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2 Voorwoord 
 

Wat gaat de tijd toch snel! We staan alweer aan het begin van een nieuw jaar, boordevol met 

mooie plannen. En voor dat je het weet is ook dat jaar alweer voorbij. Gelukkig hebben we 

het afgelopen jaar op een aantal vlakken goede vorderingen kunnen maken, en dat zijn we 

als bestuur ook in het komende jaar van plan. 

Hebben we al onze goede voornemens in kunnen vullen? Nee dat niet, maar de dagelijkse 

gang van zaken hebben we goed in de vingers, en de doelen die we onszelf gesteld hebben 

tikken we stuk voor stuk af. Om meer voor elkaar te krijgen hebben we vanaf de 

zomerperiode de zaken wat anders aangepakt in het bestuur: We hebben duidelijke 

prioriteiten gesteld, en dat heeft zeker geholpen. 

In het verslag van het bestuur lichten we een aantal van de afgeronde en lopende zaken toe.  

 

In dit voorwoord past wel een kanttekening. Een heikel punt blijft namelijk de minimale 

bezetting van ons bestuur. We zouden graag meer zaken op willen pakken, en dingen 

sneller af willen ronden, maar met slechts vier bestuursleden blijft het behoorlijk behelpen. 

We komen nauwelijks toe aan belangrijke zaken op het vlak van beheer en beleid die 

onderhand beter uitgewerkt moeten worden, laat staan dat we tijd hebben voor dingen die 

we óók leuk zouden vinden en die het bestuurswerk aantrekkelijker maken. We kunnen dus 

wel wat hulp gebruiken! Gelukkig komt Monique meelopen in het bestuur maar dat geef nog 

maar een klein beetje lucht! De oproep is dus duidelijk; als je tijd hebt en je hebt zin om je 

met het reilen en zeilen van de natuur in je directe omgeving bezig te houden, meld je dan 

aan als (aspirant) bestuurslid!  

Ondanks alle uitdagingen doen we ons bestuurswerk met veel plezier, en gaat het goed met 

onze vereniging. Dat laten we jullie graag zien in dit jaarverslag! 

 

Het Bestuur, 

Fetske, David, Alex en Tjerk. 
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3 Verslag van het Bestuur 
 

3.1 Het Bestuur 
 

Samenstelling Bestuur 

De samenstelling van het bestuur zag er na de ALV van 18 mei 2022 als volgt uit: 

• Tjerk Vonck   Voorzitter 

• Alex van der Kloet  Secretaris 

• Fetske Zwaga  Penningmeester 

• David Brouwer  Bestuurslid 

 
In de ALV namen we afscheid van Reina als bestuurslid. Reina was jarenlang zeer toegewijd 

aan haar bestuurstaken, bijvoorbeeld aan de coördinatie van het zwerfvuilruimen. We zullen 

haar klankbordfunctie en vaardigheid om nét iets anders naar zaken te kijken missen! Haar 

hart voor de natuur en natuurschoonbos blijft gelukkig nog gewoon actief voor de vereniging. 

Monique Torensma heeft zich aangemeld als aspirant bestuurslid en heeft vanaf eind 2022 

volwaardig meegedraaid binnen het bestuur. 

Bestuursvergaderingen 

Het bestuur kwam in 2022 12 keer bijeen. De vergaderingen waren afwisselend bij de 
bestuursleden thuis. Omdat we heel veel zaken tegelijkertijd op te pakken hadden, hebben 
we besloten om met een duidelijke prioriteitenlijst te gaan werken. Hierbij kreeg elk 
bestuurslid er één om verder uit te werken. Dit heeft ons zeker geholpen. 
 
ALV’s 

Er is in 2022 één algemene ledenvergaderingen (ALV) gehouden, te weten op 18 mei 2022 

in ‘De Til’ te Leek. 

 
Leden/begunstigers 

In 2022 telde onze vereniging 152 leden (147 in 2021) en 66 begunstigers (66 in 2021). Dus 

een mooie ‘plus’ ten opzichte van het voorgaande jaar. 

