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Vrijwilligers herstellen 

afsluitpalen 

Dit voorjaar is een begin gemaakt met het 

herstellen van diverse afsluitbomen in het 

Natuurschoon. Dit werk is en wordt uitgevoerd 

door onze vrijwilligers Jan van den Berg en Karel 

Lugtmeier. Het gaat om een 4-tal afsluitbomen, 

die in het geheel of gedeeltelijk vervangen zullen 

worden.  

 

In dit nummerIn dit nummerIn dit nummerIn dit nummer    

Vrijwilligers maken Natuur-schoon 1,2 

Vrijwilligers herstellen afsluitpalen 1 

Dunning bos na 15 juli 1 

Rondgang met ecologen 2 

Leden- en Begunstigerdag  1,3 

Verfwerkzaamheden door vrijwilligers uitgesteld 2 

Oproep 4 

   

 

Dunning bos na 15 juli 

De verdere dunning in het bos is tot na 15 juli a.s. 

uitgesteld. Helaas was de winter niet streng 

genoeg, waardoor de vorst onvoldoende in de 

grond zat om met zwaar materieel in het bos aan 

het werk te kunnen zonder al te veel te vernielen. 

Momenteel is het broedseizoen van start gegaan, 

wat betekent dat er tussen 1 maart en 15 juli geen 

snoei-, kap- en andere verstorende 

werkzaamheden in het bos mogen plaatsvinden. 

De exacte datum wanneer het dunnen van het bos 

wordt voorgezet wordt nader bepaald. Deze is 

mede afhankelijk van het weer. 
 

“Dit is de 2de nieuwsbrief van de 

Natuurschoon Vereniging” 

Vrijwilligers maken Natuur- 

schoon 

Op 12 maart 2011 is er met een groot deel van de 

vrijwilligers die het zwerfvuil ruimen een extra 

ronde door het bos gemaakt. Normaal gesproken 

maken deze vrijwilligers individueel hun ronde 

door het bos. Het doel van deze ochtend was om 

met elkaar, tijdens een gezellige ochtend samen, 

een grondige opruimsessie te houden om het vuil 

dat in de winter is achtergebleven en het vuil waar 

doorgaans niet eenvoudig bij te komen is op te 

Leden- en 

begunstigersochtend 

Op 21 mei 2011 heeft de jaarlijkse leden- en 

begunstigersochtend plaatsgevonden van onze 

vereniging. Op deze ochtend kunnen de leden en 

begunstigers een rondwandeling door het bos 

maken samen met het bestuur en eventueel een 

aantal sprekers. (lees verder op pagina 3) 
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ruimen. (lees verder op pagina 2) 

(vervolg van pagina 1) 

Samen met de vrijwilligers Rolf Weuring, Jerrit 

Veenstra, Ina Kampstra, Henk Kouwenberg, Rennie 

Tellinga hebben we gewapend met een kruiwagen, 

een extra lange hark en diverse knijpers een ronde 

vanuit Nietap langs het fietspad, via het Vagevuur 

langs de ronde vijver gelopen. Langs het fietspad 

is altijd het meeste vuil te vinden. Een bijkomstig 

voordeel was dat de gemeente die week daarvoor 

net de bermen langs het fietspad had geklepeld, 

waardoor we overal goed bij konden komen. 

Via het fietspad zijn we richting Roden gelopen 

waar we onderweg alle blikjes, flessen en 

drinkpakjes uit ons bos hebben verwijderd. 

Nadat we bij het Vagevuur een pakket met oude 

kranten, diverse blikjes en een achtergebleven 

heggenschaar verwijderd te hebben, werd de weg 

vervolgd naar de ronde vijver waar Teus Korevaar 

ons stond op te wachten met een heerlijk kopje 

koffie. Ook bij en in de ronde vijver lag het nodige 

zwerfvuil dat uiteraard ook verwijderd werd. 

