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“Dit is de 4de nieuwsbrief van de 
Natuurschoon Vereniging” 

  

Van de voorzitter…. 
(door Teus Korevaar) 
Ook 2012 ligt weer (bijna) achter ons. 
Een jaar vol plannen waarvan de afronding in 
het komende jaar plaats moet gaan vinden. 
Begin dit jaar is het bruikbare takhout door 
de diverse bieders uit het bos gehaald. 
Het resultaat was een netter beeld met al 
een licht herstel van de onderbeplanting. 
Als gevolg van de natte zomer ligt er in de 
Maatlanden nog haardhout, wat deze winter 
bij vorst afgevoerd gaat worden. 

Sloten schonen 
De sloot langs de Toutenburgsingel is 
inmiddels geschoond en verder zullen de 
sloten in de Maatlanden geschoond worden. 
Als het weer meewerkt kunnen deze 
werkzaamheden nog voor het einde van het 
jaar worden afgerond. 

Herstel paden 
Door de te natte omstandigheden dit jaar 
bleek het niet mogelijk om overal de paden 
snel te herstellen. 
Als het weer voldoende meewerkt zullen in 
december de paden ten oosten en westen van 
het weiland met de duiventoren worden 
aangepakt. Hierbij wordt de verhoogde berm 
verlaagt en wordt er woudzand op de paden 
aangebracht. Daarmee blijft het water niet 
langer in het pad staan en zijn de paden weer 
normaal bruikbaar. 

Stichting Gehandicapten Platform 
De Stichting Gehandicapten Platform 
Noordenveld heeft een financiële bijdrage 
van de gemeente ontvangen om het pad naar 
het Vagevuur aan te laten pakken. 
Hiermee kan aan de vraag van het Platform 
worden voldaan om met een scootmobiel bij 
het Vagevuur te komen om vervolgens door 
het bos de Natuurschoonweide en daarna 

weer het fietspad naar Nietap te bereiken. 

Natuurschoonweide 
Tussen de buien en regenperiodes door is er 
gewerkt aan de realisatie van de 
Natuurschoonweide. Op de momenten dat er 
maar enigszins gewerkt kon worden was de 
aannemer aanwezig. Het viel echter niet 
mee, want het moet echt een langere 
periode droog zijn om op de klei te kunnen 
werken en dat was ons dit jaar niet gegund. 
Het gevolg is dat we de aanleg nog niet 
helemaal afgerond hebben en er nog 
voorzieningen gemaakt moeten worden om 
het overtollige water beter af te kunnen 
voeren. 

 
(lees verder op pagina 3) 
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Vrijwilligerswerk 2012 
(door Ron ter Burg) 
Ook dit jaar hebben onze vrijwilligers de 
handen weer flink uit de mouwen gestoken. 
Zo hebben de vrijwilligers die het zwerfvuil 
ruimen per toerbeurt weer iedere week 
vanuit Roden en Nietap hun ronde door het 
bos gemaakt om het zwerfvuil op te ruimen. 
Daarnaast melden deze vrijwilligers alle 
onrechtmatigheden die ze tegenkomen in het 
bos, zodat deze weer opgelost kunnen 
worden. Dit zijn dankbare taken die er voor 
zorgen dat ons bos leefbaar blijft.  

Hertenhok geschilderd 
Het hertenhok is geschilderd door de 
leerlingen van de Esborg uit Roden. Onder 
leiding van een begeleider van de school 
hebben een aantal leerlingen het complete 
hertenhok schoongemaakt en opnieuw in de 
verf gezet. 

Zaterdag: “klusochtend” 
Onder leiding van Tjerk Vonck wordt er 
iedere tweede zaterdag van de maand 
geklust door een groep enthousiaste 
vrijwilligers. 

 
 
 

Vrijwilligers in het zonnetje 
gezet 
 
Twee van onze vrijwilligers, Jan van den 
Berg en Karel Lugtmeijer, hebben samen in 
het bos dit jaar diverse klussen uitgevoerd. 
Naast het repareren van diverse slagbomen 
hebben beide heren ook de complete 
Meester Posthumabank gerenoveerd.  
Al het houtwerk op de bank is vernieuwd, de 
betonnen afdekkingen zijn vervangen en de 
bank is opnieuw ingevoegd. Inmiddels is dit 
project afgerond. Als attentie voor deze 
prestatie hebben beide heren een 
bodywarmer met het Natuurschoon logo 
erop gekregen, zodat ze er voor de 
toekomstige klussen warmpjes en in stijl bij 
lopen. 
Het volgende project van beide heren is het 
opknappen van alle banken rond de 
Natuurschoonweide.  
 

