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 Werkzaamheden bijna 

klaar! 
In de afgelopen maanden (sinds 15 juli jl) is 
er veel werk verzet in het Natuurschoon bos. 
Door de droge periode was het mogelijk om 
dit jaar bijna alle werkzaamheden uit te 
voeren. Lees alle verslagen ook op de 
website: http://www.natuurschoon-
nietap.nl/projecten  
In deze nieuwsbrief een korte impressie van 
al het uitgevoerde werk. 
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Herstel Zwarte Ryth 

De paden in het bos, rond de Zwarte Ryth, zijn 
hersteld. De zachte en natte plekken in de paden 
zijn uitgegraven en vervolgens is het geheel 
gevuld en geëgaliseerd met 
woudzand; leemhoudend zand.  
 

 

Het geheel zal zich op termijn weer verdichten 
tot een stevig en goed beloopbaar pad. Er zijn 
ook enkele bruggetjes hersteld, nieuwe 
bruggetjes geplaatst en slootjes uitgehaald. 

 

Oproep: nieuwe bestuursleden! 

Fetske Zwaga (penningmeester) en Teus Korevaar 
(voorzitter) hebben te kennen gegeven dit 
voorjaar af te treden als bestuurslid. 
Daarmee komt de bezetting van het bestuur in 
een ernstige gevarenzone. 
Wij doen dan ook dringend een oproep aan de 
leden, of nieuwe leden, zich te melden voor een 
bestuursfunctie waarmee de vereniging 
Natuurschoon verder kan in zijn bestaan en het 
beheren van dit mooie en waardevolle gebied.      
 
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. 

Herstel Ronde Vijver 

De ronde vijver kon door het droge weer 
helemaal schoongemaakt worden. 
 

 

http://www.natuurschoon-nietap.nl/
http://www.natuurschoon-nietap.nl/projecten
http://www.natuurschoon-nietap.nl/projecten
mailto:info@natuurschoon-nietap.nl
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Rond de Ronde Vijver is een nieuw hek gemaakt. 
Prikkeldraad past daar niet, maar er is wel een 
hek nodig om de randen van de wal rond de vijver 
heel te houden.  
 

 
 
Het is een mooie opvolger van het oude houten 
hek uit begin van de vorige eeuw geworden, maar 
net even wat robuuster en moderner. 

Toutenburgsingel 

Het nieuwe fietspad langs de Toutenburgsingel 
nadert z'n voltooiing. Aan de westkant van de 
singel is het fietspad geheel vernieuwd, aan de 
oostkant is er zelfs een nieuw fietspad aangelegd. 
Dit stuk fietspad wordt nog met paaltjes van de 
rijbaan afgescheiden.  
 

 

De schelpen moeten natuurlijk nog wat aangereden 
worden, dus de eerstkomende tijd zal het nog niet 
zo comfortabel fietsen. Excuses voor de overlast, 
maar in het voorjaar zal er een zacht knisperend 
pad liggen! 
 
Aan de oostkant van de singel wordt een 
verbreding van de laan gemaakt zodat daar een 
paar auto's geparkeerd kunnen worden. Met de 
toenemende populariteit als wandelgebied was 
daar steeds meer behoefte aan.  
 

  
 
Er kan nu geparkeerd worden zonder dat de laan 
en de bermen daaronder lijden. 
 
Er zijn eind november jl meer dan honderd nieuwe 
inlandse eiken de grond in gegaan langs de 
Toutenburgsingel. 
 

 
 

http://www.natuurschoon-nietap.nl/
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Met deze aanplant zijn zoveel mogelijk van de 
gaten die bij de recente dunning maar ook al de 
afgelopen tientallen jaren in de oude singel 
ontstaan zijn opgevuld met nieuwe bomen. Bij de 
aanplant van de nieuwe bomen is ervoor gezorgd 
dat de bomen direct langs het berijdbare deel het 
laanbeeld versterken.  
Met het aanplanten van Meidoorn, 
Sleedoorn, Hondsroos, Vlier, Gelderse roos en 
Lijsterbes langs de Toutenburgsingel is weer een 
belangrijk stuk werk in ons bos afgerond.  
 

