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echte bosbouwmachines die op menige 
passant indruk maakten. 
Ook in de bosbouw is de inzet van groot 
materieel nodig om de kosten en opbrengsten 
op elkaar af te stemmen. 
In de eerste periode is gedund in De 
Maatlanden en in de tweede periode is het 
dunwerk in het bos bij Nietap en langs de 
Toutenburgsingel afgerond. 
(foto’s: website/menu: nieuws) 

Het achtergebleven takhout, dat nu nog een 
rommelig beeld geeft, willen we veranderen 
in een netter beeld. 
(lees verder op pagina 2) 

“Dit is de 3de nieuwsbrief van de 

Natuurschoon Vereniging” 

Nr. 1 en 2. zijn alleen digitaal verstuurd. 

Wilt u de volgende nieuwsbrieven ook 

ontvangen? Meldt u zich dan aan voor de 

mailinglijst. 

Vereniging bestaat 90 jaar 

Aan het einde van het jaar willen we in 
deze nieuwsbrief stil staan bij wat er 
het afgelopen jaar is gebeurd in ons 
Natuurschoon en aangeven welke 
plannen er voor 2012 op stapel staan. 
 
24 december 2011 is het de 90ste verjaardag 
van de Vereniging tot behoud van 
Natuurschoon “Nietap, Leek en Omgeving”. 
Het initiatief vanuit de dorpsgemeenschap 
Nietap om het Natuurschoon tussen Nietap en 
Roden te behouden door aankoop van bossen 
en weiland is nog altijd springlevend. 
Met de instandhouding en beheer van het 
unieke gebied, door de jaren heen, is het nu 
onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS) en is het naar de toekomst als  
“Landgoed Terheijl” verzekerd van langdurig 
behoud.  
De Vereniging zal echter actief moeten 
blijven om ongewenste ontwikkelingen het 
hoofd te bieden. 
Een eigen visie op het gebied is nodig om 
straks de 100ste verjaardag te vieren en te 
weten dat de volgende generaties ook van 
het Natuurschoon kunnen genieten.  
Een unieke situatie waarbij we ons kunnen 
afvragen of de initiatiefnemers dat in beeld 

hadden. 

Dunning 

Dit jaar is het dunnen van het bos het meest 
in het oog lopend geweest. 
Met het geluk van twee bijzonder droge 
periodes, in september en november, zijn de 
gemarkeerde bomen geveld, de stammen 
kort gezaagd en uit het bos gereden. 
Dit is door de bosaannemer uitgevoerd met 
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Natuurschoonweide 

Voor het plan tot realisatie van de 
Natuurschoonweide is door de gemeente 
Noordenveld de aanlegvergunning 
afgegeven. 
In het kader van het project “Versterking 
toeristische en recreatieve infrastructuur 
landgoederenzone Leek-Roden”  
(voortkomend uit de IGS Leek-Roden)  
ontvangt de vereniging, voor de aanleg van 
de weide, subsidie van de gemeente en de 
provincie.  
Met de gemeente heeft overleg plaats 
gevonden over de plaatsing van een 
ondersteunende TOP. 
Een Toeristisch OverstapPunt (TOP), in 
grotere vorm, wordt door de gemeenten 
ook geplaatst bij Nienoord en Mensinghe. 
Novatec gaat in de eerste helft van het 
nieuwe jaar de Natuurschoonweide 
aanleggen. 

(vervolg van pagina 1) 
Voor het verwijderen van de dikkere takken 
hebben we de bij ons bekende afnemers van 
haardhout uitgenodigd om, bij inschrijving, 
het bruikbare takhout kort te zagen en af te 
voeren. Het dan nog resterende takhout blijft 
achter en kan in het bos verteren. 
Ook zal de bosaannemer, nadat het stamhout 
is afgevoerd, nog de nodige schade aan de 
paden herstellen.  
Nu er meer licht in het bos is, kunnen de 
bomen en de ondergroei zich ontwikkelen en 
zullen de bezoekers van het bos op termijn 
nog meer genieten van de flora en fauna in 
het Natuurschoon. 
Het perceel waar de populieren gekapt zijn, 
zal volgend jaar herbeplant worden met o.a. 
eik en beuk. 

Overige werkzaamheden en 

subsidie 

Op initiatief van Landschapbeheer Drenthe 
zijn poelen geschoond in het Natuurschoon. 
De poelen, soms meer dan tien jaar geleden 
met subsidie aangelegd, ontbraken in het 
onderhoudspakket. In het beheerplan van 
Natuurschoon worden de poelen nu wel 
opgenomen om periodiek geschoond te 
worden. 
De Bosgroep heeft ook, zoals afgesproken in 
de beheerovereenkomst, de beheersubsidie 
voor het Natuurschoon voor de komende 
periode aangevraagd bij de provincie 
(voorheen rijkssubsidie). 
Omdat wij deel uitmaken van de EHS 
(Ecologische Hoofdstructuur) komen wij in 
aanmerking voor subsidie. 
Met de situatie van een dennen-, eiken-  en 
beukenbos met recreatieve openstelling en 
een aantal bossingels in ons gebied, passend 
in het Natuurbeheerplan van de provincie, is 
het subsidiebedrag dat wij de komende jaren 
gaan ontvangen hoger. 
 

