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Planning projecten 
De komende zomer en in het najaar zullen er 
veel werkzaamheden in het bos uitgevoerd 
worden. De voorbereidingen zijn in volle 
gang. Het werk kan helaas maar minimaal 
gespreid worden omdat er in het 
broedseizoen niet veel in het bos gedaan kan 
worden. En in het najaar is het al gauw te 
nat.  
Gelukkig kan er vóór het broedseizoen nog wat 
werk opgepakt worden. Afgelopen dagen is er 
door de vrijwilligers al veel snoeiwerk rond het 
Vagevuur verricht, en aannemer Noest heeft 
aangeboden om nog voor 15 maart het vellen 
van de grotere bomen rond het Vagevuur uit te 
voeren. Alle bomen waar het om gaat (vooral 
berken, lijsterbes, elzen en andere opschot) 
zijn in overleg met de Bosgroep en de 
'Bomengroep' geblest met een duidelijke 
oranje ring. De eiken blijven overal staan, op 
een paar na die vanuit de 
boomveiligheidscontrole als risicovol naar 
boven gekomen zijn. Helaas zal dit werk 
onvermijdelijk tot overlast leiden. 
 
 
 

ALV: 29 maart 2018 
De 1e ALV van dit jaar is gepland op 29 maart 
om 20:00 in de Waag te Nietap.  

 

Resultaat Boomveiligheids-

controle 
Zoals eerder aangegeven vond afgelopen 
maand langs alle lanen, paden en bosranden in 
ons bos een boomveiligheidscontrole plaats. 
Deze controle is rechtstreeks in opdracht van 
het bestuur uitgevoerd door een partij die 
verder geen enkel belang heeft in ons gebied. 
We hebben ondertussen de rapportage over 
deze controle ontvangen. Ons gevoel dat er 
veel onderhoud nodig is om ons bos weer 
veilig te maken voor wandelaars blijkt meer 
dan waarheid!  
 
Er zijn in totaal 2.663 bomen gecontroleerd. 
Dit is een enorm aantal maar het is goed om 
te beseffen dat dit nog slechts de bomen 
binnen de 'invloedsfeer' (binnen de valafstand) 
van de paden in ons bos zijn. Buiten die 
invloedsfeer staat een veelvoud aan bomen 
die niet gecontroleerd zijn. Dat is voor de 
veiligheid ook niet nodig. Van alle 
gecontroleerde bomen hebben volgens de 
rapportage in totaal 389 bomen in ons bos 
potentieel gevaarlijke structurele 
tekortkomingen of aantastingen, of 'ze 
verkeren domweg in een slechte conditie'. Er 
wordt aangeraden deze bomen te vellen. Een 
viertal bomen moet met spoed worden geveld 
in verband met instabiliteit of breukgevaar. 
(Daar is al actie op genomen!) Bij 2.144 
bomen zijn slechts dode of verzwakte takken 
in de kronen aangetroffen. De veiligheid kan 
daar volgens de rapportage op een eenvoudige 
manier worden hersteld door de bomen te 
snoeien. Aan 88 bomen zijn wel mankementen 
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vastgesteld, maar het vellen van de bomen is 
nog niet noodzakelijk. Hier wordt wel 
geadviseerd om de ontwikkeling van de 
bomen goed in de gaten te houden.  
 
De consequenties van de boomveiligheids-
controle worden meegenomen in de 
projectwerkzaamheden die dit jaar worden 
uitgevoerd. 

Rondgang met de 

Bomengroep 
De bomengroep heeft inmiddels al 2 keer een 
rondgang gemaakt door het bos. Hieronder 
een verslag. Het uitvoerige verslag is te lezen 
op de website www.natuurschoon-nietap.nl  
 
Vrijdag 16 februari heeft de bomengroep voor 
het eerst als 'bomengroep' een ronde door het 
bos gemaakt met het bestuur van onze 
vereniging en de adviseurs van de Bosgroep 
(o.a Gerald Kragt). In de bomengroep zitten 
Tiddens Pater, Geert Vorenholt, Han de Vink, 
Karel Lugtmeier, Laus Paagman & Tjerk 
Vonck.  
 

 
 
Tijdens deze rondgang door het bos zijn een 
groot aantal bomen die in het kader van de 

 

projectplannen en de recent uitgevoerde 
boomveiligheidscontrole op de nominatie 
staan om geveld te worden in ogenschouw 
genomen. De bosgroep en de bomengroep 
waren daarbij aanwezig ter advisering van het 
bestuur. Het bestuur nam de besluiten. Zoals 
dat ook hoort. 
 

