze gaat na 550 meter over in de Kampweg. 

Verderop maakt de Kampweg een haakse bocht naar rechts (zie de kaart). Dan krijgt je rechts een bosje met aan-
sluitend een  beukenhaag (zie foto). Daar kun je in de berm parkeren. Loop 8 meter het bosje in en je komt bij de 
toegangspoort met een cijferslot. 

Kijkend op de Kampweg met rechts de beukenhaag.  

Acht meter van de weg is de toegangspoort met links de Kampweg. 



2. Naar de hut lopen (65 meter)
Het is een klein stukje lopen naar de hut. Loop langs de beukenhaag het bosje in (8 meter). 
De poort gaat open met de code : 0642 (Klepje optillen en dan zie de drukknoppen met de cijfers, het zijn geen 
tiptoetsen dus goed indrukken en dan voel je iets weerstand). 
Lukt het niet in één keer, druk dan eerst de resetknop in. 
Druk de code in en dan kan de klink naar beneden. De poort weer achter je sluiten.  

Je loopt dan een paar meter naar de weg 
en dan zie het pad wat naar de hut gaat. 
Zie ook de rode stippellijnen op de kaart. 

Het paadje naar de hut
De hut ligt achter de meidoornhaag en de 
aansluitende akker is in 2021 ingezaaid 
met een meergranenmengsel dat o.a. 
goudvinken en putters trekt. 



3. Over de hut 
De hut ligt verdiept en heeft een portaal en een foto / belevingsruimte. In het portaal staat het voer, een 
noodtoilet en nog wat andere spullen om de hut schoon te houden. Er is stroom in de hut. In het portaal 
is licht door de schakelaar te activeren. Verder is er een waterkoker met koffie en thee. 

De foto / belevingsruimte is twee meter twintig, 185 cm hoog, geïsoleerd en voorzien van geluidsabsor-
berend materiaal. De ruimte is ingericht voor 2 personen. Er is alles aan gedaan om het in de ruimte zo 
donker mogelijk te maken zodat je maximaal onzichtbaar bent voor de vogels. 
Voor de beleving sluit de vijver aan op de hut (op het Noorden). Richting de vijver fotografeer je door 
het glas. Een deel van het werkblad kan naar beneden, net als in de andere hut. 

De raampjes in de hut kunnen open om te ventileren en de ruit aan de buitenkant schoon te maken. 
Er staat een ventilator om condens op de ruit weg te blazen. De ventilator is te bedienen via de schake-
laar naast het stopcontact boven het werkblad. Daar zit ook de schakelaar voor de beluchtingspomp in de 
vijver. Indien het water bevroren is kan er een wak worden gemaakt door de pomp te activeren. 

Condens
Als de nachten langer worden kan er condens op de ruit zijn. Is de ruit bij binnenkomst toch beslagen 
door de kou in de nacht, dan kun je het volgende doen. Zet de kachel als eerste aan.  

Maak het raam vrij van druppels met de trekker,  zet de ventilator aan en verplaats deze indien nodig, 
zodat de lichtverplaatsig langs de ruit is. Door de luchtverplaatsing droogt de ruit sneller op. Zet de ven-
tilatieroosters open (indien ze dicht staan) en zet de ramen op een kier. 

Inspecteer de vijver, stronken, etc. Plaats het voer. Je mag de setting rondom de vijver aanpassen maar bij 
vertrek weer graag de setting achter laten zoals je het aantrof. 

Als alles buiten gereed is en de ruit is nog niet mooi droog, blijf dan nog even ventileren zodat er lucht-
circulatie is.  Zet de ventilator uit als het niet meer nodig is. Ben je in de regen aangekomen. Laat dan je 
natte jas achter op de kapstok in het portaal. Dat scheelt veel vocht in de fotografie ruimte. 

Het kan ook voorkomen dat er condens aan de buitenkant van het raam zit. In de hut is het dan kouder 
dan buiten. Door de kachel aan te doen verdwijnt de condens vanzelf.

 



4. Gebruik en werking van de kachel / Noodtoilet
In deze hut is eenzelfde kachel aanwezig als in de boshut. 
De kachel heeft een vermogen van 2-4 KW.  Ruim voldoende voor de ruimte. Achter de klep rechts op de 
voorzijde van de kachel zijn de knoppen aangebracht waarmee het toestel kan worden bediend. Controleer 
of de gaskraan (buiten de hut) open staat. In principe staat de gaskraan open maar sommige bezoekers 
draaien deze toch dicht.

Aansteken
De druktoets A indrukken en ingedrukt houden. Daarna tevens de ontsteek-
toets E één of twee maal indrukken waardoor de waakvlambrander ontstoken 
wordt. Controleer of de waakvlam brandt. (achter het glasraampje aan de 
voorzijde). Indien de waakvlam brandt, de druktoets A nog ca. 10 sec. geheel 
ingedrukt houden.
Daarna toets A loslaten en controleren of de waakvlam blijft branden.

