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Bestuurswissel 
Op de ALV van 29 maart zijn twee 
bestuursleden afgetreden en is er één nieuw 
lid toegetreden tot het bestuur. Mathijs 
Oudega en Ineke Veenstra zijn gestopt met 
hun bestuurswerk. 
Beide aftredende leden werden door 
voorzitter Teus Korevaar bedankt voor hun 
bijdrage aan het besturen van de vereniging. 
Hun belangrijkste wapenfeiten passeerden 
natuurlijk de revue en beide afzwaaiende 
bestuursleden werden in de bloemetjes 
gezet! 
 

 
 

Reina Rentema is na een 'stage-periode' van 
bijna een jaar officieel toegetreden tot het 
bestuur.  
 

Oproep: nieuwe bestuursleden! 

We zijn dringend op zoek naar nog meer nieuwe 
enthousiaste bestuursleden.  
 
Twijfel je over de bijdrage die je zou kunnen 
leveren? Heb je vragen? Het bestuur is graag bereid 
een en ander toe te lichten. Voor nadere 
informatie kan je terecht bij secretaris Alex van 
der Kloet (06-36002128) of per mail op 
info@natuurschoon-nietap.nl 
 
Om een beter idee te krijgen van wat er zoals 
binnen het bestuur gebeurd is er altijd de 
mogelijkheid om een aantal keer een 
bestuursvergaderingen mee te maken. 

 

De Flint schenkt nestkastjes 

en ontdek pad 
OBS De Flint uit Nietap organiseerde de 
afgelopen weken in alle klassen een project 
rond natuur en milieu. De Flint heeft elk jaar 
een dergelijk project waar een goed doel aan 
gekoppeld wordt. Dit jaar hadden ze 'het 
Natuurschoon van Nietap' gekozen als thema en 
goed doel. De kinderen hebben, gesponsord 
door ouders en buren, de omgeving van de 
school en het bos opgeruimd. Van de opbrengst 
van deze sponsoractie zijn materialen voor 
nestkastjes gekocht die de kinderen zelf in 
elkaar gezet hebben. Vervolgens hebben ze 
deze nestkastjes ophangen in 
Natuurschoonbos! 
 

 

http://www.natuurschoon-nietap.nl/
mailto:info@natuurschoon-nietap.nl
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Ook werden door de jongste leerlingen 
beschilderde veldkeitjes en de rest van het 
met de sponsoractie opgehaalde geld aan 
het bestuur van Natuurschoon aangeboden 
als aanzet tot het maken van een door de 
kinderen zelf bedacht 'ontdek pad' door het 
bos.  
 

 
 
Teus Korevaar, voorzitter van vereniging 
Natuurschoon, nam de cheque van €570,- in 
ontvangst.  

Verslag van NLDoet 
Zaterdag 10 maart viel de vaste zaterdag-
klusdag samen met de landelijke actie NL 
Doet. Een mooie gelegenheid om samen met 
een groep vrijwilligers die zich via de NL 
Doet website aangemeld had het nodige 
snoeiwerk uit te voeren langs het fietspad in 
het 'voorste bos'.  
 

 

Door de strook begroeiing onder de eiken 
helemaal af te zetten komt deze oude 
bomenrij weer mooi in het zicht!  
 
Alle gesnoeide takken en boompjes zijn in 
een takkenril verwerkt. Voor vogels en 
kleine zoogdieren biedt een takkenril een 
goede nest-, voedsel- en schuilgelegenheid. 
Amfibieën en reptielen vinden er een lekker 
plekje om te overwinteren, en heel veel 
insecten maken gebruik van de 
beschermende takkenril om te schuilen.  
 

Natuurschoon op facebook 
Alle ontwikkelingen  
zijn ook te volgen 

op facebook. 
 
 
 

https://www.facebook.com/natuurschoonnietap/  

 

Werkzaamheden Vagevuur 
Er zijn inmiddels werkzaamheden uitgevoerd 
rond het Vagevuur. 
Waarom worden deze werkzaamheden 
uitgevoerd? 
 
Een belangrijke reden voor alle 
werkzaamheden is om het Vagevuur zijn 
karakteristieke open uiterlijk en omgeving 
terug te geven. Het Vagevuur is een Pingo 
ruïne. Ooit is deze Pingo in een open, 
toendra-achtige omgeving ontstaan. De 
mens heeft er bos omheen gepoot en de 
houtwal langs het weiland laten ontstaan.  
 
