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Van Nietap wil ik zingen 

Het dorpje zelf maar klein 

Maar machtig zijn de bossen 

Waarop het trots mag zijn 

De eeuwenoude bomen 

De aanplant, groot en klein 

De hertenkamp, de vijvers 

Waar kan het mooier zijn!! 

 

Couplet van het “Loflied op Natuurschoon” 
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1  Inleiding 

 

Tussen de plaatsen Roden en Leek ligt het natuur- en bosgebied van de Vereniging tot 

Behoud van Natuurschoon Nietap, Leek en Omgeving (afgekort Natuurschoon). Het 

natuur- en bosgebied is gelegen op de noordelijke rand van het Drents Plateau. Hier ligt 

een uitgestrekt potkleigebied met een dun pakket dekzand (formatie van Twente). Deze 

potklei is van Tertiaire oorsprong, door het landijs ca.150.000 jaar geleden meegenomen, 

en in geul- en komvormige depressie afgezet. De depressie in Natuurschoon is een 

erosiegeul die diep in de ondergrond is ingesneden en is opgevuld met potkleilagen van 

meer dan 10 m dikte. 

In vochtige toestand is vooral de ongelaagde potklei plastisch en taai en daardoor slecht 

waterdoorlatend. Bijzondere restanten van de ijstijd zijn de pingoruïnes. Een fraai 

voorbeeld daarvan ligt in het Natuurschoon en is bekend als het Vagevuur.  

1.1  Aanleiding 

De Vereniging tot Behoud van Natuurschoon Nietap, Leek en Omgeving heeft de Bosgroep 

Noord-Oost Nederland opdracht gegeven tot het opstellen van projectplannen voor de 

lanenstructuren, het Zwarte Ryth, het Vagevuur, De Toutenburgsingel en de Ronde Vijver, 

ten behoeve van een subsidieaanvraag bij de gemeente Noordenveld. In deze rapportage 

zijn de vijf projectplannen gebundeld in verschillende hoofdstukken (zie 1.4 Leeswijzer).  

 

De aanleiding voor het opstellen van de projectplannen is het programma Terheijl van de 

gemeente Noordenveld waar de deelgebieden van Natuurschoon onderdeel van uitmaken. 

De gemeente Noordenveld heeft in het programma Terheijl subsidie beschikbaar gesteld 

voor herstel en versterking van het landschap in het gebied tussen Roden en Nietap. 

Daarnaast wordt er gekeken naar het versterken van de cultuurhistorische- en recreatieve 

waarden in het gebied. In mei 2013 is er een gezamenlijke visie opgesteld door 

Natuurschoon en Staatsbosbeheer: ‘Beheervisie Terheijl’. De projectplannen zijn een 

verdere uitwerking van enkele actiepunten uit de Beheervisie Terheijl.  

 

1.2  De Vereniging tot Behoud van Natuurschoon Nietap, Leek en Omgeving 

Naar aanleiding van dreigende kap van een gedeelte bos en lanen rond Terheijl is in 1922 

de Vereniging tot Behoud van Natuurschoon Nietap, Leek en Omgeving opgericht.  

Daarna zette de vereniging zich in voor het behoud van bos- en natuur rondom Terheijl 

door de aankoop van verschillende lanen, bossen en graslanden. 

Het Voorste Bos waar het Zwarte Ryth stroomt, is in maart 1924 aangekocht van de 

erfgenamen van mevrouw Dr. K. Pel-Santee. Het Vagevuur werd dat zelfde jaar in 

december ook aangekocht van de erfgenamen van mevrouw Dr. K. Pel-Santee, met behulp 

van de V.V.V. Roden. Het gebied De Maatlanden werd in december 1926 aangekocht van 

de erfgenamen van Mr. J. Pel. 