 

3.2 Van de Bestuurstafel 
 
We hebben afgelopen jaar als bestuur, naast allerlei lopende zaken, veel tijd en aandacht 

besteed aan het maken van een vrijwilligersreglement. Dit reglement bevat kaders en 

richtlijnen die nodig zijn om het vrijwilligerswerk in onze vereniging goed en veilig te kunnen 

doen. En met veilig bedoelen niet alleen fysieke (lichamelijke) maar ook sociale (emotionele) 

veiligheid. Ongelukken zitten vaak in een klein hoekje en daar moeten we goed verdacht op 

zijn. Omdat we met een steeds grotere groep vrijwilligers zijn en ook werkzaamheden 

uitvoeren met potentieel gevaarlijke gereedschappen, is het steeds belangrijker om 

wederzijds afspraken over het werk te maken. En die afspraken vervolgens ook vast te 

leggen. Het is daarom de bedoeling dat iedere vrijwilliger het een vrijwilligers overeenkomst 

gaat ondertekenen.  
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Als we over veiligheid spreken dan hoort daar ook boomveiligheid bij. Dit is een onderwerp 

waar we in 2022 al mee bezig zijn geweest en dat we ook in 2023 op de agenda hebben 

staan. Uiteindelijk moet dit leiden tot een boomveiligheidsplan waarin het beheer en 

onderhoud aan bomen, bos en lanen is uitgewerkt. In het afgelopen jaar zijn we gestart met 

de voorbereidingen; het bepalen van welke informatie we al hebben; uitzoeken wat de beste 

methodiek voor zo’n plan is; wat wet- en regelgeving aangeeft… Uiteindelijk volgt hier een 

overzicht uit van wat we aan onderhoud zouden moeten doen. 

 

De inspanningen die nodig bleken om de aankoop en ruil van 3 hectare bos en grasland met 

Staatsbosbeheer voor elkaar te krijgen mogen ook niet onvermeld blijven. Deze aankoop 

maakte deel uit van een transactie waarbij meerdere partijen uit de hele provincie onderling 

land kochten en ruilden. Voor alle stukken op orde waren was er heel wat water door de Ryth 

gestroomd! Het resultaat mag er echter zijn; op 4 oktober kreeg de koop z’n beslag. Wij zijn 

heel tevreden met het resultaat, maar de notaris moet nog steeds wat puntjes op de i zetten.  

 

Door te prioriteren op deze en andere onderwerpen is er minder aandacht besteed aan 

bijvoorbeeld het herstel van het hertenhok. Niet dat er niets aan gedaan is. Op dat punt 

hebben we inmiddels een toezegging van gemeente Noordenveld voor een aangepast en 

minder duur traject voor de vergunningverlening voor het eventueel verplaatsen van het 

hertenhok naar een beter bereikbare plaats. Dat is één van de opties die we overwegen. 

 

Natuur, milieu en klimaat 

Als bestuur houden we allerlei milieu en klimaatproblemen nauwlettend in de gaten. Een 

belangrijk nieuwsitem in 2022 was bijvoorbeeld de ‘Stikstofcrisis’. Dat klinkt ver van ons bed, 

maar de effecten van overvloedige stikstofdepositie zijn goed waar te nemen in ons bos. 

Deze komt met name tot uiting in de excessieve groei van bramenstruiken. De braam gedijd 

uitstekend op verdrogende, zure grond. En die zure grond wordt (mede) veroorzaakt door 

stikstofdepositie. De woekerende bramen verdringen de bosanemonen (en vele andere 

planten) die juist zo karakteristiek zijn voor het Natuurschoon bos.  

Door klimaatverandering kan het soms een lange periode flink nat zijn of juist heel droog en 

warm. Beukenbomen (en daar staan er veel van in ons bos) blijken slecht tegen langere 

periodes van droogte en warmte te kunnen. En zeker als dit meerdere jaren achtereen 

voorkomt. De ‘hittestress’, zoals dat wordt genoemd bij beuken, kan tot plotseling 

uitbrekende takken en zelfs tot sterven van de boom leiden. 

Naast deze veranderingen zien we ook de groei exoten als de Berenklauw, Japanse 

Duizendknoop en Springbalsemien toenemen. Met vereende krachten (soms wekelijks!) 

proberen onze vrijwilligers deze uitbraken te minimaliseren. Daarvoor veel hulde! Alleen 

handmatig uitroeien met-wortel-en-tak helpt. 