 
Wij zijn als vereniging erg blij met de inzet 
van al onze vrijwilligers. Daarom zullen alle 
vrijwilligers rond de kerst weer een leuke 
attentie voor hun inzet ontvangen. 
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Gezamenlijke beheervisie 
“Landgoed Terheijl” 
(door Jerrit Veenstra) 
In de eerste helft van dit daar zijn drie 
bijeenkomsten gehouden waar niet alleen 
informatie werd gegeven door Natuurschoon 
en Staatsbosbeheer (SBB), maar waar vooral 
ook de kennis over en de beleving door de 
omwonenden van belang was. 
Hierna is er een werkgroep ingesteld, waarin 
vertegenwoordigers van de Bosgroep, SBB en 
onze vereniging tot een gezamenlijke visie 
op onze (dooreengevlochten) gebieden zijn 
gekomen.  
Dit is uitgemond in een rapportage met als 
titel zoals in de kop van dit stukje is 
aangegeven. In dit rapport komen o.a. de 
historie, de ecologie, de cultuurhistorie, het 
landschap, de recreatie, knelpunten en 
bedreigingen en beheer in de toekomst aan 
de orde. De bedoeling is om in januari of 
februari het dan door het bestuur 
goedgekeurde rapport op een 
(leden)bijeenkomst aan u voor te leggen en 
er over van gedachten te wisselen. 

 
(vervolg van pagina 1) 
In de weide met de duiventoren worden nog 
greppels gefreesd voor waterafvoer en wordt 
nog een pad gemarkeerd om het weiland als 
oversteek te gebruiken.  
Ook daar hebben we een droge periode voor 
nodig en voorlopig zit dat er niet in. 
Met name bij het labyrint komt nog een 
oplossing voor de afvoer van het nu alom 
aanwezige water. 
Ook het straatwerk van het labyrint moet nog 
afgewerkt worden, zodat het labyrint volledig 
gelopen kan worden. 
Op de twee betonplaten langs het pad komt 
een grote picknicktafel te staan. 
Om de weide worden de banken gerepareerd 
of vervangen en langs het nieuwe pad over de 
weide worden nog twee banken geplaatst. 
Als het weer mee wil werken zou het mogelijk 
moeten zijn om in het voorjaar van 2013 te 
kunnen zeggen “de Natuurschoonweide kan 
gebruikt worden”. 

Tijdens deze klusochtenden is veel gesnoeid 
en is er veel takhout opgeruimd. Zo is er in 
het bos rond het hertenhok takhout 
opgeruimd, ook het bosje rechts van de 
parkeerplaats is flink onder handen genomen. 
Ook hier is takhout opgeruimd en op rillen 
gelegd en zijn de poelen en de sloot 
geschoond. Ook de ronde vijver is ontdaan 
van blad en ander vuil, zodat deze er weer 
netjes bij staat.  
Het is ook erg leuk om te zien dat er zich ook 
een aantal nieuwe vrijwilligers aan heeft 
gemeld voor deze klusochtenden. Daar zijn 
we erg blij mee. 
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Oproep 
Wij als bestuur zouden het leuk vinden 
als mensen leuke foto’s verhaaltjes etc. 
opsturen voor op de website. 
Ook ideeën ter verfraaiing en 
verbetering van de website zijn van 
harte welkom. 
 
Deze kunnen gestuurd worden naar: 
ron@natuurschoon-nietap.nl  

Het bestuur van de vereniging 
Natuurschoon wenst iedereen een 
goed en gezond 2013! 

Opgeven mailinglijst 
U kunt zich opgeven voor de mailinglijst 
door een mailtje te sturen naar: 
maillijst@natuurschoon-nietap.nl  

Contributie/ donatie 2013 
U kunt uw contributie/donatie voor 2013 
(indien u geen automatische incasso heeft)  
alvast weer overmaken naar: 
Rabobank 3351.00.589 
ING  387743 
T.n.v: Vereniging tot behoud Natuurschoon 
Onder vermelding van:  
Contributie/ donatie 2013 
 
De contributie per jaar bedraagt: 
- voor één lid € 17.50,  
- voor twee leden uit één gezin € 25 
De donatie per jaar bedraagt voor een 
begunstiger € 13 per jaar. 
 
Voor vragen kunt u terecht bij: 
penningmeester@natuurschoon-nietap.nl  

Vrijwilliger zwerfvuilruimen 
gezocht!  
Op dit moment zijn we nog op zoek naar 
één vrijwilliger die vanuit Roden het 
zwerfvuil wil ruimen. Heb je interesse, 
meld je dan aan via 
vrijwilligers@natuurschoon-nietap.nl  

Landinrichting Roden-
Norg 
 
Het traject van Landinrichting Roden - 
Norg is, na vele jaren, voor Natuurschoon 
afgerond en heel recent heeft ook de 
afrekening plaats gevonden. 
Hierbij is het gehele fietspad overgegaan 
naar de Gemeente en heeft de vereniging  
nu de gehele Toutenburgsingel in 
eigendom. 