 

Zoals de naam van de vereniging doet vermoeden zet de “Vereniging tot Behoud van 

Natuurschoon Nietap, Leek en Omgeving” zich in voor de instandhouding van bos- en 

natuurterreinen in de omgeving Nietap en Leek. Tot 2010 had de vereniging een eigen 

bosbeheerder in dienst. Na het pensioen van de bosbeheerder, is de vereniging een 

beheerovereenkomst aangegaan met de Bosgroep Noord-Oost Nederland. De Bosgroep 

adviseert en organiseert tot op heden het bos- en natuurbeheer. 
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1.3  Doel van deze projectplannen 

De verschillende projectplannen die zijn opgesteld geven inzicht in het gebied aan de 

hand van een gebiedsanalyse. Daarnaast zijn er diverse herstel- en beheermaatregelen 

voorgesteld voor het verbeteren van de gebiedskwaliteit en het verhogen van de 

belevingswaarden met bijbehorende kostenraming. 

1.4  Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de lanenstructuren. In dit projectplan worden alle 

aanwezige laanstructuren beschreven in een gebiedsanalyse. Daarop volgend worden 

herstel- en beheermaatregelen voorgesteld. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het Zwarte 

Ryth. In dit projectplan wordt in een gebiedsanalyse zowel de functionaliteit van het 

systeem en de belevingswaarde beschreven. Hierop volgend worden herstel- en 

beheermaatregelen voorgesteld. Volgens deze methodiek wordt in hoofdstuk 4 ingegaan 

op het Vagevuur, hoofdstuk 5 de Toutenburgsingel en hoofdstuk 6 De Ronde Vijver. In 

hoofdstuk 7 wordt de begroting van de projectkosten weergegeven. In de bijlage worden 

op verschillende kaarten de voorgestelde werkzaamheden weergegeven.  
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2  Project Lanen 

 

Lanen bestaan uit 1 of 2 bomenrij(en) aan weerszijden van een pad of weg met een gelijke 

leeftijd, boomsoort en plantafstand. Door de gelijke leeftijd, boomsoort en plantafstand 

ontstaat een uniform beeld. Lanenstelsels zijn kenmerkend voor een landgoederen-

landschap. Een compleet en goed onderhouden stelsel heeft een bijzonder hoge 

belevingswaarde.  

 

De lanen op Natuurschoon hebben de afgelopen decennia geen optimale aandacht en 

beheer gehad. Dit geldt voor zowel de lanen op de landgoederen als de lanen langs de 

hoofdwegen in het gebied, in eigendom van de gemeente Noordenveld. De lanen worden 

niet zozeer als laan beheerd maar als individuele bomen of bos, wat ten koste gaat van de 

uniformiteit.  

2.1  Gebiedsanalyse 

De lanen in het gebied van Natuurschoon zijn grofweg over twee deelgebieden te 

verdelen, namelijk: Voorste Bos en Maatlanden. Het Voorste Bos bevat veel lanen en wordt 

door Natuurschoon als parkbos beheerd. De Maatlanden heeft enkele bomenrijen, die 

wijzen op een oude laan. De Toutenburgsingel is geen laan, maar een houtsingel met 

overstaanders en een historische waarde en wordt in hoofdstuk 5 beschreven.  

 

Op basis van diverse historische kaarten is een analyse uitgevoerd van de aanplantperiode 

en aanwezigheid van verschillende laanstructuren (lanen, singels en bomenrijen). In de 

bijlage staan de aanwezige laanstructuren weergegeven. De lanen of bomenrijen worden 

met verschillende kleuren onderscheiden. De lanen met een donkergroene kleur worden 

al op historische kaarten uit 1832 tot 1928 weergegeven. Deze elementen zijn dus al 

meer dan een eeuw oud. De lanen met een olijfgroene kleur worden pas vanaf 1950 

weergegeven en zijn dus circa 80 jaar oud. Tot slot de lanen met een licht groene kleur. 

