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1 Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van de Vereniging tot behoud van Natuurschoon over het jaar
2020. Als je niet beter weet lijkt het een verslag over een heel normaal jaar te zijn. Er was
‘gewoon’ een ALV, de weilandjes, paden, lanen en sloten lagen er prima bij en ook op
andere vlakken is weer heel veel vrijwilligerswerk in het bos uitgevoerd. Helaas was het
helemaal geen gewoon jaar. De Corona pandemie drukte zijn stempel op alles waar mensen
samen komen. Dus ook op het bestuurswerk, het vrijwilligerswerk en het gebruik van ons
bos. Dat laatste dan in positieve zin, want er werd meer dan ooit gewandeld en gesport in
het bos!
Ondanks de beperkende maatregelen is er toch veel gebeurd in het Natuurschoonbos. In dit
jaarverslag wordt een korte samenvatting gegeven en in de nieuwsbrieven kwam e.e.a. ook
aan bod, maar wie écht op de hoogte wil zijn moet regelmatig de website bezoeken. Daar
werd ook afgelopen jaar weer uitgebreid verslag gedaan van bijna alles wat er in het bos
gebeurde.
Als bestuur hebben we de mogelijkheden van digitaal vergaderen en het digitaal met elkaar
delen van stukken tot in de krochten leren kennen. Dat heeft overigens aspecten waar we in
de toekomst nog plezier van zullen hebben. Zo printen we bijna niets meer uit, beschikken
allen over dezelfde versies van documenten en besparen we op papier (en bomen). Steeds
meer van het verenigingsarchief staat in de ‘Cloud’, veilig beschermd tegen stoffige
zoldertjes en vergetelheid, zo zeggen de geleerden.
Zo gaan we als vereniging deels noodgedwongen met de tijd mee. Voorwaar niet slecht voor
een dame van bijna 100 jaar oud. Want eind 2021 bestaat onze vereniging honderd jaar! Wie
had dat gedacht? We zullen hier na de zomer uitgebreid aandacht aan gaan besteden.
We doen het dus goed als vereniging, maar dat gaat allemaal niet vanzelf. Als bestuur
komen we handen tekort. En eigenlijk zou Fetske vorig jaar al afzwaaien. We hebben dus
een paar extra mensen nodig om het regelwerk mee te delen. Weet je van aanpakken en
heb je wel zin in zo’n maatschappelijk verantwoorde klus in je eigen omgeving, meld je dan
aan als kandidaat!

Tjerk Vonck,
Voorzitter.
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2 Verslag van het Bestuur
2.1 Van de bestuurstafel
Samenstelling Bestuur
De samenstelling van het bestuur zag er als volgt uit:

• Voorzitter

Tjerk Vonck

• Secretaris

Alex van der Kloet

• Penningmeester

-vacature-

• Bestuurslid

Fetske Zwaga, penningmeester a.i.

• Bestuurslid

Reina Rentema

Tijdens de ALV van 5 maart 2020 is Jacqueline Hoogstraten afgetreden. Sindsdien heeft de
vereniging geen penningmeester meer. Fetske heeft deze taak tijdelijk weer op zich
genomen, maar treed zo gauw dat kan af als bestuurslid. Goed beschouwd, zijn er dus twee
vacatures in het huidige bestuur. Als er een paar man/vrouw aanhaken krijgen we samen
meer, én leukere dingen voor elkaar!
Bestuursvergaderingen
Het bestuur kwam in 2020 twaalf keer bijeen. De meeste keren was dit middels een online
(digitaal) overleg. De faciliteiten voor het online vergaderen worden ons als ‘goed doel’
overigens gratis ter beschikking gesteld door Microsoft. Gelukkig konden we elkaar in de
zomer ook een aantal keren ‘fysiek’ zien.

ALV
Er is in 2020 één algemene ledenvergaderingen (ALV) gehouden, te weten op 5 maart. Op
de agenda stond onder andere de financiële afsluiting van de projecten en het hoognodige
herstel van het Hertenhok en de aankondiging van de viering van het Eeuwfeest van
Vereniging Natuurschoon. De notulen zijn in het najaar naar de leden gestuurd.

Leden/begunstigers
Eind 2020 telde onze vereniging 143 leden (148 in 2019) en 66 begunstigers (net als eind
2019).