Afhankelijk van de stand van de thermostaatknop D en de kamertemperatuur 
kan de hoofdbrander onmiddellijk na het loslaten van toets A door de waak-
vlam ontstoken worden.
De stand van de thermostaatknop D bepaalt de temperatuur in de ruimte. Doe 
klepje weer dicht zodat het lichte vlak niet zichtbaar is vanaf buiten. 

Doe de kachel weer uit als je de hut verlaat door knop B in te drukken. 

De gaskraan bij de glasfles buiten mag gewoon open blijven. 
SVP niet dicht draaien. 

Gebruik van het noodtoilet
Wil je lange tijd in de hut blijven dan is het verstandig thuis goed naar het toilet te gaan.  In de hut is er een 
droogtoilet. Urine en ontlasting worden gescheiden! Op het toilet kun je gewoon plassen. Moet je meer dan 
alleen plassen? Plaats een zak (beschikbaar in het portaal) in de emmer van het toilet door het toilet om-
hoog te plaatsen. Je kunt er eventueel nog wat zaagsel bij doen. Knoop de zak dicht en neem die mee naar 
huis. De zak is recyclebaar en kan bij het groenafval. Voor de mannen die liever buiten plassen is er urinoir.

Laat de zak niet achter maar neem deze mee naar huis!



6. Voeren
Buiten is er altijd voer beschikbaar in de vorm van een silo met zonnebloempitten.  Hierdoor is er altijd 
trek van vogels naar de hut.  Neem de silo mee naar binnen anders blijven de vogels daar hun voer halen 
en komen ze niet op je fotoplek. 
In het portaal ligt voer in de vorm van zonnebloempitten, doppinda’s, pindakaas (deze moet je een beetje 
kneden, anders valt het uit elkaar) en meelwormen dat je kunt gebruiken om de vogels te lokken. Dop-
pinda’s voor de gaaien, de zonnebloemzaden en pindakaas lusten veel vogels. Plaats het op plekken waar je 
de vogels graag wilt fotograferen. De plekken wijzen zich vanzelf, maar let op het volgende : 

Voer niet in het mos bij het water.  
Neem zelf geen zaad mee om te voeren. Er is genoeg voer in de hut en de vogels heb-
ben een sterke voorkeur voor zonnebloempitten. Ik voer nog ander zaad om putters en 
goudvinken te lokken. 

Er wordt door de vogels veel gegeten. Mezen, groenlingem, mussen en spreeuwen weten de hut te vinden.
Waarschijnlijk zul je twee keer gaan voeren omdat het gauw op is.  

Een paar tips: 
1. In verschillende stammen zitten boorgaten waarin je de pindadaas in kunt stoppen. Even de pindakaas 
kneden met je vingers en dan stop je het er zo in. 
2. Wil je wat meer interactie tussen bijvoorbeeld appelvinken, maak dan 1 voerplek met zaden in een 
stronk. 
3. Sommige fotografen nemen zelf bloeiende takken mee voor een mooie setting. Neem dan ook iets mee 
waarmee je ze in het water kan zetten zodat de bloesem de hele dag mooi blijft. Een reageerbuisje of een 
potje.  
4. Breng je zelf aas mee dan kunt dit zelf vast schroeven met de boormachine die in het portaal ligt. 

Om roofvogels te lokken ligt er duif onder een jutte zak. Haal de jutte zak weg als je gaat fotograferen en 
plaats deze terug als je klaar bent. Zo kan er alleen gegeten worden als er iemand in de hut zit. 
Is de duif aan het einde van de dag helemaal op, wil je mij dan een berichtje of een appje sturen. Dan zorg 
ik dat er voor de volgende bezoeker weer een duif ligt.  



7. Fotograferen
In de hut fotografeer je door het spiegelende glas. Bedenk dat je niet onzichtbaar bent. Met name 
in de donkere maanden (okt t/m maart) als we weinig licht is, is er minder contrast tussen het 
licht buiten en in de hut. Daarom is het verstandig om het volgende in acht te nemen:

- doe donkere kleding aan 
- zet geen lichte voorwerpen op het werkblad 
- camoufleer je handen met dunne handschoentjes, alsook een kaal hoofd, grijs en blond haar.
- hoe dichter je op de ruit zit, hoe beter zichtbaar je bent
- bewegingen worden door de vogels sneller opgemerkt

Er liggen twee rijstzakken en twee Leofoto schommelkoppen op een ijzeren plaat die je gemak-
kelijk kunt schuiven. De Leofoto schommelkop heeft de veel gebruikte Arca Swiss aansluiting. Er 
liggen twee snelwisselplaatjes / lensplaat die onder je lens of camera kunt monteren.  

Voor de kleinere vogels gebruik je een goeie telelens (400 mm) en indien droofvogels zich laten 
zien heb je, afhankelijk waar hij zit, genoeg aan een 70-200. Sommige vogels komen ook heel 
dichtbij een bad nemen. In de ochtend zijn de vogels het meest actief. De vijver is bijna 4 meer 
lang. 

Er wordt door de vogels veel gegeten. Mezen, groenlingem, mussen en spreeuwen weten de hut te 
vinden! 
Neem de silo met zonnebloempitten en naar binnen in de hut, anders blijven de vogels daar hun 
zaden halen. 