Deze zijn nog maar 30 jaar oud en worden pas vanaf 1980 weergegeven op diverse 

kaarten. Op basis van deze gegevens met aanvullende veldbezoeken zijn de globale 

leeftijd, zichtbaarheid/beleefbaarheid, de vitaliteit en uniformiteit van de laanstructuren 

bepaald. Op basis van deze informatie zijn er voorstellen gedaan voor herstel- en 

beheermaatregelen. 

 

In de volgende paragrafen wordt per deelgebied een beschrijving gegeven van de daarbij 

horende laanstructuren. Aansluitend worden de herstelmaatregelen beschreven per 

element. Herstelmaatregelen zijn eenmalige investeringen in het terrein om de aanwezige 

kwaliteit te versterken. Wanneer de herstelmaatregelen zijn uitgevoerd dient het terrein in 

de reguliere onderhoud meegenomen te worden.  

 

Doel van de herstel- en beheermaatregelen is dat de nog aanwezige vitale lanen 

duurzaam in stand gehouden worden en de verdwenen lanen opnieuw aangeplant 

worden. Zodat de komende generaties van bezoekers ook kunnen genieten van de lanen 

op Natuurschoon. 

 

In de bijlage is een maatregelenkaart opgenomen voor de lanen en bomenrijen. In 

hoofdstuk 7 is de begroting weergegeven van de genoemde maatregelen. 
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2.1.1  Lanen Voorste Bos 

Het Voorste Bos werd in 1924 door Natuurschoon gekocht. Het bos was onderdeel van het 

voormalige landgoed Terheijl. Dit is nog goed te zien in het bos. Het bos bevat ten 

opzichte van de Maatlanden veel laanstructuren (zie bijlage 3 voor de ligging van de 

laanstructuren). 

 

Laan 1 – eikenlaan. 

Deze oude eikenlaan loopt parallel langs het fietspad. Door deze laan heeft vroeger een 

weg gelopen. De weg heeft ongeveer de zelfde route gehad als het huidige fietspad 

richting Roden. Deze laan bestaande uit zware eiken is deels nog aanwezig en voor circa 

55 procent intact. De oude weg door de laan wordt nu als wandelpad gebruikt (afbeelding 

1). Op een aantal plekken zijn enkele eiken uitgevallen. De ruimtes die hierdoor zijn 

ontstaan zijn niet meer opgevuld en hebben hierdoor invloed op de uniformiteit van de 

laan. De conditie van de aanwezige bomen is redelijk. De onderbegroeiing is recent door 

een groep vrijwilligers van Natuurschoon afgezet. Hierdoor is de zichtbaarheid van de 

laan verbeterd.  

 

Afb.1 eikenlaan 1, Bomenrij 2a en 2b (van links naar rechts). 

 

Aanpak 

Deze laan zal worden gesnoeid. Dode takken en gevaar opleverende takken worden 

verwijderd. Het pad zal worden verbeterd door het aanbrengen van woudzand. Op 

verschillende andere paden in het bos is dat de afgelopen jaren al gedaan met goed 

resultaat. 

 

Bomenrij 2 – eikenrij  

Deze bomenrij (2a en 2b, afbeelding 1), bestaande uit eiken, ligt langs het grasland van 

Natuurschoon. Op de historische kaart van 1832 wordt deze bomenrij “weg naar Terheijl” 

al weergegeven. Het is onduidelijk of deze bomenrij een laan is geweest. De huidige 

verschijningsvorm geeft de indicatie van een bomenrij of houtsingel. De bomen in dit 

element hebben dezelfde leeftijd, maar staan niet uniform in één rij. De eiken hebben een 

redelijk conditie, maar staan erg dicht op elkaar. Daarnaast helt een aantal eiken over het 

grasland. 
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Aanpak 

Deze bomenrij zal worden gesnoeid. Eventuele gevaar opleverende bomen worden 

weggehaald. Mogelijk worden enkele eiken aan de weilandkant weggehaald (wijkers) 

zodat het iets opener wordt en andere bomen (blijvers) meer ruimte krijgen om tot 

wasdom te komen. Welke bomen moeten wijken zal in aanwezigheid van geïnteresseerde 

leden door het bestuur bepaald worden.  

