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Zet de datum van de ALV vast in je 
agenda. Deze vindt plaats op 5 maart 
2020. 

Natuurwerkdag succes! 
Afgelopen november was weer de Landelijke 
Natuurwerkdag. In Natuurschoonbos is weer 
het nodige snoeiwerk uitgevoerd. Dit keer 
langs het fietspad, bij de afslag richting De 
Flint. 

  
 
Langzamerhand worden steeds meer van de 
oude eiken die daar staan vrij gemaakt van 
de veel te ver uitgelopen ondergroei. De 
restanten van deze oude eikenlaan zijn al 
mooi zichtbaar geworden. 
Alle gesnoeide takken 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 plek om te overwinteren, en 
heel veel insecten maken gebruik van de 
beschermde plekjes in de takkenril om te 
schuilen. 

 

Er waren in totaal 18 vrijwilligers aan het 
werk. Het gereedschap dat bij deze klus 
gebruikt is, werd weer beschikbaar gesteld 
door Landschapsbeheer Drenthe. Vooral de 
nieuwe 'bramenknippers' (lange 
heggenscharen) waren een uitkomst! 
 

 
 
Het komende jaar mag de vereniging dit 
gereedschap weer gebruiken bij de andere 
klussen die worden uitgevoerd in 
Natuurschoonbos. 
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Poorten van Terheijl 
Eind september is de Toutenburgsingel, de 
oostelijke entree van allemansgoed Terheijl, 
gemarkeerd met een aantal bakstenen 
zuilen. De vette klei voor de bakstenen is bij 
het graven van een poel in ons 
Natuurschoonbos gewonnen door het 
kunstenaarscollectief van 'allemansgoed 
Terheijl'. 

http://www.natuurschoon-nietap.nl/
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De klei is bij een steenfabriek gevormd en 
gestookt tot rood-oranjekleurige bakstenen. 
De tot zuilen gestapelde stenen verwijzen 
naar de productie van grof keramiek die in 
de steenfabriek (tichelwerk) op Terheijl 
heeft plaatsgevonden. Deze verwijzing 
heeft ook de karakteristieke vorm van de 
zuilen bepaald. Alsof de stenen zo uit de 
oven komen 

Een dringend verzoek 
Het is fijn om te merken dat heel veel 
mensen begaan zijn met het bos. Zo zijn er, 
naast de vaste vuilruimers, gelukkig veel 
mensen die ook troep in het bos opruimen. 
En soms vinden we zelfs een leuk cadeautje 
in het bos, zoals deze: 
 

 
 
Daarvoor alle lof en dank! 
 

Er zijn echter ook eigen initiatieven 
waarvan we minder gecharmeerd zijn. Zo is 
er eind van de zomer op een stuk pad in het 
dwaalbosje bij de parkeerplaats “scherp” 
wit zand gestort. Blijkbaar met de bedoeling 
om dit stuk beter begaanbaarder te maken. 
Scherp zand is echter niet goed voor de 
bodem en het verhard niet tot een stevig 
pad.  
 
Het verzoek is dan ook om, als u een goed 
voorstel heeft ter verbetering van het bos of 
u ziet zaken die aangepakt moeten worden, 
dat eerst te overleggen met het bestuur 
voordat u zelf aan de slag gaat. Telefonisch 
zijn we goed te bereiken via de secretaris 
(Alex, 06-36002128) of de voorzitter (Tjerk, 
06-54366583) of per e-mail via 
info@natuurschoon-nietap.nl .

 

Vervolg ‘Heel Noordenveld 

zoemt’  
Vorig jaar heeft onze vereniging in het kader 
van het project ‘Heel Noordenveld Zoemt’ 
bloemenzaad laten inzaaien in een weiland 
aan de Vagevuurselaan. Helaas liet het 
resultaat - mede door het doorzaaien in 
bestaand grasland én de droge zomer - te 
wensen over. Dit jaar heeft het lokale 
project aansluiting gezocht bij het 
provinciale project ‘Heel Drenthe Zoemt’ 
van de Natuur en Milieufederatie Drenthe. 

http://www.natuurschoon-nietap.nl/
mailto:info@natuurschoon-nietap.nl
mailto:info@natuurschoon-nietap.nl
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Stormschade 
Afgelopen juni is de oostkant van de 
Toutenburgsingel zwaar getroffen door de 
storm met valwinden, of zelfs een windhoos, 
die over Roden en omgeving is getrokken. 
Inmiddels is bijna alle stormschade in de laan 
opgeruimd. We hebben nieuwe eiken besteld 
om de drie verpletterde exemplaren te 
vervangen. Ook de vier jonge eiken die deze 
zomer verdroogd zijn worden vervangen. 
 

Oproep: nieuwe bestuursleden! 

Per 1 januari 2020 bestaat het bestuur nog 
maar uit 4 personen. We zouden, zoals de 
statuten ook voorschrijven, graag weer het 
minimum van 5 bestuursleden willen bereiken. 
Er is dus een vacature! 
 
Bel of mail Alex, onze secretaris, op 06-
36002128 of stuur een mail via 
info@natuurschoon-nietap.nl als je je 
kandidaat wil stellen of als je bijvoorbeeld 
vragen hebt over welke bijdrage je zou kunnen 
leveren. Meelopen met het bestuur is altijd 
mogelijk. We zien een bericht graag tegemoet! 

Beste wensen voor 2020 

 
Pps. Heb je een vraag of opmerking over deze 
nieuwsbrief, stuur dan een mailtje naar 
nieuwsbrief@natuurschoon-nietap.nl  

Ook onze vereniging is weer aangesloten! 
Samen gaan wij voor meer bloemen, bijen 
en biodiversiteit, waarbij we vooral 
inzetten op inheemse bloemen. 
 
Voor volgend jaar is vanuit dit project 1,5 
kg bloemenzaad (goed voor ongeveer 1500 
m2) toegekend aan de Vereniging 
Natuurschoon. Omdat de natuur onze 
leermeester is en de meeste zaden pas rijp 
zijn aan het einde van de zomer, zien we de 
nazomer als de beste zaaitijd. We gaan in 
het voorjaar in het weiland aan de 
Vagevuurselaan een zaaibed gereed maken, 
zodat we in het najaar van 2020 kunnen 
inzaaien en in 2021 kunnen genieten van 
bloemen, insecten en vogels etc. Wij 
houden u op de hoogte van de voortgang en 
de resultaten! 
 

Bankje van de Bosgroep 

 
 
In de vorige nieuwsbrief (september) 
hebben we een oproep gedaan voor een 
leuke plek voor het bankje van de Bosgroep. 
We hebben een leuke plek gevonden; bij de 
poel in de Zwarte Ryht! 
Het bankje wordt eerdaags geplaatst.  
 

http://www.natuurschoon-nietap.nl/
mailto:info@natuurschoon-nietap.nl
mailto:nieuwsbrief@natuurschoon-nietap.nl