Landinrichting 

Het Natuurschoon maakt deel uit van het 
landinrichtingsproject “Herinrichting Roden 
– Norg”.  
In het kader van dit project heeft de 
vereniging het gehele fietspad ingeleverd 
ten gunste van de gemeente Noordenveld. 
De Toutenburgsingel, daarvóór deels van de 
gemeente, is nu helemaal eigendom van de 
vereniging. 
Op 21 september is de acte van toedeling 
ondertekend en ontvingen wij kort daarna 
de vastgelegde situatie van het kadaster. 
De vereniging bezit nu ca. 40,6 ha. aan bos 
en weide. 
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Vrijwilligers aan het werk 

Wat ook opgevallen moet zijn is de 
renovatie van de Meester Posthumabank. 
Twee vrijwilligers hebben, met hulp van 
een voegbedrijf uit Nietap, het beton en 
hout verwijderd en het metselwerk 
gereinigd. Vervolgens is het metselwerk 
hersteld, opnieuw gevoegd en zijn nieuwe 
betonnen elementen op de muur en de 
leuningen aangebracht. 
In het vroege voorjaar wordt het nieuwe 
hout voor de zitbank aangebracht. Dan zal 
de bank  feestelijk worden “geopend”. 
(foto’s website/ menu: nieuws) 

Door andere vrijwilligers is op een aantal 
zaterdagmorgens gesnoeid en wekelijks 
wordt zwerfvuil geruimd langs het fietspad 
en in het bos. Hun inzet is beloond met een 

kerstbrood. 

Vrijwilligersmarkt 

Er zijn verschillende klussen in het 
Natuurschoon, waar een paar keer per jaar 
enkele leden, begunstigers of 
belangstellenden mee aan de slag kunnen. 
Klussen die met een groepje op een 
afgesproken tijd gebeuren, maar ook klussen 
die, samen met een ander, op een zelf 
gekozen moment uitgevoerd kunnen worden. 
Te denken valt aan snoeiwerk, schilderwerk, 
onderhoudswerk, reparatiewerk e.d. 
Ook het inventariseren van b.v. flora- en 
fauna in het gebied valt hieronder. 
Wilt u ook iets voor het Natuurschoon 
betekenen en vrijwilliger worden, meldt u 
zich dan voor 8 januari 2012 aan bij Ron ter 
Burg. 
Tel.: 0594 518552 
E-mailadres: ron@natuurschoon-nietap.nl 
 
U ontvangt dan vrijblijvend een uitnodiging 
voor de kort daarna te organiseren 
informatieavond. 
De al bekende vrijwilligers ontvangen ook 
een uitnodiging. 
 

Stichting opgeheven 

Het stichtingsbestuur (deze is gelijk aan het 
verenigingsbestuur) van de “Stichting tot 
Beheer Natuurschoon, Nietap”, waarin het 
contract met onze voormalige boswachter 
geregeld was, heeft besloten deze stichting 
per 1 december te ontbinden. 
Dit is inmiddels door de Kamer van Koophandel 
verwerkt. 
Daaraan voorafgaand is de ANBI-status bij de 
vereniging geregeld en zijn de nog aanwezige 
baten teruggestort naar de vereniging. 

Samenwerking met SBB 

In het nieuwe jaar gaan we met 
Staatsbosbeheer (SBB) informatie 
uitwisselen over het Natuurschoon en de 
Maatlanden. Ook de leden en de Bosgroep 
willen we daarbij betrekken. 
Het doel is te komen tot meer 
samenwerking, verbetering van de 
natuurbeleving en het afstemmen van  
beheermaatregelen ten gunste van de flora 

en fauna. 

Regels in het bos 

In de laatst gehouden ledenvergadering is 
besloten dat het gezamenlijk gebruik van het 
Natuurschoon door o.a. wandelaars, fietsers 
en ruiters, met respect, aandacht en begrip 
voor elkaar en voor de natuur mogelijk moet 
zijn. 
Komend jaar wordt dit verder uitgewerkt en 
op het infopaneel en de bebording verwerkt.  
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Oproep 

Wij als bestuur zouden het leuk vinden 
als mensen leuke foto’s verhaaltjes etc. 
opsturen voor op de website. 
Ook ideeën ter verfraaiing en 
verbetering van de website zijn van 
harte welkom. 
 
Deze kunnen gestuurd worden naar: 
ron@natuurschoon-nietap.nl 

Vacature Secretaris 
 
Onze secretaris, Nel Piet,treedt volgens 
rooster in 2012 af en heeft te kennen 
gegeven zich niet herkiesbaar te stellen. 
Daarom roepen wij belangstellende(n) op 
zich spoedig te melden, zodat wij hem of 
haar op de ledenvergadering, komend 
voorjaar, voor kunnen dragen. 
 
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij 
dhr. T. Korevaar (0594-519229) Het bestuur van de vereniging 

Natuurschoon wenst iedereen een 

goed en gezond 2012! 

Opgeven mailinglijst 

U kunt zich opgeven voor de mailinglijst 
door een mailtje te sturen naar: 
maillijst@natuurschoon-nietap.nl 

Automatische incasso 

Als u in 2012 ook gebruik wilt maken van 
automatische incasso kunt u hiervoor 
het formulier of 1) downloaden van de 
website (staat onder het kopje 
vereniging) of contact opnemen met de 
penningmeester F. Zwaga (0594-510901) 
of penningmeester@natuurschoon-

nietap.nl 

Contributie/ donatie 2012 

U kunt uw contributie/donatie voor 2012 
(indien u geen automatische incasso heeft)  
alvast weer overmaken naar: 
 
Rabobank 3351.00.589 
ING  387743 
T.n.v: Vereniging tot behoud Natuurschoon 
Onder vermelding van: Contributie/ 
donatie 2012 
 
De contributie per jaar bedraagt voor één 
lid € 17.50, voor twee leden uit één gezin € 
25 
 
De donatie per jaar bedraagt voor een 
begunstiger is € 13 per jaar. 

 