Vagevuur 

In het projectplan staat beschreven dat alle 
opslag van bomen en struiken en de rietkragen 
rondom de plas verwijderd zullen worden. Dat 
betreft in ieder geval de bomen aan de zuid-
/zuidwest rand van de plas, maar ook ten 
noord-/noordoosten van het Vagevuur. Door de 
opslag rondom te verwijderen krijgt de Pingo 
zijn karakteristieke open uiterlijk en omgeving 
terug.  
 
Iedereen was het erover eens dat de eiken in 
de rand van het bosje west van de plas 
behouden moeten blijven. Alle berken, 
lijsterbes, elzen en andere opschot mogen 
daar weg zodat er meer zonlicht op de plas 
valt als de zon in het westen staat.  
 
Het advies van de Bosgroep om een 
ononderbroken overgang van de weide 
zuidelijk van de plas naar het water te maken 
is met instemming begroet. Iedereen was het 
er mee eens dat alle elzen, wilgen, ander 
opschot en de enkele eik die op de zuidelijke 
rand van de plas staan weg gaan. Ook de 
berken & elzen in de oost-/zuidoost hoek van 
de plas gaan weg. Eiken blijven hier staan, op 
een paar na die vanuit de 
boomveiligheidscontrole als risicovol naar 
boven gekomen zijn. 
 

Toutenburgsingel 

In het projectplan staat dat de 
Toutenburgsingel niet tot een formele laan 

http://www.natuurschoon-nietap.nl/
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omgevormd zal worden. De bomengroep en 
het bestuur zijn het erover eens dat vitale 
eiken nog vele jaren kunnen en zullen blijven 
staan. De Bosgroep heeft voorgesteld en 
uitgelegd dat minder vitale bomen en 
afwijkende soorten (b.v. essen en elzen) vaak 
beter verwijderd kunnen worden. In de 
aanwezige open en vrijkomende stukken 
worden dan nieuwe eiken geplant.  
 
Er staan veel essen in de singel die 
overduidelijk aangetast zijn door 
essentaksterfte. De overtuiging dat dit voor 
alle essen vroeg of laat het einde zal 
betekenen werd breed gedragen. Daarom 
besloot het bestuur om bijna alle essen te 
blessen. Een aantal eiken die sterk naar het 
weiland overhangen en ‘zakelijk gezien’ beter 
gekapt zouden kunnen worden mogen blijven 
staan. Deze staan nieuwe aanplant toch niet 
in de weg.  
 
Al lopend langs de zuid kant van de 
oostelijke singel bleek duidelijk dat er 
stukken zijn waar hele rijen nieuwe eiken 
geplant kunnen worden ter vervanging van 
de elzen, (zieke) essen en andere ‘zachte’ 
boomsoorten die daar nu staan. Enkele 
ratelpopulieren en vele elzen werden (dus) 
geblest. Een waarschijnlijk met vleermuizen 
bewoonde es (naast een kwijnende eik) mag 
voorlopig blijven staan. Daar kunnen later 
altijd nog eens nieuwe eiken geplant 
worden. 
 
Op vrijdag 23 februari vond het tweede 
rondje van de bomengroep met het bestuur 
en de Bosgroep plaats. 
 

Ronde Vijver 

In het projectplan staat beschreven dat de 
bomen rond de vijver zullen worden 

gesnoeid, maar dat er ook bomen zullen 
worden gekapt zodat er weer licht kan 
toetreden tot de vijver.  
In een inleidend praatje wees Gerald van de 
Bosgroep op de grote verscheidenheid aan 
boomsoorten die rond de vijver voor komen. 
Er staan verschillende fijnsparren, 
sitkasparren, thuja’s, en lariksen rond de 
vijver en in de onmiddellijke omgeving. Deze 
diversiteit komt eigenlijk nergens anders in 
ons bos zo voor. Verder staan er natuurlijk 
Amerikaanse eiken, beuken en inlandse 
eiken. We waren het snel eens om van al 
deze soorten in ieder geval enkele 
exemplaren te behouden! Bovendien is vellen 
geen 'must'. 
Over de vanuit de boomveiligheidscontrole 
als 'gevaar zettend' naar boven gekomen 
bomen hoefden we gelukkig niet zo lang na 
te denken. In het groepje van drie beuken 
aan de noordzijde van de vijver staan 
bijvoorbeeld twee exemplaren met 
plakoksels, en dus het risico op het uitbreken 
van de steeds zwaarder wordende stammen. 
Ze werpen met hun zware lange takken ook 
veel schaduw en blad op de vijver. Een 
enkele stam wegzagen is kennelijk geen 
optie en na veel wikken en wegen werd 
besloten om dit beeldbepalende groepje 
beuken in z’n geheel te behouden.  
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Al zoekende naar ‘licht’ werd steeds gekozen 
om de meest vitale, beeldbepalende of goed 
uitgegroeide bomen en buren die elkaar niet 
in de weg (gaan) zitten te behouden. 
 
