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 Van de Voorzitter 
Na het besluit van de ALV om de projecten te 
gaan realiseren is subsidie bij de gemeente 
Noordenveld aangevraagd. 
Inmiddels is een positieve reactie ontvangen en 
is de projectgroep definitief met de 
voorbereidingen van de werkzaamheden gestart. 
Helaas moest Mathijs Oudega i.v.m. de nodige 
tijd voor zijn gezin en drukte op het werk er voor 
kiezen om te stoppen als lid van het bestuur . 
Tjerk Vonck heeft aangeboden om als secretaris 
van de projectgroep op te willen treden. 
De projectgroep wordt nu gevormd door Gerald 
Kragt namens de Bosgroep, Teus Korevaar 
namens Natuurschoon en Tjerk Vonck als 
secretaris. 
Inmiddels is de VTA rapportage (boomveiligheid) 
gerealiseerd en zijn vier vrijdagmorgens 
gereserveerd om met de adviezen van de 
Bosgroep en de bomengroep, door het bestuur 
definitief te bepalen welke bomen geveld gaan 
worden. 
Daarna wordt offerte gevraagd en kunnen de 
werkzaamheden direct na 15 juli uitgevoerd gaan 
worden (Einde broedseizoen). 
Afhankelijk van de bereikbaarheid zal in de 
zomerperiode het vlonderpad bij het Vagevuur 
aangelegd worden. 
De komende periode zal de projectgroep ook de 
overige werkzaamheden voorbereiden. 
We houden u via de nieuwsbrieven en de website 
op de hoogte van de vorderingen. 
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Bestuurswijzigingen 

Ineke Veenstra en Mathijs Oudega hebben beide 
aangegeven om te stoppen met het 
bestuurswerk. Mathijs is al per direct gestopt. 
Ineke helpt nog mee tot aan de ALV. 
 

Oproep: nieuwe bestuursleden! 

We zijn dan ook dringend op zoek naar nieuwe 
enthousiaste bestuursleden.  
 
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. 

 

BOOMVEILIGHEIDSCONTROLE 

Langs alle lanen, paden en bosranden in ons 
bos heeft inmiddels een 
boomveiligheidscontrole plaats gevonden.  
 
Als eigenaar van een publiek toegankelijk 
bos heeft onze vereniging namelijk een 
algemeen geldende zorgplicht voor de 
veiligheid van wandelaars en andere 
passanten. Uit deze zorgplicht komt onder 
meer voort dat onze bomen periodiek en op 
systematische wijze visueel geïnspecteerd 
moet worden door een deskundige. Bij deze 
controle wordt gebruikt gemaakt van de 
VTA-methode (Visual Tree Assessment). 
Bomen worden met behulp van deze 
methodiek visueel beoordeeld op biologische 
en mechanische symptomen die duiden op 
(verborgen) gebreken. Indien er tijdens deze 
boomveiligheidscontrole ernstige gebreken 
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worden geconstateerd dient er (op korte 
termijn) actie ondernomen te worden om de 
bijbehorende risico’s te beperken.  
De boomveiligheidscontrole is uitgevoerd 
door de firma Erenstein uit Roden. 
Alle bomen waar iets mee aan de hand is 
worden met gele verf gemarkeerd.  
 

 
 
Langs sommige paden staat het daardoor vol 
met deze 'blessen'. Na afloop van de 
controle is een rapportage opgeleverd van 
alle bomen waar iets aan moet gebeuren. 
Soms betreft dat het verwijderen van dood 
hout, soms ook zal een complete boom 
verwijderd moeten worden als deze gevaar 
oplevert. Aan de markeringen op de bomen 
is zonder de bijbehorende rapportage voor 
een leek niet te bepalen wat er moet 
gebeuren. Wel is duidelijk dat er heel veel 
onderhoud nodig is om ons bos weer veilig te 
maken voor wandelaars. 
 

Stormschade 

Tijdens de afgelopen “stormen” zijn er in 
het bos een aantal bomen omgewaaid of zijn 
er takken afgebroken. Er is inmiddels 
geïnventariseerd welke bomen gevaar 
zouden kunnen opleveren. Eventuele acties 
zijn of worden binnenkort uitgevoerd. 

 

Oproep 

Het bestuur is op zoek naar iemand die na 
een storm onveilige situaties, op aanwijzen 
van het bestuur, kan afzetten met lint en 
bordjes. 

 

Opening Labyrint 

Op vrijdag 22 december 2017 werden het 
labyrint en de wandelroute ernaar toe 
sfeervol verlicht door een groot aantal 
fakkels. Het was een frisse maar prachtig 
verstilde midwinteravond. Tussen de bomen 
en over de hertenweide hing een lichte 
nevel. Een groep leden van de vereniging, 
vrijwilligers en belangstellenden had zich 
verzameld voor de onthulling van de 
centrale steen in het labyrint. 
 
Geke Oostinga, zus van wijlen bestuurslid 
Roelof Oostinga, hield een kort praatje over 
Roelofs betrokkenheid en liefde voor ons 
bos en nam de onthulling van de centrale 
steen in het labyrint voor haar rekening. 
Een mooie schenking uit Roelof's 
nalatenschap heeft zo een permanent 
plekje in het bos gekregen. Na de onthulling 
had iedereen de gelegenheid onder het 
genot van een winters warm drankje en iets 
lekkers de tekst op de steen te lezen en nog 
lekker wat na te praten. Het was een 
geslaagde avond! 
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