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 Beste leden, begunstigers, 

omwonenden en belanghebbenden 

Deze nieuwsbrief van de Vereniging 
Natuurschoon, heeft nadrukkelijk als doel de 
leden, begunstigers en ook de omwonenden 
en belanghebbenden van het Natuurschoon-
gebied te informeren over de recente ALV-
besluiten en werkzaamheden in ons gebied.  

Om alle veranderingen binnen ons gebied op 
de voet te kunnen volgen, nodigen wij 
iedereen uit om lid te worden van de 
vereniging. Aanmelden kan via de website 
www.natuurschoon-nietap.nl , of aan Alex 
van der Kloet: secretaris@natuurschoon-
nietap.nl  telefonisch: 06 360 02 128. 

Groen licht Projectplannen 

Na een lange en intensieve voorbereiding zijn op 
5 juli 2017 jl. de projectplannen in het kader van 
Landgoed Terheijl in hun definitieve vorm 
gepresenteerd op de ALV. Begeleid met een 
financiële onderbouwing is er toestemming 
gevraagd aan de ALV om deze plannen uit te 
voeren. Op basis van de statuten is op 13 juli een 
tweede ALV belegd, hierin is bij hoofdelijke 
stemming besloten de projecten uit te voeren.  
Met deze toestemming door de ALV, heeft het 
bestuur een subsidievoorstel ingediend bij de 
gemeente Noordenveld, voor een financiële 
bijdrage van de provincie Drenthe en de Regio 
Groningen-Assen, in het kader van het Programma 
Terheijl. Deze subsidie is door de gemeente 
inmiddels toegekend.  
 

Uitvoering 

De voorbereiding van de werkzaamheden in ons 
gebied is nu in volle gang, binnenkort zal met de 
uitvoering begonnen worden. 
Een projectteam, van twee bestuursleden (Teus 
Korevaar en Mathijs Oudega) en twee mensen van 
de Bosgroep, besteedt in goed overleg en nauwe 

samenwerking het werk uit. De Bosgroep verzorgt 
vervolgens de aansturing van de werkzaamheden. 
Tijdens de laatste ALV is ook besloten om, uit de 
leden van de vereniging, een boomgroep samen te 
stellen. Deze leden gaan samen met bestuur en 
Bosgroep meedenken en adviseren in het 
aanwijzen van te kappen bomen. Een 5-tal leden 
heeft zich voor de bomengroep gemeld, met nog 2 
à 3 leden is de boomgroep compleet. 
 

Oproep boomgroep 

Het komend jaar gaat een groep leden die de 
bomengroep vormt, af en toe in het Natuurschoon 
gezamenlijk kijken waar en waarom sommige 
bomen gekapt moeten worden. Leden die willen 
deelnemen aan de bomengroep, kunnen zich 
aanmelden tot uiterlijk 23 oktober bij de secretaris 
Alex van der Kloet. 
 

Planning 

De uitvoering van de werkzaamheden in het gebied 
van Vereniging Natuurschoon start dit najaar en 
moeten gereed zijn voor 1 januari 2019.  
De geplande volgorde van de uitvoer is als volgt: 

1. Lanen voorste bos; 
2. Ronde vijver; 
3. Zwarte Ryth; 
4. Laan meester Posthumabank* Deze laan 

wordt niet vernieuwd. 
5. Parkeerplaats; 
6. Vagevuur (Mogelijk gelijktijdig lanen 

voorste bos); 
7. Lanen Maatlanden; 
8. Toutenburgsingel. 

De beschrijving van de werkzaamheden zijn te 
vinden op onze website.  

http://www.natuurschoon-nietap.nl/
http://www.natuurschoon-nietap.nl/
mailto:secretaris@natuurschoon-nietap.nl
mailto:secretaris@natuurschoon-nietap.nl
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Wij zullen ons uiterste best doen iedereen zo 
goed en spoedig mogelijk te informeren over de 
werkzaamheden.  
De nieuwsbrief is voor leden en begunstigers de 
meer gedetailleerde bron van informatie voor het 
volgen van de vorderingen bij de projecten.  
Op hoofdlijnen volgt de Natuurschoon-website 
deze publicaties en zijn de twee bestuursleden 
van het projectteam (Teus Korevaar en Mathijs 
Oudega) beschikbaar om actuele vragen te 
beantwoorden. Antwoorden op deze vragen 
kunnen direct en in persoonlijk contact of 
middels de Nieuwsbrief gegeven worden.  
 

