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Anemoontjes bloeien weer!  

Anemoontjes 2015 en 2016 

De anemoontjes in het Natuurschoonbos bloeien 

weer! Maak vooral gauw een wandeling langs de 

bloemenpracht, want het is helaas zo weer voorbij. 

Ook kikkers en slakken en niet te vergeten de ooievaars 

komen weer tevoorschijn. De ooievaars zijn al een paar 

weken ’s morgens te bewonderen op het nest dat een paar 

jaar geleden is opgericht tussen het bos de Paulus 

Potterstraat in Nietap. Of er echt wordt genesteld is 

onzeker, ook brutale nijlganzen zitten er soms op. 

En natuurlijk komen ook de scholieren weer genieten van de 

zon bij de mr. Postuma-bank en de picknicktafel. Zo af en 

toe een opruim- en/of opvoedactie is dan niet overbodig!  

 Sponsoring 
 

Rabobank Noordenveld West Groningen ondersteunt ons in 

2016 met een bijdrage van € 300. Hierbij onze dank 

daarvoor. Als tegenprestatie dienen wij melding te maken 

van de Rabobank als sponsor. Bijvoorbeeld door een 

advertentie of logo in een programmaboek te plaatsen. Dat 

doen wij natuurlijk graag! 

 

Vrijwilligerswerk 

Voor het bestuur en de vrijwilligers zijn de bloeiende 

anemoontjes elk jaar weer het signaal dat het nieuwe 

seizoen er aan komt. De natte winterklussen liggen achter 

ons en het droge werk komt er aan. Wat licht snoeiwerk, 

paden herstellen, schilderwerk....  Veel leuker dan sloten 

baggeren!! 

 

Ook de wekelijkse zwerfvuilrondes door diverse vrijwilligers 

zijn in dit seizoen waarschijnlijk weer extra noodzakelijk. 

 

Wijzigingen in het bestuur 
 

Tijdens de ALV van 15-2-2016 hebben we afscheid genomen 

van Ron als bestuurslid en secretaris.  Hij is vanaf 2010 

bestuurslid geweest en van 2012 tot 2016 in de functie van 

secretaris.  Namens de vereniging heeft hij bij zijn afscheid 

een fles wijn aangeboden gekregen en een etentje.   

Alex van der Kloet (bestuurslid sinds 2014) heeft het stokje 

van Ron overgenomen en is nu dus de nieuwe secretaris. 

Tevens hebben we Ineke Veenstra verwelkomd in het 

bestuur. Zij zal allerlei voorkomende klusjes gaan doen. 
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Van de voorzitter 
 

Testaudit voor de FSCTestaudit voor de FSCTestaudit voor de FSCTestaudit voor de FSC----standaardstandaardstandaardstandaard    

 
 

De Vereniging is deelnemer aan de groep certificering 

van de Bosgroepen en is in dit kader FSC- gecertificeerd 

(Forest Stewardship Council, staat voor verantwoord 

bosbeheer).  

Vanuit FSC Nederland wordt al langere tijd gewerkt aan 

het actualiseren van de Nederlandse FSC-standaard. De 

concept standaard wordt nu uitgetest in audits. Dinsdag 

12 april heeft er een (test)audit plaats gevonden bij de 

Vereniging. Mathijs en ondergetekende zijn daarbij 

aanwezig geweest. 

De nieuwe standaard is eenvoudiger, minder artikelen en 

meer op de praktijk gericht. Hoewel er al lang aan de 

standaard gewerkt is, bleek toch dat er nog (kleine) 

aanpassingen nodig zijn t.b.v. een juiste interpretatie van 

het gevraagde. 

De audit leverde voor de Vereniging ook op dat in het 

beheerplan tekstueel nog enkele kleine aanpassingen 

m.b.t. veiligheid en arbeidsomstandigheden gedaan 

moeten worden. Hoewel het een testaudit was, kon de 

auditor melden dat we voldoen aan de FSC-standaard.  

 

Voortgang projecten besproken tijdens de Voortgang projecten besproken tijdens de Voortgang projecten besproken tijdens de Voortgang projecten besproken tijdens de 

laatste algemene ledenvergaderinglaatste algemene ledenvergaderinglaatste algemene ledenvergaderinglaatste algemene ledenvergadering    

Het groot onderhoud van de lanen, zoals is besproken 

tijdens de algemene ledenvergadering, zal na half juli 

plaatsvinden als het broedseizoen is afgelopen.  

Het onderhoud van de Zwarte Riet en het Vagevuur 

wordt voorlopig uitgesteld, omdat hierover de meningen 

verdeeld zijn. Zodra we een duidelijk beeld hebben zal 

nadere informatie hierover volgen, waarschijnlijk in de 

vorm van een rondleiding.  

 

Klankbordgroep 

Onlangs is er een 'Klankbordgroep Natuur'  in het leven 

geroepen. Deze Klankbordgroep kan de vereniging 

Natuurschoon (vrijblijvend) adviseren over diverse 

zaken met betrekking tot flora en fauna.  

De bedoeling hiervan is, dat geïnteresseerde personen 

of verenigingen uit de omgeving met expertise op dit 

gebied samen met het bestuur plannen van de 

vereniging bespreken die mogelijk gevolgen kunnen 

hebben voor de flora en fauna. Er zal op informele wijze 

van gedachten worden gewisseld over knelpunten en 

oplossingen.  

De Klankbordgroep is er tevens op gericht om kennis te 

delen over vindplaatsen en leefgebieden van (strikt) 

beschermde of bedreigde soorten planten en dieren. 

Het IVN Leek-Nietap heeft zich al met veel 

enthousiasme bereid verklaard deel te nemen aan de 

klankbordgroep. Ook vanuit IVN Roden ontvangen we 

vaak informatie waardoor wij als bestuur beter 

beslissingen kunnen nemen. We hopen in de toekomst 

meer personen of verenigingen te mogen 

verwelkomen! 

Hebt u interesse of kent u iemand die hiervoor 

interesse heeft? Aanmelden kan via de website (mail 

sturen naar info@natuurschoon-nietap.nl) of door 

contact op te nemen met een van de bestuursleden.  

 