Communicatie
Er is slechts 1 nieuwsbrief verstuurd in juni. Toch er wordt meer gecommuniceerd dan ooit.
Veel informatie over het werk van onze vrijwilligers en wat er verder in het bos gebeurt wordt
bijna direct als nieuwsbericht op de website geplaatst. De belangrijke nieuwsberichten en
uitnodigingen versturen we alleen nog digitaal naar de leden en begunstigers. Communicatie
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op papier wordt tot het minimum beperkt. Voor het innen van de contributie en donatie
kunnen leden en begunstigers vanaf dit jaar betalen via een Betaalverzoek (Tikkie).

2.2 2020 in Vogelvlucht
Vrijwilligerswerk
Er zijn elk jaar weer vele werkzaamheden die in het Natuurschoonbos gedaan moeten
worden. Voor een aantal onderhoudswerkzaamheden is specialistische kennis en/of ervaring
nodig. En soms is het werk alleen met zware machines uit te voeren. Voor die klussen huurt
de vereniging aannemers en andere specialisten in.
Naast deze gespecialiseerde werkzaamheden blijft er nog een heleboel onderhouds- en
beheerwerk over dat we met vrijwilligers proberen uit te voeren. Het gaat vooral om werk dat
met de hand gedaan moet en kan worden. Snoeiwerk, slootjes en greppels uithalen,
bladruimen, bankjes repareren en schilderen en zwerfvuil ruimen bijvoorbeeld. Gedurende
het hele jaar is er daarom een groep vrijwilligers actief in het bos. Het afgelopen jaar waren
er op die manier zo'n 30 vrijwilligers in het bos actief. Een groep van ongeveer 8 personen
ruimt bij toerbeurt al het zwerfvuil langs de paden, afvalbakken en bankjes op en een groep
van ongeveer 20 personen werkt één keer per maand een ochtend in het bos. Verder zijn er
een aantal vrijwilligers die in kleinere groepjes en vrij zelfstandig timmer-, schilder- en andere
klusjes uitvoeren.
Onderhoud aan het bos
In de winter en het vroege voorjaar bestond het vrijwilligerswerk als vanouds uit zaag-, snoeien baggerwerk. Zo werd er bijvoorbeeld gesnoeid in het bosje langs het fietspad richting De
Flint en op de Maatlanden. Bij dergelijke werkzaamheden worden de sloten mooi vrij
gemaakt en uitgehaald, wordt opschot en allerlei stobben netjes afgezet, het dode hout
weggezaagd en dergelijke. Door de sloten ieder jaar weer goed te onderhouden is de totale
hoeveelheid werk die we hieraan hebben de laatste jaren veel minder dan vroeger. Grote
wateroverlast komt eigenlijk niet meer voor. Tegelijk wordt met deze aanpak voorkomen dat
er machinaal geschoond moet worden, en de sloten veel te veel uitgediept worden. Zo is het
bos beter bestand tegen droge zomers.
Vanaf maart werden de mogelijkheden om met vrijwilligers de klussen op te pakken danig in
de wielen gereden door de Corona pandemie. Het was een hele puzzel om onder de
verschillende maatregelen in steeds kleinere groepjes en op anderhalve meter de meest
noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd te krijgen. Bovendien gingen extra gelegenheden
voor onderhoudswerkzaamheden als NL Doet en de landelijke Natuurwerkdag niet door.
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Toch is er afgelopen jaar nog veel werk verzet. De nieuwe aanplant op de Toutenburgsingel
is weer vrijgezet, er zijn weer een stuk of tien nestkastjes opgehangen, het vlonderpad is
gerepareerd, de paden over de Natuurschoonweide zijn hersteld, de parkeerplaats en de
oprijlaan naar de Meester Posthumabank zijn geëgaliseerd en er is weer vele meters
prikkeldraad en hekwerk hersteld. Tussen de bedrijven door werd er ook nog verschillende
keren geschoffeld(!) voor de nieuwe bloemenweide in het weiland van Jakob Dijk.

