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Beheervisie en Landgoed 

Terheijl. 

Tussen Roden en Leek ligt een gebied waar 
de Vereniging tot Behoud van 
Natuurschoon “Nietap, Leek en omgeving” 
en Staatsbosbeheer natuur beheren. 
 
Met deze zin begint de inleiding van de 
Beheervisie Terheijl waarin, vanuit de 
omschreven waarden en knelpunten in het 
gebied, de maatregelen voor het beheer en 
de te nemen acties beschreven zijn. 
Deze visie is in mei van dit jaar vastgelegd in 
een document en o.a. aangeboden aan de 
gemeente Noordenveld. 

 
De beheersvisie te raadplegen op onze website 
http://www.natuurschoon-nietap.nl. 

 

Schetsschuit 
De gemeente Noordenveld heeft in het kader 
van de Intergemeentelijke Structuurvisie 
(IGS) een zogenaamde “schetsschuit” 
georganiseerd. 
Tijdens de schetsschuit is, samen met 
betrokkenen, een denkrichting ontwikkeld 
voor het Landgoed Terheijl, onderdeel van 
de landgoederenzone Nienoord-Terheijl-

Mensinge. 
Deze zone is aangewezen als groene 
ruggengraat van het gebied. 
Bij de herziening van het IGS zijn de ambities 
ten aanzien van de groene ontwikkelingen 
overeind gebleven. 
Ook is voor de ontwikkeling van landschap, 
water, natuur en recreatie in samenhang met 
wonen en werken financiering blijven 
bestaan. 
In de loop van het afgelopen jaar bleek dat 
onze gezamenlijke visie aansluit bij het te 
ontwikkelen “programma Terheijl”. 
In goed overleg met de Dienst Landelijk 
Gebied en de gemeente Noordenveld 
proberen we nu enkele, in de visie genoemde 
maatregelen, uit te werken om vervolgens op 
korte of langere termijn de plannen, met 
steun uit het beschikbare budget, te kunnen 
realiseren. 
Hierbij hebben we ideeën ingediend die 
volgen uit ons beheer/visie en die 
aansluiten bij het landgoed-idee. De 
lanenstructuren in ons gebied zijn 
bijvoorbeeld erg karakteristiek en passen 
erg goed bij het landgoed-idee. Het nodige 
herstel van sommige lanen past volgens ons 
goed binnen de investering die in het 
gebied wordt gedaan. We volgen deze 
ontwikkelingen op de voet. 
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Vrijwilligerswerk 2013 

Iedere tweede zaterdag van de maand is er 
een vrijwilligersochtend waar een flink 
aantal vrijwilligers van onze vereniging de 
handen uit de mouwen steken om klussen 
in het bos te klaren. 
Na de zomerperiode is er weer flink 
gewerkt om ons bos nog leefbaarder te 
maken. 
Op 12 oktober is het pad richting de 
camping verder geëgaliseerd. Het eerste 
deel van dit  pad was eerder dit jaar al 
aangepakt. In oktober is het gedeelte 
vanaf de Meester Posthumabank tot aan de 
ingang van de camping aangepakt. 
Daarnaast zijn de grote gaten op de 
parkeerplaats hersteld.  

 
Op 2 november was de Landelijke 
Natuurwerkdag. Op deze dag was iedereen 
die geïnteresseerd is in het 
vrijwilligerswerk in de natuur welkom in 
ons bos. 
Dit was een extra gelegenheid om in het 
bos aan het werk te gaan. Dit was ook 
nodig, want er moest veel takhout van de 
paden verwijderd worden, vanwege de 
eerste zware herfststorm die de maandag 
voorafgaand over ons land is getrokken. 
Daarnaast is het gebruikelijke werk gedaan 
zoals sloten schonen en snoeiwerk. 
Op 9 november hebben de vrijwilligers de 
laatste hand gelegd aan het opvullen van 
de gaten op de parkeerplaats. Tevens zijn 
er diverse sloten geschoond, waaronder de 

Zwarte Ryth. Uit deze historische waterloop 
zijn het blad en het takhout gehaald en langs 
de kanten is flink gesnoeid. Hier is het resultaat 
goed te zien. De Zwarte Ryth is weer een 
prachtige brede waterloop geworden. 

 
Heb je interesse om mee te helpen in het 
bos? Meld je dan aan via 
vrijwilligers@natuurschoon-nietap.nl. 

Bijeenkomst veiligheid vrijwilligers 
In het kader van de veiligheid van de 
vrijwilligers is er door het bestuur in 
samenwerking met Tjerk Vonck een 
veiligheidsplan opgesteld. Wij vinden het als 
bestuur erg belangrijk dat de vrijwilligers veilig 
hun werk in het bos kunnen doen. 
Zo is er een beperkte Risico Inventarisatie en 
Evaluatie (RI&E) gemaakt en zijn er diverse 
veiligheidsbladen opgesteld waarin benadrukt 
wordt wat de mogelijke gevaren zijn bij het 
werken in het bos en hoe deze zo goed mogelijk 
voorkomen kunnen worden. 
Om de veiligheid te waarborgen wordt er onder 
andere voorafgaand aan iedere 
vrijwilligersochtend uitgelegd wat de 
werkzaamheden zullen zijn en welke 
aandachtspunten er zijn met betrekking tot de 
risico’s en het voorkomen van ongevallen. 
Op 5 november is er in de Waag voor alle 
vrijwilligers een veiligheidsbijeenkomst 
gehouden. Tijdens deze avond is een 
presentatie gehouden het veilig werken in het 
bos en is er met de vrijwilligers gediscussieerd 
over de veiligheid.  
In het kader van de veiligheid en als blijk van 
waardering hebben de vrijwilligers allemaal een 
verbandtasje gekregen. 
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Stormschade 
 
De storm is ook door het Natuurschoon 
geraasd. Zo’n 30 bomen zijn scheef- of 
omgewaaid en van diverse bomen zijn takken 
afgebroken.  

