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 Werkzaamheden starten! 

 
 
De komende maanden zullen er veel 
werkzaamheden in het bos uitgevoerd 
worden in het kader van de projecten die we 
de afgelopen jaren voorbereid hebben. Eerst 
zullen er veel bomen gekapt worden. Het 
gaat om de Essen die lijden aan 
Essentaksterfte, maar bijvoorbeeld ook 
Eiken, Elzen, Esdoorn, Beuken en Berken die 
in verband met het goed beheren van de 
lanen in ons bos ruimte moeten maken voor 
hun buren. Na het kappen zal er ook 
gesnoeid worden. Alle bomen die gekapt 
gaan worden zijn in overleg met de Bosgroep 
en de 'Bomengroep' in opdracht van het 
bestuur van onze vereniging geblest met een 

duidelijke oranje ring. Lees de verslagen van 
de vijf rondjes van de bomengroep op de 
website. http://www.natuurschoon-
nietap.nl/projecten  
 
Later dit jaar zullen ook de nodige 
herstelwerkzaamheden aan lanen, paden, 
sloten, vijvers en bruggetjes uitgevoerd 
worden. Daarbij worden bijvoorbeeld meer 
dan honderd nieuwe eiken geplant in de 
Toutenburgsingel. 
 
Helaas zal al dit werk onvermijdelijk tot 
overlast leiden. Tijdens de werkzaamheden 
zullen stukken bos tijdelijk niet of minder 
goed toegankelijk zijn. We vragen iedereen 
om de nodige afstand tot de werkzaamheden 
te bewaren en om honden aan te lijnen in de 
lanen en bosvakken waar gewerkt wordt. 
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Planning werkzaamheden 
Aanstaande maandag 16 juli zullen de 
werkzaamheden in Natuurschoonbos 
beginnen. De firma Noest, specialist in de 
bosbouw en boomverzorging, zal op twee 
plaatsen tegelijk aan het werk gaan. Bij de 
Zwarte Ryth en bij het Vagevuur. 
 

Bij het Vagevuur worden eerst de vers 
opschietende loten rond de waterkant 
geklepeld. Aansluitend op die 
werkzaamheden begin men aan de 
werkzaamheden voor het leggen van het 
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knuppelpad ten noorden van het Vagevuur. 
Tegelijk wordt het resterende uitrijwerk van 
de bomen die in de winter geveld zijn 
uitgevoerd. Het stamhout zal langs de 
Toutenburgsingel opgestapeld worden. 
 

Bij de Zwarte Ryth begint Noest met het 
vellen van de bomen die daar geblest zijn. 
Het hout zal langs de laan naar de Meester 
Posthumabank opgestapeld worden. Meteen 
na het vellen van bomen zal het snoeiwerk 
uitgevoerd worden. Aansluitend, 
waarschijnlijk half Augustus, begint de firma 
Zoutman met het uitbaggeren van de Zwarte 
Ryth en de Ronde Vijver, het ophogen van de 
bruggetjes en het herstel van paden en 
lanen. 
 

De ecologische begeleiding van de 
werkzaamheden is in handen van Johannes 
Tonckens. Johannes werkt voor de aannemers 
uit om de kwetsbare vegetatie en bijzondere 
flora en fauna in het veld te markeren. In 
overleg met de Bosgroep kan Johannes 
werkzaamheden stil leggen of op een andere 
manier uit laten voeren als de natuurwaarden 
geweld aan gedaan wordt. 
 

Noest en Zoutman werken de komende 
maanden achter elkaar aan in 
achtereenvolgens het Voorste Bos (bij 
Nietap), de Maatlanden (bij Roden) en de 
Toutenburgsingel. Daarbij worden de paden 
steeds als laatste hersteld. 
 

Contactpersonen 

Opdrachtgever voor de werkzaamheden is de 
Vereniging ‘Natuurschoon’. Projectleider is 
mw. Gerry Bulten van de Bosgroep. De 
Bosgroep voert namens de vereniging de 
directie over de uit te voeren 
werkzaamheden. Als contactpersoon 
gedurende de uitvoering van werkzaamheden 

en voor overleg ‘in het veld’ is mw. Marieke 
van Straaten van de Bosgroep beschikbaar. 
Leden en omwonenden kunnen voor meer 
informatie of uitleg van de uit te voeren 
werkzaamheden terecht bij voorzitter Teus 
Korevaar of bij projectsecretaris Tjerk Vonck. 
 