 

Laan 3 –beukenlaan  

Laan 3 is een oude beukenlaan die van noord naar 

zuid loopt door het Voorste bos (afbeelding 2). Deze 

laan is de meest intacte en uniforme laan van 

Natuurschoon en is ca. 90 procent intact. De 

beukenlaan wordt op de historische kaart uit 1832 al 

weergegeven als laan. De conditie van de beuken is 

goed. Op sommige plekken is een aantal beuken 

uitgevallen. Langs de graslanden staat een rij eiken. 

Deze eiken met onderbegroeiing concurreren met de 

beukenlaan. Recentelijk is het wandelpad dat door de 

laan loopt gedeeltelijk hersteld.  

 

 

 

Afb.2 beukenlaan 3 

 

Aanpak 

Deze laan zal worden gesnoeid. Er zal een aantal eiken van de ondergroei aan de 

weilandkant worden weggehaald. Bij voorkeur de scheve en schriele exemplaren. Welke 

bomen moeten wijken zal in aanwezigheid van geïnteresseerde leden door het bestuur 

bepaald worden. Het pad zal worden verbeterd door er woudzand op aan te brengen. In 

het zuidelijke stuk van de laan is dat afgelopen jaar al gedaan, met goed resultaat tot 

gevolg. 

 

Laan 4 – beukenlaan  

Vanaf 1953 wordt deze beukenlaan weergegeven op de historische kaarten. Deze 

beukenlaan is met alle waarschijnlijkheid aangelegd door Natuurschoon als scheiding 

tussen het voormalige hertenkamp (huidige labyrint) en de duiventil en als toegangsweg 

voor de camping. Deze beukenlaan (afbeelding 3) is tevens de hoofdlaan van het Voorste 

Bos en loopt rechtstreeks naar de Meester Postumabank. De laanstructuur van de laan is 

erg matig. De conditie van de huidige beuken is erg slecht (afbeelding 3), door een slecht 

afwatering. Daarnaast staan er ook andere boomsoorten in de laan, zoals paardenkastanje 

en zwarte els. Hierdoor is er geen uniformiteit. Daarnaast is er een te grote onderlinge 

plantafstand.
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Aanpak 

Het voorstel is om de afwatering bij de laan te verbeteren door de sloten te schonen en 

watervoerend te maken. De bomen dienen zoveel mogelijk gehandhaafd worden en er 

wordt dood hout verwijderd uit de bomen. Daarnaast zal het pad verbeterd worden met 

halfverharding, tot aan meester Posthumabank. 

 

Afb.3 slechte beuk en de beukenlaan 4 vanaf de parkeerplaats 

 

Laan 5 – beuken en eikenlaan  

Deze beukenlaan wordt ook al sinds 1832 aangeven op kaart als laan. Opvallend is dat 

langs de beukenlaan nog een bomenrij met inlandse eiken loopt (afbeelding 4). Van deze 

twee lanen is de beukenlaan met Amerikaanse eik (5a) langs het grasland nog grotendeels 

intact. De inlandse eikenlaan is nog maar gedeeltelijk intact. De twee lanen hebben een 

afmeting bereikt, waardoor sterke onderlinge concurrentie is ontstaan. Dit is voor een 

aantal inlandse eiken al fataal geworden. 

 

Afb.4 beukenlaan 5a met Amerikaanse eik en de eikenlaan 5b 
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Aanpak 

Deze lanen zullen worden gesnoeid. Misschien moeten een aantal bomen vrijgesteld 

worden. Welke bomen daartoe moeten wijken zal in aanwezigheid van geïnteresseerde 

leden door het bestuur bepaald worden. Het is de bedoeling om de inlandse eikenlaan in 

het bos op te laten gaan. Het idee is verder dat een paar van de Amerikaanse eiken van de 

ondergroei aan de weilandkant in eigen beheer kunnen worden weggehaald. Bij voorkeur 

de scheve of schriele exemplaren. Het pad zal worden verbeterd door er woudzand op aan 

te brengen. 