 
De meeste stammen van de bomen zijn 
inmiddels door een houtbedrijf uit het bos 
verwijderd (liggen bij de parkeerplaats) en 
worden door de Bosgroep verkocht als zaag- 
en vezelhout. Hiermee kan een deel van de 
kosten voor het omzagen gedekt worden. 

 
Voor de achtergebleven takken en enkele 
stammen zijn, evenals een paar jaar geleden, 
belangstellenden uitgenodigd een bod te 
doen voor het verwijderen van dit hout uit 
het bos, zodat één en ander weer wat netter 
gemaakt kan worden. 
 
 

Afsluiting project 

natuurschoonweide 

In het afgelopen jaar hebben we de aanleg 
van de weide af kunnen maken. 
De picknickbank is geplaatst, de banken en 
de prullenbakken zijn opgeknapt of 
vervangen, de greppels in de weide met de 
duiventoren zijn zichtbaar en het Labyrint is 
compleet met het informatiebordje. 
Dit met dank aan de aannemer en de 
vrijwilligers die daarbij een bijdrage hebben 
geleverd. 
In de praktijk zal blijken welke behoeftes 
m.b.t. de weide er nog zijn of waar de 
afwatering nog aandacht vraagt. 
Woensdag 20 november is er, georganiseerd 
door de gemeente Noordenveld, een 
feestelijke afsluiting geweest van het project  
“Toeristische Recreatieve Infrastructuur Leek 
Roden – deeluitwerking Terheijl – Mensinge”. 
De aanleg van de weide was daar onderdeel 
van. 

 
Na een kopje koffie, een wandeling via de 
weide naar de TOP (Toeristisch 
Overstappunt) bij het fietspad en de 
onthulling daarvan in het bijzijn van 
genodigden en belangstellenden is het 
projectdeel Terheijl afgerond. 
Met mooi weer kan er gerecreëerd worden, 
kinderfeestjes gehouden worden en op één 
van de bankjes genoten worden van de zon 
en de rust op en rond de weide. 
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Beheersvisie – hoe nu 

verder? 
 
Momenteel zijn we bezig om enkele zaken op 
de agenda te zetten die al wat langer liggen, 
zoals het bosrandenbeheer, herstel van de 
lanen, het opzetten van een monitoring 
flora/fauna met onze leden en de aanpak van 
de pitrus.  
Ook worden de voorbereidingen getroffen 
voor een nieuw beheerplan, dat van 2016 - 
2026 zal moeten gelden. Daarbij vormt 
natuurlijk de recent verschenen beheervisie 
een belangrijke input. 
Praktisch gezien waren we bezig met de 
Essentaksterfte in ons gebied, maar de storm 
van laatst is daar een oplossing voor 
gebleken.  
Ook zijn er weer wat paden met zand bedekt, 
zodat de toegankelijkheid in natte perioden 
verbeterd wordt. Het begaanbaar houden van 
paden en het opruimen van omgewaaide 
bomen hoort tot de steeds terugkerende 
activiteiten. 
 

Opgeven mailinglijst 

Als u deze nieuwsbrief op papier ontvangt:  
U kunt deze nieuwsbrief ook digitaal 
ontvangen.  U kunt zich opgeven voor de 
mailinglijst door een mailtje te sturen naar: 
maillijst@natuurschoon-nietap.nl  

We wensen iedereen een 
goed 2014 toe! 

 

 
 

Afscheid Jerrit Veenstra 
 
Tijdens de ALV op 3 april jl. nam Jerrit 
Veenstra afscheid als bestuurslid en vice-
voorzitter. 
 

Oproep nieuwe 

bestuursleden 
Inmiddels is het bestuur in gesprek met een 
mogelijk nieuw bestuurslid, maar is ook nog 
op zoek naar mogelijk andere gegadigden. 
Aanmelden kan bij: Ron ter Burg (0594-
518552) 
 
We zijn op zoek naar:  
 
Er is in het bestuur een plek vrij voor 
iemand die een aantal taken op zich wil 
nemen op het gebied van hydrologie, 
bodemkunde en/of flora en fauna.  Vanuit 
het beleid,  de visie en de daarin genoemde 
actiepunten gaat het  om het initiëren en 
uitvoeren van gemaakte plannen in de 
praktijk. Overleg met externe organisaties, 
met uitvoerende leden / vrijwilligers en 
natuurlijk samen werken met de andere 
bestuursleden en de leden van de vereniging 
is belangrijk. Het zou mooi zijn als diegene, 
naast een aantal terugkerende 
vergadermomenten, de tijd heeft om zich 
voor de vereniging in te zetten. Nog mooier 
is het als diegene ook bekend is in het 
gebied van Natuurschoon. 
 


