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Projectwerkzaamheden zijn 

klaar! 
Lees alle verslagen ook op de website: 
http://www.natuurschoon-
nietap.nl/projecten  
 
In maart werd het - na een vrij lange natte 
periode – weer droog genoeg, zodat de aannemer 
op verschillende fronten zijn werkzaamheden 
weer kon hervatten.  
 

 
 
De laan naar de Meester Posthumabank en de 
parkeerplaats werden bijvoorbeeld afgewerkt met 
een laag granulaat en Schots graniet en enkele 
andere paden werden met zand hersteld. De 
natten plekken in de Toutenbugsingel werden van 
een diepe drain voorzien en het stuk gereden 
talud werd geëgaliseerd en met zand versterkt.  
Het derde en laatste verslag over de in het bos 

uitgevoerde projecten is afgelopen week 
aangeboden aan Janine Hogeman, 
vertegenwoordiger van de gemeente Noordenveld. 
 

  
 
Het verslag laat zien dat alle geplande 
werkzaamheden uitgevoerd zijn en dat alles 
netjes binnen de begroting is gebleven.  

Plek gezocht! 
De bosgroep heeft als herinnering en blijk van 
waardering, in het kader van de afsluiting van de 
projecten, de Vereniging een bankje aangeboden. 
 

  
 
Nu nog de plek! Wie weet een leuke plek in het 
bos waar dit mooie bankje moet komen. 
Reacties uiterlijk 30 september naar 
info@natuurschoon-nietap.nl  

http://www.natuurschoon-nietap.nl/
http://www.natuurschoon-nietap.nl/projecten
http://www.natuurschoon-nietap.nl/projecten
mailto:info@natuurschoon-nietap.nl
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Oproep: nieuwe bestuursleden! 

Inmiddels heeft Teus Korevaar het bestuur 
verlaten en is het penningmeesterschap 
overgedragen aan Jacqueline Hoogstraten 
Fetske Zwaga is nog bestuurslid tot eind van 
dit jaar. Het bestuur zou graag, zoals ook de 
statuten voorschrijven, worden vormgeven 
door minimaal 5 bestuursleden. Er zijn aldus 
vacatures. 
Bel of mail onze secretaris op 06 – 36002128 of 
info@natuurschoon-nietap.nl als u zich 
kandidaat wilt stellen of vragen heeft over 
bijvoorbeeld welke bijdrage u zou kunnen 
leveren. Meelopen met het bestuur is altijd 
een optie. We zien uw bericht graag tegemoet! 
 

 

Afscheid Teus Korevaar  

Op 11 april jl. namen we afscheid van Teus 
Korevaar als voorzitter van onze vereniging. 
Hij had al geruime tijd geleden aangegeven 
dat het na 20 jaar bestuurswerk welletjes was. 
 

 
 
Natuurlijk werd er uitgebreid stil gestaan bij 
Teus' afscheid. Teus werd geprezen als 
'doener'. Hij nam de afgelopen jaren heel veel 
taken op zich en verzette heel veel werk. Zo 
speelde naast tientallen kleine zaken onder 
andere de herinrichting Roden-Norg, de 
zoektocht naar een partner om samen het 
beheer mee uit te gaan voeren (wat 
uiteindelijk resulteerde in de jarenlange 
relatie met de Bosgroep), de pensionering van 

 
boswachter Theo Pors (waarbij de vereniging niet 
alleen een boswachter kwijt raakte, maar ook de 
365-dagen-per-jaar verzorger van de herten), de 
realisatie van de Natuurschoonweide, en de vele 
contacten met instanties die belangrijk zijn voor 
onze vereniging. 
Eén van de cadeautjes die Teus bij zijn afscheid 
kreeg is iets wat hij niet mee kan nemen. Dat is 
namelijk het uitzicht over de recent verworven 
weide en het Vagevuur vanaf een ter ere van Teus 
langs het Drenthepad te plaatsen bankje! 
 

Feestelijke afsluiting 

projecten 
Op 17 mei jl. was er feest in Natuurschoon! En 
daar was ook alle reden voor; we vierden de 
afronding van de vijf projecten waar we met z’n 
allen de afgelopen jaren heel veel tijd en energie 
in gestoken hebben. Projecten die bij tijd en wijle 
ook wel eens wat te veel van ons en de vereniging 
gevergd hebben, maar die we uiteindelijk heel 
succesvol af kunnen sluiten! Voorzitter Tjerk Vonck 
kon zo'n 70 aanwezigen welkom heten bij de 
Meester Posthumabank. 
 