 
 
Met alle nieuwe eiken en deze nieuwe struikjes 
heeft de singel alle kans om zich de komende 
jaren mooi te ontwikkelen. In totaal zijn er 250 
nieuwe struikjes aangeplant. 
Allemaal soorten die in onze omgeving en langs 
deze singel goed passen. De diverse soorten 
zorgen op termijn voor een voor vogels en andere 
dieren veel aantrekkelijker omgeving.  
 

Snoeiwerk 

Het snoeiwerk in het bos is helemaal 
uitgevoerd. In totaal zijn er de afgelopen 
maanden meer dan 1800 bomen gesnoeid. Daarbij 
zijn raar uitgroeiende takken en vooral veel dood 
hout verwijderd.  
 

Meester Posthumalaan 

De laan naar de Meester Posthuma bank heeft in 
de afgelopen periode zijn welverdiende 
opknapbeurt gekregen. Als eerste is de duiker 
waar de Zwarte Ryth doorheen stroomt 
gerepareerd. De laan is recht doorgetrokken tot 
aan de bank.  
 

 
 
Voor de bank is een afslag naar de camping 
gemaakt. De zichtlijn zal weer veel meer dan de 
afgelopen jaren op de majestueuze bank gericht 
worden. De sloten zijn geschoond, de bermen 
gerepareerd en op afschot gelegd. Er zijn 
betonbandjes geplaatst waar de nieuwe deklaag 
van Schots Graniet tussen gestort zal worden.  

 
 

Planning rest 

werkzaamheden 
Begin volgend jaar zullen nog een aantal 
werkzaamheden worden afgerond. 

• Laan naar de Meester Posthumalaan 

• Parkeerplaats aan de Natuurschoonweg 

• Wegdek Toutenburgsingel 

• Her en der wat herstelwerk 

 

http://www.natuurschoon-nietap.nl/
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Werk vrijwilligers 
In de afgelopen maanden hebben de 
vrijwilligers ook weer veel werk verzet. 
 
Wil je ook eens helpen bij een dergelijk 
klusje? Meldt je dan aan als vrijwilliger! 
http://www.natuurschoon-
nietap.nl/vrijwilliger-worden  
 

NATUURWERKDAG 2018 
Zaterdag 3 november was het een prachtige dag 
om in het kader van de Natuurwerkdag in het bos 
aan het werk te gaan. Met een groep vrijwilligers is 
er een vervolg gemaakt met het snoeiwerk in de 
oude Eikenrij langs het fietspad in het Voorste Bos. 

 

En het resultaat mag er zijn! Steeds meer van deze 
oude eiken worden in volle glorie zichtbaar! De 
takken zijn weer in een mooie ril verwerkt. Dat 
levert weer lekkere beschutting voor vogeltjes, 
muizen, en ander addergebroed! Het was leuk om 
steeds meer en mooier licht in het bos te zien 
vallen. Veel dank aan de vrijwilligers én aan 
Landschapsbeheer Drenthe, die het uitvoeren van 
deze klus mogelijk maakten! 

 

Potklei uit Natuurschoon 
In september is er klei gewonnen voor de 
kunstenaars die werken aan de totstandkoming 
van het Allemansgoed Terheijl. 
 

 
(https://allemansgoedterheijl.nl/ ) 
 
In mei werden al kleimonsters genomen uit 
een hoek van de Duivenweide in 
Natuurschoon. Uit onderzoek naar de 
samenstelling van de klei bleek dat deze van 
uitzonderlijk hoge kwaliteit is. Zó goed dat er 
voor het bakken verontreinigingen (mineralen) 
bijgemengd moeten worden! De kunstenaars 
kwamen nu dus meer klei halen voor hun 
project. Onze vereniging maakt van de 
gelegenheid gebruik om in de hoek van de 
duivenweide waar de klei zit een nieuwe poel 
of plas/dras gebiedje te maken. Dit zal de 
biodiversiteit in het gebied vergroten. 
 

 

 

PRIVACY VERKLARING 
In het kader van de algemene verordening 

http://www.natuurschoon-nietap.nl/
http://www.natuurschoon-nietap.nl/vrijwilliger-worden
http://www.natuurschoon-nietap.nl/vrijwilliger-worden
http://allemansgoedterheijl.nl/
https://allemansgoedterheijl.nl/