Door de bomen op de randen nu te 
verwijderen krijgen struiken meer ruimte en 
komt er meer licht en lucht in de rand. Dit 
levert meer biodiversiteit op. Door 

http://www.natuurschoon-nietap.nl/
https://www.facebook.com/natuurschoonnietap/
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verschillen in vocht, belichting, tijden van 
bloeien, ontstaat variatie in vlinders, bijen 
en andere insecten en daarmee ook weer in 
vogels. 
 
We willen bovendien ook de instroom van 
voedselrijk water vanuit het weiland naar het 
Vagevuur blokkeren door het slootje te ver-
ondiepen en ruimer om het Vagevuur heen te 
laten lopen. De meststoffen uit het weiland 
komen de waterkwaliteit van de pingo 
namelijk niet ten goede. De werkzaamheden 
passen ook bij het plan om ons nieuw 
verworven weiland aan de zuidkant van het 
Vagevuur om te vormen naar natuurlijk 
grasland met een mooie overgang naar het 
Vagevuur.  
 
De werkzaamheden die nu uitgevoerd worden 
bieden de mogelijkheid om komende zomer 
al een goed begaanbaar vlonderpad aan de 
noordkant van het Vagevuur aan te leggen. 
De problemen met jaarlijkse overstromingen 
van dit stukje Drentepad zijn dan verleden 
tijd. 

 
 
Enige overlast en een tijdelijk ernstig 
verstoord beeld is helaas onvermijdelijk. Vrij 
grootschalige boswerkzaamheden zien er nou 
eenmaal niet fraai uit en geven veel modder 

en troep! Met de vrijwilligers van Natuurschoon 
zijn werkzaamheden van deze omvang echter 
niet te behappen. We zullen wel proberen om 
alles voor de zomer weer een beetje netjes te 
krijgen. 
 

3e en 4e rondje bomengroep 

 
 
Inmiddels hebben ook het 3e en 4e rondje met 
de bomengroep plaats gevonden. Hieronder de 
verslagen van de bomengroep. De uitvoerige 
verslagen zijn te lezen op de website. 

Zwarte Ryth 

Zoals bij het vorige rondje gememoreerd staat 
in het projectplan beschreven dat het de 
bedoeling is om door het dunnen van het bos 
rondom de Zwarte Ryth meer licht in het bosje 
te brengen. “De zieke of al dode essen, elzen, 
eiken en/of esdoorns langs de oever van de 
Ryth worden verwijderd. In het gebied staan 
ook enkele zwarte populieren die hun 
eindleeftijd hebben bereikt. Vanwege de 
aanwezigheid van bijzondere en heel 
verschillende vegetatie in dit gebied, zou het 
ongecontroleerd omvallen van deze enorme 
bomen en/of noodgedwongen opruimen veel 
schade kunnen veroorzaken”. 
 
 

http://www.natuurschoon-nietap.nl/
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We zijn het er snel over eens dat niet zomaar 
elke populier geveld zal worden, maar over 
de oude populier bij de parkeerplaats zijn we 
het snel eens; deze boom en de (voor het 
merendeel zieke) essen langs het water 
zullen worden geveld. (zie verderop ook het 
stukje over de essentaksterfte) 
 

 
 
Het bestuur besluit om een mooi trio van 
elzen aan de zuidkant van de vijver te laten 
staan als markering van de driesprong van 
paden. Veel ander laag spul en een aantal 
bomen op de zuidelijke landtong zullen 
verwijderd worden zodat de imposante beuk 
die daar staat op z’n mooist uit zal komen. 
 

Lanen Voorste Bos 

De wandeling door de lanen in het Voorste 
Bos begint bij de laan langs de Hertenweide. 
Er wordt wel besloten om hier en daar een 
eik aan de kant van de weide weg te halen 
zodat het iets opener wordt en andere 
bomen (blijvers) meer ruimte krijgen om tot 
wasdom te komen. Heel anders staat het 
ervoor met de rij bomen aan de westkant van 
het pad. Dit zijn bijna allemaal essen. Net als 
bijna alle andere essen in dit bos vak zijn ze 
ziek, en in de veiligheidscontrole aangemerkt 
als gevaarlijk.  