Omvorming weilanden  

Afgelopen jaar heeft één van onze pachters de 
pacht opgezegd. Jammer dat het beheer van de 
verschillende weilandjes nu niet meer door 
Schotse Hooglanders wordt uitgevoerd, waardoor 
“het mooie plaatje” van grazend vee, voortaan 
ontbreekt helaas.  
We gaan nu een verzoek indienen voor het 
omvormen van de landbouwfunctie naar een 
natuurfunctie voor deze landjes. De Bosgroep 
stelt een plan op om te bepalen welk beheer 
geschikt is om de natuurwaarden van deze 
landjes zo goed mogelijk tot hun recht te laten 
komen. In 2018 hopen we het beheer vast te 
kunnen stellen, mogelijk met een nieuwe 
pachter. Tot die tijd hebben wij een buurtgenoot 
bereid gevonden om met klein materieel de 
landjes periodiek te maaien. 
 

Vrijwilligerswerk 

Elke maand gaat een vaste groep leden het 
gebied in, om onderhoudswerk in het bos te 
doen. Afgelopen tijd is de rand van het 
exotenbosje (tussen Vagevuur en fiets-
knooppuntbord) aangepakt. De randen zijn 
gesnoeid zodat daar meer licht en ruimte komt 
voor de groei van nieuwe kruiden, planten en 
bloemen. Hiermee neemt de biodiversiteit in het 
gebied toe. 
Ook onze vrijwillige zwerfvuilruimers leveren 
zeer goed werk, evenals onze eigen ‘technische 

 dienst’ die oa. voor het onderhoud van bankjes, 
vuilnisemmers en de Natuurschoonschuur zorgt. 
 

Regulier onderhoud 

Door de op-handen-zijnde uitvoer van projecten, 
is het reguliere onderhoud wat beperkt en meer 
gericht geweest op bijv. het snoeien van 
gevaarlijk takken langs het fietspad en paden. Er 
wordt constant uitvoering gegeven aan het 
schonen van slootjes en duikers en het maaien 
van bv de Natuurschoonweide, om het gebied 
mooi te houden.  
 

Natuurschoonweide 

Zoals jullie hebben kunnen zien, wordt er op de 
Natuurschoonweide aan de afronding van het 
labyrint gewerkt. Voor de zomervakantie is 
midden in het labyrint een gat gegraven waarin 
zand is gestort dat nu bezinkt. Na de zomer 
regende het erg veel en lag het werk stil. 
Binnenkort hopen we een betonnen fundering te 
storten, waarna de steenhouwer de ronde 
natuursteen kan plaatsen. Gelijktijdig wordt het 
gras rond het labyrint grondig verwijderd, zodat 
het gehele labyrint goed zichtbaar wordt. In de 
nieuwsbrief volgt bericht wanneer het zover is. 
 

Loslopende honden 

De afgelopen maanden zijn er een paar zeer 
vervelende incidenten geweest met loslopende 
honden in Natuurschoon. Ons gebied is 
opengesteld voor aangelijnde honden en voor 
honden die loslopen maar onder direct appèl 
staan van hun baas. Nadrukkelijk zijn honden die 
‘vrij door het bos jagen’ en wild kunnen opjagen 
niet welkom! Zeker niet nu de bronstijd is 
aangebroken. De Buitengewoon 
Opsporingsambtenaar (BOA) van 
Staatsbosbeheer, zal de komende tijd regelmatig 
controles op gedrag van honden en bazen 
uitvoeren in ons gebied. 
 

http://www.natuurschoon-nietap.nl/

