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Van de Voorzitter 

Nieuw bestuurslid 
In onze ledenvergadering, dit voorjaar, 
hebben we ons nieuwe bestuurslid Alex van 
der Kloet welkom geheten. Hij vult de 
vacature op, die een jaar eerder bij het 
afscheid van Jerrit Veenstra was ontstaan.  
 

Overlijden Roelof Oostinga 
Eind augustus werden we overvallen door het 
bericht dat Roelof Oostinga plotseling was 
overleden. Roelof was vele jaren lid en vanaf 
2002 was hij bestuurslid. Roelof was 
betrokken bij het Natuurschoon. Als 
vrijwilliger heeft hij op de zaterdagochtend 
gewerkt in het bos en was ook op andere 
momenten beschikbaar. Afgelopen jaren 
vroeg de verzorging van zijn moeder veel van 
hem en was hij minder aanwezig in het 
Natuurschoon. Bij het afscheid nemen in 
Assen vertelde ook de familie dat hij zeer 
betrokken was bij “zijn” Natuurschoon. 
 

Landgoed Terheijl 
Nadat de Beheervisie Terheijl werd 
vastgesteld zijn we ons gaan verdiepen in de 
uitwerking hiervan. De vrijwilligers zijn 
gestart met het snoeien van de 
onderbeplanting van enkele lanen. 
 
De Bosgroep heeft in het najaar opdracht 
gekregen om een plan te schrijven, inclusief 
begroting, voor de uitwerking van: 

- Herstel en verbetering van lanen; 
- Verbeteren en beter zichtbaar maken 

van De Zwarthe Ryth; 
- Verbeteren situatie rond het 

Vagevuur; 

- Hoe de Toutenburgsingel meer 
beeldbepalend te maken is. 

 
Begin januari ontvangen we het eerste 
concept, waarin aanvullend ideeën 
meegenomen worden vanuit de Bosgroep en 
de contacten met de gemeente Noordenveld. 
Naar verwachting kunnen we in de Algemene 
Ledenvergadering dit bespreken en 
vaststellen wat we gaan doen. De gemeente 
gaat bijdragen in de te maken kosten. 
 

Samenwerking met SBB 
Staatsbosbeheer, waar regelmatig contact 
mee is, is inmiddels ook gestart met het 
snoeien van houtwallen bij en rond de pingo 
tussen het fietspad en de J.P. Santeeweg 
Deze is nu weer duidelijk zichtbaar. 
Het snoeien van houtwallen langs het 
fietspad is gereed. Langs de 
Toutenburgsingel probeert SBB in 2015 een 
perceeltje met een graansoort te creëren. 
Gezamenlijk laten we een fosfaatonderzoek 
doen in het gebied. Met de informatie 
daaruit kunnen we bezien welke 
beheermethode het beste toepasbaar is om 
in de weilandjes een natuurlijker beeld te 
laten ontstaan. 
(lees verder op pagina 3) 
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Vrijwilligerswerk 2014 

Er is dit jaar (elke 2de zaterdag van de 
maand) weer flink gewerkt door de groep 
vrijwilligers. Met name de Zwarthe Ryth is 
flink geschoond. Verder is er veel 
snoeiwerk gedaan langs de diverse lanen 
het fietspad. 
 
Verder is het labyrint geborsteld, zodat het  
weer goed zichtbaar is.  
 

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

Nationale opschoondag: 

28 maart 2015 

 
 

28 maart 2015 is het weer zover, dan is er 
weer een Nationale opschoondag. Ook in het 
Natuurschoonbos is er voor iedereen die mee 
wil helpen de gelegenheid om eens lekker de 
handen uit de mouwen te steken. 
Vanaf half negen tot ongeveer half één 
willen wij met zoveel mogelijk vrijwilligers 
een grote opruimactie houden om het bos 
weer klaar te maken voor het voorjaar. 
Daarnaast zullen alle informatieborden weer 
schoongemaakt worden. 
Heb je zin om mee te helpen? Meld je dan 
aan via mail op vrijwilligers@natuurschoon-
nietap.nl. 

 

Oproep nieuw bestuurslid 
 
Door het overlijden van Roelof  
is er een vacature binnen het bestuur 
ontstaan. 
 
Graag verwelkomen we iemand die zich, 
als lid van het bestuur: 

- wil inzetten voor het voortbestaan 
van ons Natuurschoon; 

- mee wil denken over het 
toekomstige “Landgoed Terheijl” 
zoals dat in onze visie is beschreven; 

- de vereniging wil vertegenwoordigen 
en 

- wil overleggen met externe 
organisaties, met uitvoerende leden 
/ vrijwilligers om de gemaakte 
plannen te realiseren.  