We vervolgende wandeling door de oude 
eikenlaan parallel langs het fietspad. In de 
laan staan veel zware eiken die in redelijke 
conditie zijn. We zien hier nauwelijks 
aanleiding om bomen te vellen. Er valt wel 
veel te snoeien!  
 
Het projectplan schrijft dat de beukenlaan 
dwars achter de meester Posthumabank zal 
worden gesnoeid en dat er een aantal eiken 
uit de ondergroei aan de weilandkant worden 
weggehaald. Deze laan wordt ook echt als 
laan beheerd. 
 
Aan de noordkant is deze laan ingesloten 
door verschillende bosvakken. We zoeken 
naar een consequente en evenwichtige 
aanpak van dit stuk laan. Het beste zou het 
zijn om de laanbomen meer ruimte te geven, 
maar bomen uit de naastliggende bosvakken 
verwijderen gaat ons te ver. We zijn het 
erover eens dat enkele essen, esdoorn en 
Amerikaanse eiken die langs het pad maar 
buiten het laanverband staan geveld mogen 
worden. Dit past in het beheer als laan en 
geeft de beuken meer ruimte zonder 
overdreven in te grijpen. Een prachtige eik 
ter hoogte van een gat in de laan mag lekker 
blijven staan. 
 
Bij de Hertenweide is er een wezenlijk 
andere situatie. Hier speelt het aanzicht 
vanaf de weide voor ons een belangrijke rol. 
Gerald Kragt (Bosgroep) legt uit dat het puur 
vanuit beheer van de laan gezien belangrijk 
is om uiteindelijk alle ondergroei, lees de 
eiken langs de laan, te vellen. Daar kunnen 
we ons echter niet in vinden. We hebben een 
compromis geadviseerd; haal een aantal 
eiken weg en bekijk de situatie over tien jaar 
weer. Het bestuur besluit in lijn hiermee om, 
naast de in de VTA gemarkeerde bomen, 

http://www.natuurschoon-nietap.nl/
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dunningsgewijs hier en daar een eik aan de 
weilandkant weg te halen zodat het iets 
opener wordt, de beuken meer kroonruimte 
krijgen en in de ontstane ruimte lange(re) 
takken richting de weide kunnen vormen.  
 
Bij de meester Posthumabank is er weer een 
heel andere situatie. We stelden ons hier de 
vraag waarom en hoe de bank hier geplaatst 
is, en wat dat betekend voor de bomen 
eromheen. De bank wordt geflankeerd door 
twee kastanjes die overgroeid worden door 
de er achter staande eiken. Deze eiken 
zitten ook de beuken in de weg. Het zijn 
bovendien mastbomen; lange dunne 
exemplaren met een kleine kroon. Na veel 
wikken en wegen dachten we dat het het 
beste is om alle vier/vijf eiken achter de 
bank te vellen. Dat besloot het bestuur ook. 
 
De laan langs de duivenweide, is een 
beukenlaan met aan weerszijden 
Amerikaanse eiken die aan de kant van de 
weide lange zware takken hebben gevormd. 
Dit soort eiken kunnen dergelijke takken 
goed dragen.  
Ons initiële advies was om in de rij 
Amerikanen aan de boskant ongeveer om-
en-om ééntje te verwijderen, als beste 
compromis tussen wat voor de laan het 
beste is (groeiruimte) en wat het gevoel 
zegt (zonde..). Het bestuur besloot conform 
ons advies. Toen we halverwege waren en 
we zagen wat er dan over zou blijven kreeg 
de rede de overhand en werd alsnog 
geadviseerd en besloten om de hele rij te 
vellen. Dat lijkt het beste voor deze laan, 
maar ook de meest rigoureuze ingreep in dit 
stuk bos. Aan de kant van de Duivenweide 
werd besloten om weer dunningsgewijs een 
aantal Amerikaanse eiken weg te halen. De 
meest beeldbepalende eiken blijven gewoon 
staan. De exemplaren die de beuken het 

meeste winst opleveren gaan weg. 
 
Op 6 april staat het laatste rondje gepland. Dan 
staan de Maatlanden op het programma. 
 

Essentaksterfte 
Regelmatig bereiken ons vragen over de 
essentaksterfte en de gevolgen voor ons bos. 
Hoe zit het nou precies?? 
 