Op de westelijke rand staat een heel rijtje 
jonge beuken. Deze strekken hun takken 
weliswaar prachtig uit over het water maar 
ze zullen uiteindelijk de bomen in hun 
omgeving wegdrukken. Op de 
noordwestelijke oever staat bovendien een 
aantal thuja’s die we graag beter willen 
laten zien. Alles overziende besloot het 
bestuur om de jonge beuken nu al te laten 
vellen.  
 
Gerald legde met een aantal voorbeelden in 
het bosje ten westen van de vijver uit hoe de 
beuken dit bosje uiteindelijk volledig zullen 
domineren. Zonder ingrijpen van de mens 
zullen de eiken hier het onderspit delven. 
Om licht te maken voor de vijver zal hier een 
aantal eiken geveld worden, en om de 
resterende eiken te behouden zal een aantal 
jonge beuken geveld worden.  
 
De rododendrons langs het pad naar de vijver 
zullen afgezet worden. In combinatie met de 
al aanwezige hulst mogen enkele kleine bosjes 
weer uitlopen. Aan de oostzijde van het pad 
zal een brede strook helemaal afgezet/geveld 
worden. Een aantal mooie bomen blijft 
daarbij staan. Hier komt dus ruimte voor 
nieuwe bomen. Als het goed gaat ontstaat er 
een nieuw (licht)evenwicht tussen de beide 
zijden van het pad.  
 

Zwarte Ryth 

In zijn inleidende praatje wees Gerald op de 
verschillende soorten bomen en ondergroei 
die hier voorkomen. We weten natuurlijk 
allemaal dat hier in het voorjaar een wit 
tapijt van bosanemonen ligt. Met deze en 

andere bijzondere vegetatie in dit gebiedje 
moet met de nodige zorg omgegaan worden.  
De Zwarte Ryth zal heel voorzichtig 
gebaggerd en opgeschoond worden. Er 
worden speciale voorzieningen (uitritten) 
gemaakt en aangegeven voor het uitrijden 
van hout en slib. Rond de Zwarte Ryth staat 
een groot aantal aangetaste essen. Een geluk 
bij dit ongeluk is dat door deze te 
verwijderen meteen al een stukje van de 
doelstelling (licht) ingevuld wordt. Gerald 
noemt het onvermijdelijk dat de bramen hier 
hun slag zullen gaan slaan. De enige 
maatregel daartegen is maaien met de 
bosmaaier, en de overige ondergroei in stand 
houden. 
 
We hadden meteen een uitdaging aan de 
eerste de beste dikke populier die we tegen 
kwamen. Deze boom is volledig uitgegroeid 
en zal op zeker moment tegen de grond 
gaan. Door het scheef hangen van deze 
boom zal hij daarbij een groot aantal bomen 
in de naastliggende laan met zich mee 
slepen. Zo ver is het echter nog niet en we 
waren het er, tegen het verstand in, 
allemaal over eens dat deze populier nu nog 
niet geveld gaat worden. Met deze discussie 
achter de kiezen liepen we het pad in 
zuidzuidwestelijke richting af. Hier staan 
een groot aantal essen en elzen die niet 
veel aan het bos toevoegen. We waren het 
erover eens dat deze geveld kunnen 
worden. Bijna alle essen hier staan ook al 
als gevaarlijk gemeld in de 
boomveiligheidscontrole. 
 
Op de terugweg liepen we langs de westkant 
van de Zwarte Ryth terug naar de 
parkeerplaats. Hier zijn enkele essen, eiken 
en beuken geblest. Vooral de beuken met 
hun dichte bladerscherm pakken veel licht 
weg van de bodem. Voor de anemonen (die 

http://www.natuurschoon-nietap.nl/
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vroeg blad zetten en bloeien) is dat niet zo’n 
probleem, maar voor andere vegetatie en 
bodemleven wel. Er is besloten om vooral 
enkele jonge beuken die de eiken al in de 
weg zitten te laten vellen. 
 

