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Beheersvisie 
 
Het gebied tussen Roden en Nietap is deels 
van de Vereniging Natuurschoon, deels van 
Staatsbosbeheer en deels in eigendom bij 
particulieren. Om te proberen om 
landschappelijk, ecologisch en hydrologisch 
enigszins tot een eenheid te komen, is het 
afgelopen jaar gewerkt aan een 
gemeenschappelijke visie voor het beheer 
van het gebied van Staatsbosbeheer en onze 
vereniging.  
En met succes! Deze beheersvisie is nu 
gereed. 
Mede door de inzet van velen van onze leden 
en door het organiseren van meerdere 
bijeenkomsten, is er een mooi rapport 
geschreven. Hierin is aandacht voor de 
historie, de waarden en ook de bedreigingen 
van het gebied. De beheersvisie geeft 
richtingen aan, die we kunnen gaan met het 
beheer in ons gebied. Zodat we op een 
gefundeerde wijze dit mooie stukje Drenthe 
in stand kunnen houden. 
Na 20 juni a.s. is de beheersvisie te 
raadplegen op onze website 
http://www.natuurschoon-nietap.nl. 

 

Opheffen automatische 

incasso 
 
Op de ALV van de Ver. Tot Behoud van 
Natuurschoon, gehouden op 3 april jl. , is 
besloten om de contributies/donaties van de 
leden en begunstigers niet meer middels 
automatische incasso te innen. De overgang 
naar IBAN/SEPA brengt dusdanig extra 
administratie met zich mee, waardoor de 
voordelen van automatische incasso voor 
onze vereniging niet meer opwegen tegen de 
nadelen.  
Eventueel afgegeven machtigingformulieren 
zullen op nette wijze worden vernietigd. 
 
Daarom zal met ingang al van dit jaar – 2013-  
de contributie niet meer middels 
automatische incasso worden geïnd.  
 
Het verzoek is dan ook om weer zelf de 
contributie over te maken. Iedereen die nog 
niet voor 2013 betaald heeft ontvangt apart 
informatie over het nog verschuldigde 
bedrag. 
 

We wensen iedereen een 
goede vakantieperiode toe! 
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Opgeven mailinglijst 

U kunt zich opgeven voor de mailinglijst 
door een mailtje te sturen naar: 

maillijst@natuurschoon-nietap.nl  

Vrijwilligers werk 2013 

Afwateringsbuizen Maatlanden 

(13 april) 
Er zijn een aantal afwateringsbuizen 
geplaatst in het Natuurschoonbos. In het 
pad nabij de Maatlanden zijn drie 
afwateringsbuizen geplaatst om te 
voorkomen dat het pad te nat en daardoor 
minder begaanbaar wordt. Ook is een buis 
geplaatst in het kleine paadje vanaf het 
Vagevuur nabij de Toutenburgsingel. Ook 
hier was de afwatering niet goed waardoor 
het bos te nat was. 

Herstel rand ronde vijver (8 juni) 
Met een klein groepje vrijwilligers hebben 
we tijdens de maandelijkse klusdag weer 
heel wat gedaan. We begonnen met het 
repareren van de afgekalfde rand van de 
ronde vijver, de voormalige goudvissen 
vijver. De noordrand van de vijver is 
helemaal hersteld met plaggen. 

 
Meer is te vinden op: 
http://www.natuurschoon-nietap.nl onder het 
kopje “nieuws”. 

Het labyrint is af! 

 

Eindelijk was het lang genoeg droog om het 
labyrint af te maken.  
 
Het ontwerp van dit labyrint is gebaseerd op 
het 1000 jaar oude labyrint in de vloer van de 
kathedraal van Chartres in Frankrijk. 
Het labyrint symboliseert de – kronkelende – 
levensweg die we als mens doorlopen. De 
kern wordt pas gevonden als de weg gelopen 
is. 
Bij het Cisterciënzer klooster in Aduard 
bevond zich ook een labyrint. De monniken 
uit dit klooster hebben in de middeleeuwen 
het gebied rondom deze plek ontgonnen 
vanuit de uithof Terheijl, ook wel “die Helle” 
of later “het Paradijs” genoemd. 
Als eerbetoon aan deze noeste werkers is dit 
nieuwe labyrint aangelegd. 
 