We konden ook merken dat het drukker dan normaal was in het bos. Er wordt gewoon meer
gewandeld door alle thuiswerkers. Meer dan in eerdere jaren is er ook in de zomer gewerkt
in ons bos. Dat we massaal niet op vakantie konden, en dat iedereen thuis ook wel eens
uitgeklust was, heeft daar zeker aan bijgedragen. De voldoening bij de vrijwilligers was er
ook na, zij werden meer dan gemiddeld positief aangesproken door de vele wandelaars en
toevallige passanten, op het mooi en goed onderhouden bos, de bankjes en het belangrijke
werk dat de vrijwilligers (op dat moment) deden.
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Zo werd er zelfs toen heel Nederland in de ban was van de hittegolf gewoon gewerkt in
Natuurschoon. Wel met extra water, ijsjes en grotendeels in de schaduw, maar toch. Er werd
gemaaid in de laan naar de meester Posthumabank, het opschot in de zuidelijke en oostrand
van de weide wordt weggeknipt, de Ronde Vijver opgeschoond en het overschot aan bramen
en brandnetels kreeg een grondige maaibeurt. Waar deze planten nuttig zijn voor vlinders en
andere beestjes (en niet in de weg staan) laten we ze natuurlijk staan!

Na de zomer (en na het broedseizoen) diende zich weer allerlei klein snoeiwerk aan.
Tussendoor werd ook nog een bankje vervangen, werden allerlei dode bomen omgezaagd,
her en der wat slootjes uitgegraven en werd ook langs verschillende laantjes en het
vlonderpad het vers opgeschoten groen weggeknipt. En is de Duizendknoop, die zich bij de
camping had genesteld en wilde uitbreiden, door tenminste twee vaste vrijwilligers met wortel
en tak en de regelmaat van de klok, verwijderd!
Groter onderhoud en grote snoeiklussen konden helaas niet opgepakt worden door de
aangescherpte Corona maatregelen. Dat komt volgend jaar wel weer. En is het nou allemaal
echt zo hard werken in ons bos? Nee hoor, het is vooral gezellig en het resultaat van het
werk biedt ons allemaal veel voldoening! Wat ook helpt is dat de zaterdagse vrijwilligers
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steeds heel goed verzorgd worden door Siny! Zij trakteert het werkvolk iedere maand op
koffie, chocolademelk en de lekkerste baksels. Heerlijk!

Zwerfvuil ruimers
De vrijwilligers die wekelijks met een vuilgrijper het zwerfvuil langs paden, sloten en bij
bankjes inzamelen, hebben vanaf het begin van de pandemie vooral meer afval uit de
vuilnisbakken, op de hertenweide en in de omgeving van de bankjes en de parkeerplaats
opgeruimd. Aan de afname van het zwerfvuil langs het fietspad was duidelijk merkbaar dat
de scholieren, die door het bos fietsen, een lange tijd maar heel beperkt naar school
mochten. De extra aantallen recreatieve fietsers die Natuurschoon bezochten, wisten - over
het algemeen - de afvalbakken beter te vinden dan scholieren ooit doen en dat scheelt in de
verspreiding en hoeveelheid zwerfafval. De bezoekers aan ons bos, bezochten - gezien het
afval - vooral de voormalige hertenweide, de picknicktafel en het Labyrint. Dat de
zwerfvuilruimers vooral daar waarderend werden aangesproken op de netheid van het
Natuurschoonbos, zal niemand verbazen en heeft de vrijwilligers ook goed gedaan!

Heel Drenthe zoemt
Zoals in 2019 al aangekondigd deed Natuurschoon afgelopen jaar mee aan “Heel Drenthe
Zoemt”; een initiatief om meer landjes en parkjes geschikt te maken voor bijen en insecten
door het inzaaien van wilde bloemenmengsels.
In het voorjaar werd daartoe een stukje weiland aan de Vagevuurselaan omgeploegd. Om
het bloemenmengsel maximaal de kans te geven om zich goed te ontwikkelen bleef de
grond eerst een aantal maanden braak liggen! We lieten er het onkruid lekker ontkiemen
maar schoffelden dat iedere maand weg. Zo hebben we een 'vals zaaibed' gecreëerd. De
meeste kruiden en grassen die kunnen concurreren met de zaden in ons mengsel hebben
we zo laten ontkiemen vóór we in het najaar ons mengsel uitstrooiden. Het schoffelen was
een essentieel onderdeel van deze aanpak, en dat bleek nog een hele klus!
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In september werd er voor de laatste keer geschoffeld en begin oktober is het (valse)
zaaibed ingezaaid met het bloemenzaad. Nu is het afwachten hoe de zaden ontkiemen en
tot bloei komen.