 
Twijfel je?  
Het bestuur is graag bereid een en ander 
toe te lichten. 
Aanmelden kan bij: Ron ter Burg (06-
54755573) of info@natuurschoon-nietap.nl  
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Populierenbos 
In het zuidwesten van ons gebied ligt een 
strook bos waar in 2012, tijdens de dunning, 
alle populieren zijn gekapt. Aan de 
weilandkant is toen een rand met eiken en 
beuken blijven staan. Deze bomen zijn in de 
afgelopen maanden ook omgezaagd, om 
ruimte te maken voor nieuwe aanplant. Het 
doel is om hier vanaf het weiland een 
geleidelijk opgaande bosrand te creëren, 
waardoor er ruimte komt voor mantel 
zoomvegetatie. 

Hiermee willen we meer variëteit in flora en 
fauna bereiken, voor bijvoorbeeld vlinders, 
zangvogels en kruidenvegetatie. De 
herbeplanting zal begin 2015 plaatsvinden. 
 

(vervolg van pagina 1) 

Beheer 
 

Stormschade 
Nog niet alle omgewaaide bomen zijn uit het 
bos weg gehaald. Komende winter krijgt dit 
een vervolg. 
 

Bebording 
Begin juli zijn de nieuwe borden geplaatst bij 
de ingangen van het gebied Natuurschoon 
Terheijl voorzien van de logo’s van 
Natuurschoon en SBB. 
 

Toutenburgsingel 
De Toutenburgsingel naar De Zulthe is 
voorzien van een nieuw laagje rood puin. 

 
 

Pacht  
De pachtovereenkomst met Ytsen van der 
Velde is met zes jaar verlengd. 
Met de kampeervereniging is gesproken over 
de toekomst en aansprakelijkheden en er zijn 
afspraken gemaakt over 
onderhoudswerkzaamheden aan het pad, de 
afrastering en toiletgebouwtje. 

 
 

Nieuwe website 
 
Er wordt op dit moment hard gewerkt 
om een nieuwe website te bouwen. De 
oude website was qua software te oud 
geworden en we ondervonden steeds 
vaker problemen. 
Omdat het niet meer verantwoord was 
om de oude website in de lucht te 

houden hebben we deze dus verwijderd. 
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Even voorstellen… 
Mijn naam is Alex van der Kloet en ik ben 
41 jaar. Als kind heb ik tot mijn 15e 
gewoond in Leek. Ik ben daarna verhuisd 
naar Marum en later tijdens mijn studie in 
Groningen gaan wonen. Het Natuurschoon 
ken ik nog goed uit mijn jeugd. Wat ik mij 
vooral nog herinner zijn de grote beuken, 
het (voormalig) hertenkamp, het 
spookachtige gehuil van de bosuil in de 
schemering en de vele kastanjes die ik in 
de herfst als kind heb gevonden. 
  
In 2007 ben ik samen met mijn vriendin 
aan de Natuurschoonweg in Nietap komen 
wonen. Al snel hebben wij ons aangemeld 
als lid van de vereniging en later ook als 
vrijwilliger. In mijn vrije tijd trek ik er 
graag op uit om van rust, ruimte en natuur 
te genieten waarbij mijn aandacht met 
name uitgaat naar alles wat veren heeft 
en eieren legt: vogels! Ook in het 
Natuurschoon ben ik geregeld met mijn 
verrekijker te vinden, op zoek naar 
(bijzondere) vogels. Zo heb ik al eens de 
vrij zeldzame Krekelzanger ontdekt in het 
Natuurschoon.  
 
Eind 2013 ben ik gevraagd voor een 
bestuursfunctie. Ik heb daar niet lang over 
na hoeven denken.  
Ik hoop met mijn kennis en vaardigheden 
(sinds begin dit jaar ook gediplomeerd 
natuurgids!) een bijdrage te kunnen 
leveren aan het voortbestaan van de 
vereniging. Hierbij zal mijn aandacht 
vooral uitgaan naar de flora & fauna in het 
Natuurschoon, ruimtelijk bestuursrecht en 
verbindingen zoeken met andere 
(natuur)verenigingen zoals IVN en 
Staatsbosbeheer.  
 

Digitale nieuwsbrief 
Ontvangt u deze nieuwsbrief nog op 
papier? En wilt u deze in het vervolg graag 
digitaal ontvangen?  
Dan kunt u zich opgeven voor de 
mailinglijst door een mailtje te sturen 
naar: maillijst@natuurschoon-nietap.nl  
 

Wist u dat: 
- Een digitale nieuwsbrief minder 

belastend is voor het milieu? 
- Hiermee een flinke besparing gemaakt 

kan worden op inkt, papier en 
menskracht? 

- De vereniging de besparing in geld en 
uren goed kan besteden aan andere 
(ook belangrijke) zaken? 

- Er 143 van de 217 leden/ begunstigers 
al een digitale nieuwsbrief ontvangen? 

- De vereniging er uiteindelijk naar 
streeft volledig over te gaan op een 
digitale nieuwsbrief? 

 