Om te voorkomen dat vogels zich dood vliegen tegen de ruit is er een doorzichtig net gespannen. 
In de foto zie je dat verder niet, mits je met een telelens fotografeerd. 

Sinds het najaar van 2021 is deze plek /hut in gebruik en de volgende vogels zijn bij de hut/vijver 
gezien: havik, sperwer, buizerd, torenvalk, appelvink, vink, goudvink, keep, groenling, koolmees, 
pimpelmees, glanskopmees, staartmees, merel, zanglijster,  gaai, roodborst, heggemus, winterko-
ning,  grote bonte specht, houtduif, koperwiek, blauwe reiger, ijsvogel.

(Afgelopen 5 jaren heb ik lijst bij gehouden en kom op 70 soorten rondom ons huis)

Kleine vogels zijn heel vlug. Veelal zet ik de autofocus op ‘continu scherpstellen’.  Met badderende 
vogels ook wel op ‘single shot’ omdat door het spetterende water de autofocus daarop gaat scherp 
stellen. Door het spiegelende glas verlies je bijna 1 stop licht. Gebruik daarom een hogere ISO. 
Natuurlijk ook afhankelijk van de hoeveelheid licht. Soms fotografeer ik tot 4000 ISO. Met name 
in de ochtend en avond als er wat minder licht is. 

De vijver grenst aan de hut waardoor vogels soms heel dichtbij komen. Een tussenring kan han-
dig zijn om de minimale scherpstelafstand van je teleobjectief te verkorten. 



7. Klaar met fotograferen
Als je klaar bent met fotograferen mag je de voederbuis weer ophangen. Verder graag de hut netjes achter 
laten.   De verhuurprijs van de hut is inclusief bezemschoon achterlaten. 

En, vergeet de kachel niet uit doen (knop B indrukken)! 
De gaskraan buiten moet open blijven!! 

Zelf meenemen
- telelens en de 70-200 mm en wellicht een tweede body 
- donkere handschoentjes
- eten en mogelijk warm drinken
- wat geduld 

9. En verder belangrijk 

De hut met vijver en het pad er naar toe is toegankelijk van zonsopkomst tot zonsondergang 
en uiterlijk tot 19:00 uur. Op zaterdag tot 17:00 uur. urinioir 
Daarbuiten is privé en niet toegankelijk. 
De poort gaat van binnen naar buiten weer open met dezelfde pincode. 
 

Facebook groep  Veldhut Veluwe - Nieuw Milligen. 
Op facebook ben ik een groep gestart waar je, indien je dat leuk vindt,  beelden / berichten kunt plaatsen 
indien je lid bent.  Ik zou het erg waarderen als je foto’s op social media plaatst,  een verwijzing maakt naar de 
hut. Na leuke recensies zijn er meer boekingen.  

Heb je op- of aanmerkingen, dan verneem ik die ook graag. Ik wil de hut zoveel als mogelijk afstemmen op de 
bezoekers. 

VEEL SUCCES en GROET, 

Geurt Besselink 



Opbouw van de hut



Boekingsvoorwaarden veldhut 
Veluwe Nieuw Milligen 

1. Bevestiging boeking
Zodra de boeking is voldaan, is uw boeking definitief en gaat u akkoord met deze voorwaarden.
Direct na de boeking ontvangt u een mail met een link waar de informatie over de hut te downloaden is. 
Heeft u deze mail niet ontvangen, kijk dan in de SPAM postbus. Neem anders contact op. 

2. Bezoektijden
Er kan van de hut gebruik worden gemaakt vanaf zonsopkomst tot zonsondergang, maar uiterlijk tot 
19:00 uur. Op zaterdag tot 17:00 uur. Andere tijden alleen in overleg. 

3. Eigen risico
Uw bezoek aan de hut is geheel op eigen risico. Geurt Besselink kan op geen enkele manier aansprakelijk 
gesteld worden voor schade van welke aard dan ook.

4. Omgevingsfactoren 
Ondanks dat de hut op privé terrein en redelijk geïsoleerd ligt kan er tijdelijk overlast zijn van boeren-
werkzaamheden op omliggende akkers/weilanden en een enkele keer boerengolf. Dit is doorgaans tijde-
lijk van aard en komt in de praktijk niet zoveel voor. Als u de hut boekt accepteert u dit.

4. Reservering verplaatsen
Soms komt er wat tussen waardoor het bezoek aan de hut niet door kan gaan. Het is mogelijk om een 
andere datum te kiezen tot 14 dagen voor de boekingsdatum. 
Binnen de 14 dagen wordt de betreffende dag beschikbaar gesteld op de Facebook-pagina. Wordt de dag 
alsnog bezet, dan kan er kosteloos een andere datum worden gekozen. Wordt de dag niet bezet, dan kan 
er een andere datum worden gekozen met een korting van 50%. Er is geen wachtlijst of whatsapp groep. 

5. Medefotografen
Breng eventuele medefotografen op de hoogte van deze voorwaarden en van de bezoekersinformatie. 

Contact :  Geurt Besselink
E-mail: geurtbesselink@icloud.com 
Telefoon : 06 - 420 85 530 

Veel plezier in de hut