In totaal hebben we een aantal plastic zakken en 

een kruiwagen vol zwerfvuil uit het 

Natuurschoonbos gehaald. Het was dus zeker de 

moeite waard om met elkaar deze ronde door het 

bos te maken. 

Rondgang met ecologen 

Op woensdagochtend 13 april 2011 is het 

bestuur (Teus Korevaar, Jerrit Veenstra en 

Fetske Zwaga) op pad geweest met ecoloog 

Fons Eysink, ecologe Roos Veeneklaas en 

Ariën Sikken (allen van de Bosgroep).  

Tijdens deze rondgang door het bos heeft 

Fons Eysink het bestuur verteld wat de 

bijzondere bodemgesteldheid (potklei) van 

ons Natuurschoon betekent voor de 

waterhuishouding in het gebied. En in 

hoeverre de waterhuishouding van invloed is 

op de vegetatie in het gebied. 

 

Verfwerkzaamheden door 

vrijwilligers uitgesteld 

De op 9 en 16 april geplande 

verfwerkzaamheden aan het hertenhok en de 

duiventoren zijn niet doorgegaan i.v.m. te 

weinig aanmeldingen van vrijwilligers op deze 

data. Er zal een nieuwe datum worden geprikt 
na de zomervakantie. 
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(vervolg van pagina 1) 

Deze ochtend werd er onder leiding van Ariën Sikken en Roos Veeneklaas van de Bosgroep 

met zo'n 30 leden en donateurs een wandeling gedaan door een deel van het 

Natuurschoonbos. Tijdens deze wandeling werd uitleg gegeven over het nut van het dunnen 

van het bos. 

Er werd aan de leden en begunstigers uitgelegd wat de diverse markeringen van de bomen 

betekenen. De rode ring rond de boom betekent dat de boom verwijderd zal worden, een 

blauwe stip betekend dat de boom van belangrijke (historische)waarde is voor het bos en dat 

deze behouden moet blijven. De bomen met een rood/wit lint bevatten gaten, spleten etc. die 

door de diverse dieren in het bos als nest of rustplaats gebruikt worden en deze bomen 

moeten ook behouden blijven. Ook werd verteld dat een diversiteit van boomsoorten 

belangrijk is voor een goede vegetatie in het bos en dat hier bij het dunnen van het bos zeker 

rekening mee gehouden wordt. Zo vind je onder beuken bijvoorbeeld bijna geen vegetatie en 

onder de eikenbomen bijvoorbeeld wel. Dit is in het Natuurschoonbos ook goed te zien. 

De belangrijkste reden van het dunnen is de bomen meer ruimte gegeven wordt om zich 

verder te ontwikkelen. In het Natuurschoonbos staan op veel plaatsen de bomen te dicht op 

elkaar waardoor de bomen niet de mogelijkheid hebben om, vooral in de kroon (kruin), zich 

verder te ontwikkelen. Door diverse bomen er tussenuit te halen krijgen de bomen die 

overblijven weer de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen. Ook zal er weer meer licht 

op de bodem vallen waardoor er ook weer meer vegetatie zal ontstaan met een grote 

diversiteit.  

Door Roos Veeneklaas is er uitleg gegeven over de diverse soorten vleermuizen die zich in het 

bos bevinden. Met speciale meet- en opname apparatuur heeft Roos de diverse vleermuizen 

kunnen determineren.  

Rond half twaalf was de wandeling ten einde. Het was een leuke en informatieve ochtend.  
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Oproep 

Wij als bestuur zouden we het leuk vinden als 

mensen leuke foto’s verhaaltjes etc. opsturen 

voor op de website. 

Zoals Allan Reeder al gedaan heeft. Een mooie 

melding van meerdere reeën in het bos. 

Lees: http://www.natuurschoon-

nietap.nl/index.php?option=com_content&view

=article&id=61:jonge-reeen-in-het-

natuurschoonbos-&catid=2:nieuws&Itemid=19  

 