Jaarlijks maken we gebruik van de kennis en kunde van een ecoloog, door met hem en onze 

pachters samen over en langs onze weilanden te lopen doen we veel kennis op. De gegeven 

adviezen proberen we vervolgens in de praktijk te brengen bij het beheer (maaien) van onze 

weides. 
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Huizenbouw 

We houden we de ontwikkelingen met betrekking tot de huizenbouw aan de 

Maatlanden/Zulthe en ook die bij Zuidpoort Terheijl nauwlettend in de gaten. Als vereniging 

zijn we geen partij in de besluitvorming. Maar wel als het gaat om de invloed die deze 

ontwikkelingen zouden kunnen hebben op de natuurwaarden in ons gebied. Het contact met 

de gemeente over Zuidpoort is gelegd en wordt goed onderhouden. Zodra de bouwplannen 

op de Maatlanden/Zulthe concreter worden zullen we ook daar naar het effect op ons gebied 

bekijken. We trekken daar overigens samen met Staatsbosbeheer in op. 

4 2022 in Vogelvlucht 
 

Vrijwilligerswerk 

Het belangrijkste doel van onze vereniging is het behoud van het bos. Dit betekent dat we 

het regelmatig moeten onderhouden. We proberen zo veel mogelijk van dit werk in eigen 

beheer en met eigen mensen uit te voeren. Daarvoor organiseren we de maandelijkse 

werkochtend en allerlei extra initiatieven. 

Vroeg in het voorjaar halen de vrijwilligers bijvoorbeeld altijd de nodige sloten uit. Niet om 

extra water af te voeren, maar om grote blokkades, wateroverlast en schade aan de 

wandelpaden te voorkomen. Dergelijke werkzaamheden worden bijna altijd gecombineerd 

met kleinschalig snoei- en opruimwerk. 

 

In voorjaar en zomer wordt er veel onderhoud gedaan aan de parkeerplaats, paden en lanen 

in het bos. Deze periode is ook het moment voor allerlei kleine klusjes aan bordjes, bankjes, 

boompalen, nestkastjes enzovoort. In het begin van de zomer is bijvoorbeeld ook allerlei 

opschot van de weides gesnoeid zodat daar gemaaid kon worden. 

In het najaar wordt er volop gesnoeid. Op de Natuurwerkdag in november hebben we 

bijvoorbeeld het nodige snoeiwerk uitgevoerd langs de Toutenburgsingel. Vele Hazelaars en 

Elzen zijn bij de grond afgezet zodat allerlei interessantere struiken en bodembedekkers 

weer meer kans krijgen. Een deel van de gesnoeide takken is in een enorme takkenril 

verwerkt. Het was boven verwachting mooi weer en in combinatie met de grote hoeveelheid 

werk die verricht is ging iedereen zeer voldaan huiswaarts. Ter herinnering aan deze 

succesvolle actie kreeg iedereen van Landschapsbeheer Drenthe (LBD) een plantje mee 
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voor in de tuin. Naast de organisatie van de Natuurwerkdag zorgt LBD al sinds jaar en dag 

voor het gereedschap dat we bij onze klussen in Natuurschoon gebruiken! 

Ook het motorzaagwerk bij snoeiwerkzaamheden en het veilig toegankelijk houden van het 

Essenbosje wordt met eigen vrijwilligers uitgevoerd.  

Gezamenlijk werden er zo dit jaar meer dan 800 uur aan onderhoudswerk uitgevoerd door 

vrijwilligers. 

Februari storm – 18 februari 

De storm ‘Eunice’ heeft in februari zo’n 14 bomen geveld. Een groot deel hiervan waren 

essen, die door de essentaksterfte al niet meer vitaal waren. De bomen die een onveilige 

situatie opleverden zijn zo snel mogelijk plat gelegd. Een deel blijft liggen in het bos en een 

deel wordt verkocht als “kachelhout”. 

Essenbos 

Lang het fietspad, bij de afslag naar De Flint ligt een bosje waarin honderden Essen staan. 

Nog wel, want al deze Essen lijken ten gronde te gaan aan de Essentaksterfte. We hebben 

in het bestuur al in 2021 besloten om de vele ‘hangende’ bomen in dit perceel veilig te 

stellen, door ze neer te halen. De helft van deze bomen blijft in het perceel liggen, juist om 

de natuur zijn werk te laten doen en nieuw leven te ontwikkelen. Op de website staat meer 

informatie over deze aanpak en de Essentaksterfte. 