 

Laan 6 – beukenlaan  

Laan 6, (afbeelding 5) bestaat uit zware beuken en loopt evenwijdig langs de weg naar het 

huis aan de Vagevuurselaan 5. Deze laan wordt op de historische kaart van 1926 al 

weergeven. Uit de kaart kan men niet echt opmaken of het nu een laan is of een bomenrij. 

De huidige verschijningsvorm geeft wel het beeld van een laan. De laan is voor ca. 60 

procent intact en de beuken zijn in een goede conditie. De laan bevat wel een aantal open 

plekken, maar is vrij van onderbegroeiing. 

 
Afb.5 beukenlaan 6 en de Bomenrij 7 langs het fietspad 

 

Aanpak 

Deze laan zal worden gesnoeid. Dode takken en gevaar opleverende takken worden 

verwijderd. Misschien moeten een aantal bomen vrijgesteld worden. Welke bomen daartoe 

moeten wijken zal in aanwezigheid van geïnteresseerde leden door het bestuur bepaald 

worden. Het pad zal worden verbeterd door er woudzand op aan te brengen. 

 

Bomenrij 7 – eikenrij 

Deze bomenrij van eiken, langs het fietspad is nog een restant van laan (afbeelding 5). 

Door de onderbegroeiing zijn de zware eiken niet goed meer zichtbaar als bomenrij. De 

oude eiken bevatten veel dood hout, maar zijn conditioneel nog erg goed. De bomenrij is 

nog voor circa 65 procent aanwezig en de moeite waard om vrij te stellen. 

 

Aanpak 

Deze bomenrij zal worden gesnoeid. Dode takken en gevaar opleverende takken worden 

verwijderd. De ondergroei zal over een breedte van een meter of tien verwijderd worden. 

Dit kan prima met vrijwilligers gebeuren. Een aantal bomen zal vrijgesteld worden. Welke 
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bomen daartoe moeten wijken zal in aanwezigheid van geïnteresseerde leden door het 

bestuur bepaald worden. De gemeente zal hier ook een aantal bomen tussen de sloot en 

het fietspad (laten) verwijderen. 

 

Laan 9 – eikenrij  

Van deze laan is nog maar weinig intact. Op de kaart van 1832 wordt deze laan al 

weergegeven. De laan liep toen langs het Vagevuur het grasland in en kwam uiteindelijk 

met een bocht op laan 3 uit. De laan bestaat nu nog uit één bomenrij van eiken. De 

bomen verkeren in een redelijke staat. Op een klein gedeelte van het wandelpad komt nog 

de oude klinkerbestrating (zie afbeelding 6) naar boven.  

 

Aanpak 

Deze laan zal worden gesnoeid. Dode takken en gevaar opleverende takken worden 

verwijderd. 

 

Afb.6 eikenlaan 9 met nog aanwezige bestrating 

2.1.2  Lanen Maatlanden 

De Maatlanden bevatten ten opzichte van het Voorste Bos minder laanstructuren. Toch is 

er de afgelopen decennia wel het een en ander aangeplant. Vermoedelijk zijn er al enkele 

lanen aangeplant rond de aankoop in 1926. Uit de eerste wandelkaart van de Vereniging 

Natuurschoon (zie bijlage 2) is af te leiden waar lanen hebben gestaan. De gekronkelde 

paden zijn vaak bospaden en de rechte paden zijn veelal lanen. 