Marieke v. Straaten, Bosgroep, 06 55483403 
Gerry Bulten, Bosgroep, 06 23601067 
Johannes Tonckens, Ecoloog, 06 23040548 
Teus Korevaar, Voorzitter, 06 53882024 
Tjerk Vonck, projectsecretaris, 06 54366783 
 

SNOEIWERK 
Een klein groepje zaterdagse vrijwilligers 
heeft op zaterdag 14 juli weer een stukje bos 
gesnoeid langs het fietspad, bij de afslag naar 
De Flint. Uiteindelijk zullen door deze 
werkzaamheden alle Eiken die in een oud 
laanverband langs het fietspad staan weer 
zichtbaar worden.  
 

 
 
Wil je ook eens helpen bij een dergelijk 
klusje? Meldt je dan aan als vrijwilliger! 
http://www.natuurschoon-
nietap.nl/vrijwilliger-worden  
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UITGEPRIKT! 

 
 
Het groepje zaterdagse vrijwilligers heeft op 
9 juni, in vies druilerig weer, het prikkeldraad 
rond de Ronde Vijver verwijderd. Als het 
onderhoud aan de vijver uitgevoerd is (de 
vijver wordt tot op de oorspronkelijk bodem 
uitgebaggerd en de walkanten worden 
hersteld) komt er een houten afrastering 
(slietwerk) op de wal rond de vijver te staan. 
Zoiets als er honderd jaar geleden ook stond. 
 

NIETAP FAIR SUCCESVOL! 

 
 
De Nietap Fair die de Buurtschap op 23 juni 
organiseerde in het kader van de feestweek 
was wat ons betreft een groot succes! Er 
werd goed gebruik gemaakt van de 
Hertenweide, met een heel lint aan 

kraampjes met ambachtelijke 
streekproducten, brocante & antiek, 
woonaccessoires, kraampjes van allerlei 
verenigingen uit Nietap en omgeving, 
optredens van de toneelvereniging NOZWZ, 
de Highlandgames, en natuurlijk de 
afsluitende BBQ voor alle actieve 
Nietappers! Het was leuk om gastheer voor 
zo veel activiteit en enthousiasme te zijn! 
 

BRANDHOUT TE KOOP! 
Na half juli vinden er vrij grootschalige 
snoei en vel werkzaamheden in 
Natuurschoonbos plaats. Het is onze 
bedoeling om zo veel mogelijk van het 
stamhout dat daarbij vrijkomt 'particulier' te 
verkopen, aan lokale brandhoutzagers. Met 
deze inkomsten kunnen weer een deel van 
de werkzaamheden betaald worden. 
 
Een groot deel van het hout zal in stapels 
(percelen) van 5 kuub op lengte van 2,35 
meter aangeboden worden op een voor een 
vrachtwagen, trekker of auto goed 
bereikbare plaats.  
 
Een eerste kleine partij hout zal al in juli 
beschikbaar komen. Het overgrote deel in 
het najaar.  
We willen graag weten wie er belangstelling 
voor het hout hebben. We bieden daarom 
alle bij ons bekende en onbekende kopers 
en zagers van brandhout de gelegenheid om 
zich als belangstellende voor het stamhout 
aan te melden. U kunt zich aanmelden door 
een mailtje te sturen naar 
brandhout@natuurschoon-nietap.nl  
 
Bij uw aanmelding graag NAW gegevens 
leveren en zo mogelijk (geheel vrijblijvend) 
een indicatie van de hoeveelheid hout waar 
u belangstelling voor heeft. Een hoeveelheid 

http://www.natuurschoon-nietap.nl/
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minder dan 5 kuub mag ook. In uw mailtje 
daarom graag de volgende informatie geven: 
 
Naam: 
Adres: 
Telefoon: 
E-mail: 
Hoeveelheid (indicatief): 
 
Te zijner tijd zullen we alle belangstellenden 
informeren over de verdere gang van zaken.  
Bij de verkoop van hout zullen de gebruikelijke 
'voorwaarden bij de brandhoutverkoop' van 
toepassing zijn. Daarin staan onder andere 
voorwaarden t.a.v persoonlijke 
beschermingsmiddelen (veiligheidsbroek, helm, 
veiligheidsschoeisel, handschoenen), 
afbreekbare kettingzaagolie, eigen risico en 
verzekering. 

 

Oproep: nieuwe bestuursleden! 

We zijn dringend op zoek naar nog meer 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. 
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