 
 

NLDOET op 10 maart! 

De vereniging doet dit jaar mee met NLDOET. 
Kom ook een keer helpen! 
 

 
 
Opgeven kan op de website www.nldoet.nl  
 

 
 

Vrijwilligers aan het werk 
Omdat de vorst het Vagevuur eindelijk weer 
eens goed in haar greep heeft kwamen op 2 
en 3 maart een groep vrijwilligers bijeen om 
rond het Vagevuur te snoeien. Vooral het 
snoeien van de bosjes op het eilandje stond 

hoog op de verlanglijst! In onderstaande 
foto's is goed te zien dat de actie meer dan 
geslaagd is. Op een paar bosjes die het ijs 
zeer dun gehouden hadden na is op de 
eerste dag het hele eiland gesnoeid. 
 

 
 
Ook het riet werd gemaaid. Jan en Karel 
hadden er zo te zien nog een beste klus aan, 
maar het loont de moeite; alles wat we nu 
doen hoeft niet door een aannemer opgepakt 
te worden!! Er zijn nog een aantal bosjes 
rond het eiland blijven staan, en ook her en 
der langs de randen van het vagevuur staat 
nog allerlei opschot. 
 
Met behulp van een paar lange 
steigerplanken van Meindert Snip konden op 
de 2e dag ook de takken in het dunne ijs 
langs de waterkant bereikt worden. Als ware 
evenwichtskunstenaars wist men zo ook de 
laatste opschietende takken weg te snoeien. 
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Even voorstellen  

Reina Rentema 

 

Mijn naam is Reina Rentema, tot september 
2016 ‘stadjer’ nu enthousiaste nieuwkomer in 
Nietap, samen met mijn man en onze bijna 
zwarte herder.  
 
Bij onze keuze voor Nietap speelt niet alleen 
het uitzicht en het landelijke karakter van 
het dorp een rol, ook de nabijheid van het 
Natuurschoonbos is voor ons bijzonder. 
Kernwoorden: ruimte, natuur, gemeenschap 
en (voor ons) woonplezier! 
Dat het Natuurschoonbos 
‘gemeenschappelijk’ en lokaal eigendom is 
dmv een vereniging, is voor ons een extra 
kers op de taart! Het zelf kunnen bijdragen 
aan een mooie, bosrijke woonomgeving door 
lidmaatschap van ‘Vereniging tot behoud van 
Natuurschoon’ en het maandelijks actief 
bijdragen aan het behoud door samen als 
‘vrijwillige boswerker’ in het bos onderhoud 
te doen, vinden wij heel waardevol. Het 
heeft ons beiden direct doen besluiten actief 
lid te worden van de vereniging.    
 
Oorspronkelijk opgegroeid in Friesland en nu 
41-jaar lid van Natuurvereniging ‘It Fryske 
Gea’ (jeugdlid geworden op mijn 16-de) 
maakt wel duidelijk dat ik wat met natuur 
heb.  
Onze vele jaren van fiets- en 
wandelvakanties door bijzondere Europese 
landschappen, gebergten, kustlijnen en 

natuurparken, maken je oog voor natuur 
scherper en je waardering groter.  
Mijn aandacht en waardering voor 
bijzondere bloemen en planten is groot, 
(groot) wild is altijd interessant (zoals 
vos, das, gems, eland en deze zomer 
hopelijk ook walvissen). Gefascineerd ben 
ik door grote vogels (als Ooievaar, 
Kraanvogel, Monniksgier en Arend) indien 
mogelijk fotografeer ik landschappen, 
planten/bomen en dieren graag.  
 
In het voorjaar van 2017 heb ik mijzelf 
gemeld bij het bestuur van Natuurschoon 
als ‘belangstellende voor het versterken 
van het bestuur’. Afgelopen jaar heb ik 
met het bestuur meegelopen en in de 
keuken gekeken. Mijn belangstelling, op 
basis van mijn ervaring bij andere 
verenigingen, gaat uit naar het versterken 
van de vereniging door de basis van de 
vereniging te verbreden en voor veel meer 
leeftijdsgroepen activiteiten voor en door 
leden in en rond het bos te organiseren. 
In de nabije toekomst hoop ik jullie nog 
vaak en veel te ontmoeten.  
  
Met vriendelijke groet, Reina Rentema 
 

Oproep: nieuwe bestuursleden! 

We zijn 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. 
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