 

Er waren gasten van de naburige gemeentes, de 
regio, provincie, Staatsbosbeheer, maar vooral ook 
buren, leden, donateurs en vrijwilligers van onze 
vereniging. 
Teus, onvolprezen voortrekker van de projecten, 
stond uitgebreid stil bij de aanleiding en 

http://www.natuurschoon-nietap.nl/
mailto:info@natuurschoon-nietap.nl
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voorbereiding van alle werkzaamheden die in het 
bos uitgevoerd zijn. Vervolgens werd er 
een wandeling gemaakt via de Parkeerplaats en 
de Zwarte Ryth naar de Ronde Vijver. Bij de 
parkeerplaats werden de 
nieuwe informatiepanelen onthuld 
door Wethouder Kosters van de gemeente 
Noordenveld.  
Op een mooi punt langs de Zwarte Ryth hield 
Laus Paagman een praatje over de 
natuurwaarden van het gebied en de te 
verwachten ontwikkelingen. Teus ging bij de 
Ronde Vijver in op de historische waarde van dit 
stukje bos en Tjerk deed op een markant punt in 
een van de lanen uitgebreid uit de doeken welke 
belangrijke rol de leden bij de werkzaamheden 
en vooral ook bij de belangrijke en moeilijke 
besluiten gespeeld hebben. Na afloop van de 
wandeling (en een lange lijst bedankjes) werd er 
nog lekker lang geborreld in het bos!  

Stormschade 

Toutenburgsingel (4 juni) 
In ons bos heeft met name de Toutenburgsingel 
zware schade opgelopen door de storm van 
dinsdag 4 juni jl. Er zijn veel kruinen uit de 
bomen gewaaid.  
 

 
 
Sommige bomen zijn compleet onttakeld. Deze 
zullen later dit jaar waarschijnlijk gekapt moeten 
worden. Een enkele boom is compleet 
afgeknapt. De uitgebreide snoeiwerkzaamheden 
van afgelopen jaar kunnen waarschijnlijk weer 
overnieuw doen. Vele bomen hebben raar 

afgedraaide toppen die zullen gaan rotten. De nog 
hangende takken zijn professioneel verwijderd.  

Beheer weilanden 
Het bestuur heeft contact gelegd met een 
ecologisch adviesbureau (Nico Minnema uit 
Earnewald) die gaat ondersteunen met advies 
over het beheer van de weilanden. Doel is 
minder pitrus en meer kruiden- en faunarijk 
grasland. Inmiddels zijn er al een aantal rondes 
langs de weilanden gemaakt om te bekijken wat 
de eerste maatregelen zouden kunnen zijn. 
Een belangrijk onderdeel van het verbeterede 
beheer is het regelmatig maaien van de 
weilanden en het afvoeren van het maaisel. Op 
dit moment wordt dit uitgevoerd door een 
biologische boer uit Roderwolde. 
 

Werk vrijwilligers 
In de afgelopen maanden hebben de 
vrijwilligers ook weer veel werk verzet. 
Wil je ook eens helpen bij een dergelijk klusje? 
Meldt je dan aan als vrijwilliger! 
http://www.natuurschoon-
nietap.nl/vrijwilliger-worden  
 

Bestrijding Japanse Duizendknoop 

Op zaterdag 13 juli is onder andere de Japanse 
Duizendknoop bestreden in het bos. 
 

 
 
In de berm van de laan naar de camping stond een 
bosje wat zich aardig aan het uitbreiden was... Als 
je Internet mag geloven 

http://www.natuurschoon-nietap.nl/
http://www.natuurschoon-nietap.nl/vrijwilliger-worden
http://www.natuurschoon-nietap.nl/vrijwilliger-worden
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(https://bestrijdingduizendknoop.nl) staan we 
voor een heilloze klus, maar misschien krijgen we 
het er met voortdurende aandacht onder. We 
hebben de duizendknoop met wortel en tak 
bestreden en alle resten naar het grofvuil 
afgevoerd.  
Het vernielde bankje bij het Vagevuur is ook weer 
teruggeplaatst. Jan en Karel hebben dat weer 
helemaal hersteld! 
 

 

 

Labyrint gepoetst 

Het was al weken hoogstnodig om het labyrint een 
stevige poetsbeurt te geven, dus met de 
naderende fietsvierdaagse die van Roden naar 
Nietap door Natuurschoon trok en de 'kids' die op 
hun fietstocht het labyrint aan zouden doen 
hadden we voldoende motivatie (en stok achter 
de deur) om even stevig aan het werk te gaan.  
 

 
 
Na uren rondjes rijden met de onkruidbrander in 
het pad weer goed zichtbaar.  
 
 

 
 

Zomerborrel vrijwilligers  

Op 13 juni jl. was er een zomerborrel voor alle 
vrijwilligers van de Vereniging.  
 

 
 
Op het dakterras bij Cnossen werden alle 
vrijwilligers door de voorzitter “letterlijk” in 
het zonnetje gezet. 
 

Aanmelding voor de 

NATUURWERKDAG 2019 
Op Zaterdag 2 november 2019 is er weer de 

Nationale Natuurwerkdag. Aanmelden kan via: 

https://www.natuurwerkdag.nl/locatie/natuur

schoon-nietap 

 

 

 

 

http://www.natuurschoon-nietap.nl/
https://bestrijdingduizendknoop.nl/
https://www.natuurwerkdag.nl/locatie/natuurschoon-nietap
https://www.natuurwerkdag.nl/locatie/natuurschoon-nietap