Camping
Er is een aantal maal overleg geweest met het bestuur van camping de Ommelanden om te
kijken naar mogelijkheden tot modernisering van het sanitair. Door de coronamaatregelen
bleek het lastig om voortvarend te werk te gaan. Ook de gemeente Noordenveld is inmiddels
aangeschoven om mee te denken. Mogelijk is er subsidie beschikbaar, van gemeente
Noordenveld of via de gemeente van provincie Drenthe.
Als bestuur van Natuurschoon hebben we verschillende keren benadrukt dat we positief
staan ten aanzien van het verzoek van de camping om tot modernisering en/of vervanging
van het sanitair te komen. We denken dat er best wat mogelijk is, en we zijn in principe ook
bereid om aan een oplossing die verder gaat dan het onderhoud van de bestaande
voorziening mee te betalen. Voorwaarde is wel dat er en een gezond toekomstperspectief
voor de camping aan de plannen ten grondslag ligt. Er zijn nog geen concrete afspraken
gemaakt en het initiatief om tot een goed plan te komen ligt vooralsnog bij de camping.
Op verzoek van de camping hebben we een bordje op de afsluitboom bij de parkeerplaats
geplaats met ‘verboden te parkeren’. Dit om te voorkomen dat de toegang tot de camping
geblokkeerd wordt.

Pacht/ huurovereenkomsten en overige afspraken
Jakob Dijk huurt onze weilanden langs de Toutenburgsingel en bij het Vagevuur. Het beheer
en het gebruik van het land verloopt naar ieders tevredenheid. Een klein stukje van zijn
grond wordt gebruikt voor ons experiment met de wilde bloemenmengsels.
Lucas Luinge heeft ook afgelopen jaar weer onze weilanden langs het fietspad naar De Flint,
gelegen achter zijn woning, in gebruik gehad. Lucas laat er wat schapen lopen, haalt er wat
hooi vanaf en zorgt wat ons betreft prima voor dit stukje grond.
Peter Oosterhof, de bekende bioboer uit Roderwolde, heeft ook afgelopen jaar onze overige
weilanden gemaaid en gehooid. Het weer was ons goed gezind waardoor we 2 keer hebben
kunnen maaien en hooien.
Op al onze weilanden proberen we door passende maatregelen en maaibeleid de
ontwikkeling van de biodiversiteit te stimuleren. We zijn wat dat betreft erg tevreden over de
wijze waarop ecoloog Nico Minnema onze vereniging ondersteunt met advies over het
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beheer van de weilanden. Om minder pitrus en meer kruiden- en faunarijk grasland te krijgen
lopen we jaarlijks minimaal een tweetal rondjes langs de weilanden. Daarbij krijgt boer Peter
instructies over waar te maaien en waar stroken gras te laten staan voor de flora & fauna.
Tevens rapporteert Nico ons na een veldbezoek over zijn bevindingen en adviezen.
Er is door een collega van Nico in juni één extra rondje gedaan door de weilanden, om een
inventarisatie te doen van de aanwezige insecten, libellen en vlinders. Er zijn geen
beschermde en zeldzame ‘rode lijst’ soorten aangetroffen. Wat wel opviel was het aantal
vleesetende insecten (libellen en juffers) en wilde bijen die in relatief grote aantallen
aanwezig waren die dag (zonnig, ongeveer 24 graden). Wat betreft ‘wilde’ bijen is opgemerkt
dat de honingbij (een in kasten en korven gehouden soort) het meest dominant was tijdens
de monitoring. Ook meerdere hommelsoorten waren in grotere getale aanwezig. Met name
de bloeiende braam langs de randen en de bloeiende hondsdraf in het weiland trok veel
honingbijen en hommels aan. Verder werden diverse zweefvliegen en de steenhommel
veelvuldig aangetroffen op de aanwezige boterbloemen. Ook de kale jonker deed het goed
voor wat betreft zweefvliegen en hommels. We willen over enkele jaren de
insectenmonitoring nog eens herhalen.