Bramen uitroeien bij Zwarte Ryth - 26 februari 

Nog voor het broedseizoen begon, en dus ook voordat onze bosanemonen tot bloei 

kwamen, is er in samenwerking met IVN Westerkwartier e.o. een werkochtend 

georganiseerd om de groei van bramen met name in de omgeving van de Zwarte Ryth een 

halt toe te roepen. Met een grote groep vrijwilligers van beide ‘clubs’ is er hard gewerkt om 

de groei te stoppen door ze met wortel en tak te verwijderen. Een flinke aanhanger vol 

bramen-afval is afgevoerd. Door de klimaatveranderingen en stikstofdepositie is de groei van 

bramen een grote bedreiging voor de flora in ons bos geworden. 
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NL Doet – 12 maart 

In het kader van de landelijke actie 'NL Doet' heeft een grote groep van 28 personen uit de 

geledingen van Natuurschoon, omwonenden en de Lions clubs Noordenveld en 

Westerkwartier veel werk verzet. Alle bordjes, bankjes en het hertenhok hebben een 

grondige sopbeurt gegeven, extra zwerfvuil is geruimd en er is heel veel snoeiwerk 

uitgevoerd rond de Zwarte Ryth. 

 

  

  
 

Rondleiding en potklei graven met basisschoolkinderen de Flint – 22 maart 

Op verzoek van de basisschool De Flint hebben we de kinderen uit Groep 7 en 8 rondgeleid 

door het Natuurschoon bos. Dit was onderdeel van hun project ‘Omgevings oriëntatie’ met 

als hoogtepunt potklei opgraven met de bedoeling om hier iets van te bakken. Zowel de 

begeleider als de kinderen hebben veel plezier beleefd aan deze middag. 

 

Onthulling bankje ter ere van Teus Korevaar – 9 april 

Eind 2021 zijn de voorbereidingen gestart om een 

bankje aan te kopen en te plaatsen ter ere van 

Teus Korevaar, oud-voorzitter van Vereniging 

Natuurschoon. Tijdens de NL-Doet dag in maart 

2022 is met behulp van vrijwilligers de bank 

geplaats op een fraaie locatie met een mooi 

uitzicht. Twee weken later is het Bankje van Teus 

feestelijk onthuld in aanwezigheid van Teus en 

zijn vrouw en gelukkig ook vele leden en 

vrijwilligers. Koffie met gebak zorgden voor extra 

feestvreugde.  

 

Feestweek Nietap: Fair 2022 & Zeskamp – 27 juni 

In juni werd er in het kader van de feestweek een Fair gehouden op de natuurschoonweide. 

Voorafgaand aan de Fair was er een avondwandeling georganiseerd door De Buurtschap en 

Vereniging Natuurschoon. Deze werd afgesloten met versnaperingen bij een kampvuurtje 

voor de Meester Posthumabank.  
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Tijdens de fair stonden er een groot aantal kramen opgesteld op de weide met allerhande 

spullen en informatie. Natuurlijk stonden we daar als Vereniging zelf ook in een kraampje 

met informatie over de vereniging en het vrijwilligerswerk, en een kraampje waarin jong en 

oud hun Beeld van Natuurschoon konden tekenen of schilderen. Later die dag werd de 

hertenweide omgebouwd tot een reuze speelplaats voor volwassenen om er een zeskamp te 

houden.  

 

   

  
 
Realisatie Flinterpad – Juli 

Al geruime tijd is een groep ouders uit Nietap bezig om het bos aantrekkelijker te maken voor 

kinderen. Zo zijn er inmiddels in het ‘dwaalbosje’ (te bereiken via het pad naast het 

informatiebord op de parkeerplaats) een aantal uitgesneden uiltjes te vinden. Leuk gedaan 

en fraai om ze te zoeken. Daarnaast is deze groep nog bezig met het uitzetten van digitale 

speurtochten. We hopen dat dit in 2023 verder gestalte gaat krijgen. 

 

Opening sanitair Camping – 10 september 

Nadat het nieuwe contract, gift en de lening aan de camping waren goedgekeurd eind 2021, 

was kampeervereniging De Ommelanden in de gelegenheid om een nieuw sanitair gebouw 

te plaatsen. Het bestuur was op uitnodiging aanwezig bij de opening van het nieuwe 

gebouwtje en kon zien dat het geld goed besteed is. 

 

Aankoop en ruil van land – oktober 

Nadat we al in de extra ALV van 2021 goedkeuring hadden gekregen om 3 ha. land aan te 

kopen en dit te ruilen tegen een ongeveer even groot stuk grond van Staatsbosbeheer 

(SBB), is de koop op 4 oktober 2022 geformaliseerd. Het gaat hierbij om een weiland en een 

bosperceel grenzend aan de Toutenburgsingel (westzijde). Het 

bosperceel is nog niet toegankelijk voor bezoekers. 