Essentaksterfte wordt veroorzaakt door een uit 
Azië afkomstige schimmel met de naam 
Hymenoscyphus fraxineus, het vals 
essenvlieskelkje. Deze invasieve exoot is nauw 
verwant aan het inheemse Essenvlieskelkje 
(Hymenoscyphus albidus), een schimmelsoort 
die op afgevallen bladstelen van de es leeft. Het 
vals essenvlieskelkje infecteert de bomen via 
het blad. De schimmel groeit via de bladsteel de 
twijgen in waar ook de bast en het cambium 
worden aangetast. Dit leidt tot verstoring van 
de sapstroom wat zichtbaar wordt door verdord 
blad in de kroon van de boom en afsterving van 
twijgen, takken en zelfs delen van de kroon. 
Kenmerkend zijn ook de langgerekte 
afgestorven plekken in de bast rondom de 
aanzet van geïnfecteerde twijgen en de 
karakteristieke bruinverkleuring van afgestorven 
twijgen. 
 
In ons bos staan er vooral veel essen langs de 
Zwarte Ryth, bij de Hertenweide, in het bosje 
tussen het fietspad en de waterlossing en langs 
de Toutenburgsingel. Verder nog enkele langs 
het fietspad. Deze gewone/inheemse es 
(Fraxinus excelsior) is helaas erg gevoelig voor 
de ziekte. De sterk verzwakte essen waarvan 
takken of de gehele stam op paden kunnen 
vallen zijn bij de recent uitgevoerde 
boomveiligheidscontrole aangemerkt voor de 
rooilijst. Bij de rondjes door het bos met de 
bomengroep en de Bosgroep heeft het bestuur 

http://www.natuurschoon-nietap.nl/
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besloten om ongeveer 150 van deze essen te 
laten vellen. Er zijn ongeveer drie 
exemplaren gevonden die niet of nauwelijks 
door de ziekte zijn aangetast. Of deze echt 
voldoende resistent zijn om de ziekte te 
weerstaan moet nog blijken... 
 

Stippen en strepen 
Regelmatig bereiken ons vragen over de 
verschillende stippen en strepen op de bomen 
in het bos. Hoe zit het nou?? 
 
Als eerste zijn er bomen gemerkt met een 
blauwe stip op de stamvoet. Dit zijn de 
bomen die in het kader van de Flora en 
Faunawet extra aandacht behoeven omdat ze 
gaten, holtes en/of nesten bevatten.  
Vuistregel: blauw = bijzonder = behouden. 
 
Vervolgens zijn er een behoorlijk aantal 
bomen gemarkeerd met rode stippen, 
geel/groene stippen, oranje strepen en 
letters.... 
 
Rood = gevaar.  
Bomen met een geel/groene stip op 
borsthoogte hebben potentieel gevaarlijke 
structurele tekortkomingen of aantastingen of 
ze verkeren domweg in een slechte conditie 
waardoor er gevaar is voor wandelaars. Er 
wordt aangeraden deze bomen te vellen. 
 
Bij bomen met een geel/groene stip op de 
stamvoet zijn wel mankementen vastgesteld, 
maar het vellen van de bomen is nog niet 
noodzakelijk. Hier wordt wel geadviseerd om 
de ontwikkeling van de bomen in de gaten te 
houden, door middel van een jaarlijkse 
inspectie. 
 
Bij enkele bomen is een geel/groene H op de 
stamvoet gezet. In deze bomen zijn holtes te 
vinden die mogelijk in gebruik zijn bij holen 

bewonende dieren. Er is nader onderzoek 
nodig voor een boom eventueel geveld mag 
worden. Soms is een dergelijke boom ook 
voorzien van een oranje ring met een H of een 
T.  

 
Bomen met een ronde oranje ring zijn door het 
bestuur, in overleg met en/of op advies van de 
bomengroep en de Bosgroep, aangewezen om 
geveld te worden. Oranje overruled alle 
andere kleuren.  
 
Bomen met een oranje T zijn door het bestuur 
aangewezen om getopt te worden. Door het 
toppen wordt een boom ontdaan van 
gevaarlijke takken in de kruin of zwaar dood 
hout hoog in de boom. De boom is dan 
nauwelijks nog gevaarlijk voor wandelaars. 
Staand dood hout is voor allerlei dieren 
interessant. Vooral eiken kunnen getopt nog 
vele jaren blijven staan. 
Overigens, alle verf is biologisch afbreekbaar 
en verdwijnt binnen een paar jaar, behalve de 
rode en de blauwe verf. 
 
 
 

http://www.natuurschoon-nietap.nl/