Incidenten Natuurschoon
Ondanks de enorme toename van bezoekers in verband met de coronamaatregelen heeft
het bestuur niet noemenswaardig meer meldingen ontvangen van overlast, (ernstige)
incidenten of vernielingen. Wel kregen we weer meldingen van loslopende honden en ruiters
te paard die de paden onveilig maakten en vernielden. Ook is bijvoorbeeld melding gedaan
van brommers op het fietspad en in het bos. Waar mogelijk worden overtreders en overlast
veroorzakende bezoekers van ons bos op hun gedrag aangesproken. Meestal helpt dat
voldoende. We hebben de ‘Regels voor het gebruik van Natuurschoon’ maar weer eens wat
prominenter op de website gezet.

Activiteiten/ excursies IVN Westerkwartier (voorheen Leek-Nietap)
Het IVN heeft in 2020 voor zover wij weten geen activiteiten georganiseerd in het
Natuurschoon. Ook dit was het gevolg van de coronamaatregelen.

Kerstbroden/ kerstkransen
Onze vrijwilligers zijn in december weer getrakteerd op een kerstbrood of kerskrans als blijk
van dank voor al hun inzet voor ons bos. Dit blijkt een zeer gewaardeerde traditie, en als één
van de weinige gelegenheden om onze dank op bescheiden wijze tastbaar te maken laat het
bestuur deze kans niet schieten!
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3 Jaarrekening
3.1 Kasverklaring kascommissie
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3.2 Balans 2020
Balans Vereniging Natuurschoon per 31-12-2020
ACTIVA

PASSIVA

Saldo RABO
Saldo ING
Saldo ABN AMRO
Kas
Doelreserveren RABO
Vermogens spaarrek ABN AMRO
Vermogen Spaarrekening ING
SNS Meersparen
SUBTOTAAL

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Camping (basis OZB)
Hertenhok

€ 36.000,00
€
4.000,00

Gereedschap

€

TOTAAL

€ 548.272,11

24.725,22
2.830,91
17.070,76
6,80
142.777,93
151.287,88
84.619,55
83.803,06
507.122,11

1.150,00

Vermogen (excl. land en bos) € 548.272,11
TOTAAL

€ 548.272,11

F. Zwaga
(penningmeester)

situatie 1-1-2020
situatie 31-12-2020

€ 491.862,61
€ 507.122,11

RESULTAAT 2020

€ 15.259,50
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3.3 Resultaat 2020
VERENIGING NATUURSCHOON 2020
INKOMSTEN
rente
subsidies
pacht land
huur camping
stiltegebied
contributie leden
donaties begunstigers
terug: waterschapsbelasting
SUBTOTAAL

BEGROTING
€
€
€
€
€
€
€

100,00
12.500,00
3.000,00
5.750,00
100,00
2.200,00
800,00

€ 24.450,00

RESULTAAT
€ 96,50
€ 14.510,82
€ 2.950,00
€ 5.611,88
€ 101,25
€ 2.695,00
€ 1.067,00
€ 820,66
€ 27.853,11

UITGAVEN
Verzekeringen
OZB
waterschapsbelasting
lidmaatschappen
vergaderingen - ALV
algemene kosten

BEGROTING
€
€
€
€
€
€

970,00
300,00
400,00
400,00
360,00
1.000,00

RESULTAAT
€ 1.048,07
€ 108,60
€ 247,46
€ 334,98
€ 220,80
€ 662,39

Onderhoud
Camping onderhoud regulier
Bosgroep (subsidies, FSC)
Onderhoud Zoutman (maaien, klepelen)
Onderhoud bos overig en materialen
Herstel hertenhok
Nieuwe eiken Toutenburgsingel

€
500,00
€ 2.000,00
€ 4.000,00
€ 1.000,00
€ 15.000,00
€
400,00

€ 741,22
€ 4.461,57
€ 866,96
€ 701,11

Kleine projecten
Bankje Teus €
Advisering beheerplan weilanden €
Zoutman dam ophogen Maatlanden €
Fetske Zwaga (Penningmeester a.i.)

SUBTOTAAL
TOTAAL

6.000,00
2.000,00
1.120,00

€ 2.081,20
€ 1.119,25

€ 35.450,00

€ 12.593,61

€ -11.000,00

€ 15.259,50

In 2020 hebben we een deel van de waterschapsbelasting 2018 en 2019 teruggekregen. In totaal een bedrag van €1129,09. Een
deel is direct teruggestort. De rest is verrekend met de termijnbedragen over 2020.
Het innen van de termijnen OZB is dit jaar iets later gestart t.g.v. de coronacrisis. Deel van de termijnen loopt dus nog in 2021.
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