 

allemansgoed Terheijl - november 

De kunstenaars van “allemansgoed Terheijl” hebben nog twee kleine 

informatie bordjes geplaatst in het bos. Eén bij het begin van de 

Toutenburgsingel en één bij de Meester Postuma bank. De bordjes 

geven informatie over de werken die de kunstenaars in ons landschap 

hebben achtergelaten.  
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Samenwerking met Landschap Beheer Drenthe (LBD) 

In 2022 is er door Landschap Beheer Drenthe (LBD) een bezoek gebracht aan ons bos en 

dat heeft veel enthousiaste reacties en nieuwe plannen te weeg gebracht. Een uitvloeisel 

hiervan is dat we in 2023 een beroep kunnen doen op twee initiatieven van LBD. Zo stellen 

zij nestkastjes en jonge aanplant ter beschikking en daar maken we als vereniging graag 

gebruik van.  
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5 Jaarrekening 
 

5.1 Balans 2022 
Natuurlijk is over het jaar 2022 weer de balans opgemaakt. Onderstaand een samenvatting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balans Vereniging Natuurschoon per 31-12-2022

ACTIVA PASSIVA

Saldo RABO 69.306,35€    

Saldo ING 44.693,11€    

Saldo ABN AMRO 502,68€         

Kas 1,80€            

Doelreserveren RABO 99.799,33€    

Vermogens spaarrek ABN AMRO 99.312,08€    

Vermogen Spaarrekening ING 84.619,55€    

SNS Meersparen 99.793,46€    

SUBTOTAAL 498.028,36€  

Vagevuurselaan 5A (basis OZB) 40.000,00€    

Vagevuurselaan 5B (basis OZB) 4.000,00€      

Lening aan de camping (5000) 4.500,00€      

Gereedschap 1.000,00€      Vermogen (excl. land en bos) € 547.528,36

TOTAAL 547.528,36€  TOTAAL € 547.528,36

F. Zwaga

(penningmeester)

situatie 1-1-2022 503.020,33€  

situatie 31-12-2022 498.028,36€  

RESULTAAT 2022 4.991,97-€      
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5.2 Kasverklaring kascontrole commissie 
De kascontrole commissie heeft op 22 februari 2023 de boeken en bescheiden 

gecontroleerd en in orde bevonden. 

 

 

 

  



5.3 Resultaat 2022 
Onderstaand een overzicht van het resultaat over 2022. 

 

VERENIGING NATUURSCHOON 2022

INKOMSTEN BEGROTING RESULTAAT UITGAVEN BEGROTING RESULTAAT

rente -€            30,39€        Verzekeringen 1.050,00€     1.081,24€     

subsidies 14.740,00€  16.512,77€  OZB 250,00€        252,91€        

pacht land 2.800,00€    3.000,00€    waterschapsbelasting 500,00€        236,66€        

huur camping + aflossing 4.600,00€    5.100,00€    lidmaatschappen 350,00€        346,50€        

stiltegebied 100,00€      127,50€      vergaderingen - ALV 400,00€        62,00€         

contributie leden 2.000,00€    2.505,00€    algemene kosten 800,00€        769,18€        

donaties begunstigers 800,00€      875,00€      

donaties overig 817,09€      Onderhoud

Camping onderhoud regulier 300,00€        -€             

SUBTOTAAL 25.040,00€  28.967,75€  Bosgroep (subsidies, FSC) 1.000,00€     453,75€        

Onderhoud Zoutman (maaien, klepelen) 5.000,00€     3.999,05€     

Onderhoud bos overig en materialen 1.000,00€     794,36€        

Advisering beheerplan weilanden 2.000,00€     592,90€        

boomveiligheidscontrole 2.000,00€     -€             

SUBTOTAAL 14.650,00€    8.588,55€     

Eenmalige projecten

Herstel hertenhok 15.000,00€    -€             

100-jarig bestaan vereniging 500,00€        153,50€        

TOTAAL 30.150,00€    8.742,05€     

RESULTAAT -5.110,00€     20.225,70€   

Uit vermogen: aankoop land € 25.000,00 25.096,19€   -4.991,97€        

"geoormerkt" realisatie Flinterpad 1.100,00€    Flinterpad 121,48€        