 

 



Bosgroep Noord-Oost Nederland 

Projectplannen Natuurschoon augustus 2017 12 

 

Laan 14 – haagbeukenlaan  

Deze haagbeukenlaan (14a en 14b, afbeelding 7) is 

vermoedelijk rond 1980 aangeplant. Deze laan loopt 

vlak langs laan 15 die reeds in 1926 is aangeplant. De 

reden hiervoor zal de verpachting van de inliggende 

graslanden zijn. De boer wil zijn land ook kunnen 

bereiken met zijn machines. De oude beukenlaan (nr. 

15) is alleen maar toegankelijk voor voetgangers 

doordat deze bomen tussen de rijen een stuk dichter 

op elkaar staan. De laan is voor circa 70 procent nog 

intact. De conditie van de haagbeuken is redelijk en in 

sommige gevallen slecht. De bomen hebben geen 

begeleidingssnoei gehad, waardoor deze niet mooi 

recht naar boven zijn gegroeid. Het beeld is dan ook 

niet uniform en ziet er erg onverzorgd uit.      

Afb.7 haagbeukenlaan 14a 

 

Aanpak 

Het pad zal worden verbeterd door er woudzand op aan te brengen. De laan zal verder als 

bospad beheerd worden. 

 

 

Laan 16 – Paardenkastanjelaan  

De Paardenkastanjelaan is waarschijnlijk rond 1980 aangelegd. De laan is een gedeelte 

van de haagbeukenlaan (nr. 14). Maar door de keuze voor een andere boomsoort en een 

gedeelte met dubbele rijen is dit toch weer een hele andere laan (afbeelding 8). De laan is 

voor circa 70 procent intact. De Paardenkastanjes hebben daarbij een redelijke conditie.  

 

Aanpak 

Het pad zal worden verbeterd door er woudzand op aan te brengen. Om de afwatering 

van de aanliggende weilandjes te verbeteren zal in het verlengde van de bestaande 

slootjes een afvoerbuis in de laan aangebracht worden. 

 

 

Laan 18 – beukenlaan  

Laan 18 is de langste laan van de Maatlanden. Beuk is de meest voorkomende soort in 

deze laan, maar ook eiken, paardenkastanjes en haagbeuken staan in de rijen (afbeelding 

11). De laan is voor circa 60 procent intact. De conditie van de laan is redelijk. Maar aan 

de zuidzijde heeft de laan wel veel last van concurrentie. De beuken staan hier samen met 

een rij eiken op een dijkje. Ook het pad is hier slecht, waardoor met natte 

terreinomstandigheden de mensen tussen de bomen over het dijkje lopen.   
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Aanpak 

Deze laan zal worden gesnoeid. Dode takken en gevaar opleverende takken worden 

verwijderd. Mogelijk worden enkele eiken aan de zuidkant weggehaald (wijkers) zodat het 

iets opener wordt en de beuken (blijvers) meer ruimte krijgen om tot wasdom te komen. 

Een aantal bomen zal vrijgesteld worden. Welke bomen daartoe moeten wijken zal in 

aanwezigheid van geïnteresseerde leden door het bestuur bepaald worden. 

Het pad zal worden verbeterd door er woudzand op aan te brengen.  

Afb.8 beukenlaan 18 

 

 

 

De Toutenburgsingel 

Omdat het project omtrent de Toutenburgsingel veel verdeeldheid geeft wordt dit in een 

apart traject uitgewerkt, zie hoofdstuk 5. 
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3  Project Zwarte Ryth 

 

Het Zwarte Ryth of Nietapster Rythe stroomt aan de 

noordwestzijde van het gebied Natuurschoon (Voorste 

bos). In het verleden werd overtollig water vanaf het 

hoger gelegen Terheijl richting het lager gelegen 

Nietap afgevoerd naar het Leekstermeer.  

Het Zwarte Ryth werd toentertijd ook gebruikt door de 

monniken van Terheijl om het gestoken turf af te 

voeren. 

 

Tegenwoordig is het Zwarte Ryth een dichtgeslibde en 

droogstaande watergang, nauwelijks zichtbaar in het 

landschap. In het Voorste Bos is het Zwarte Ryth het 

best zichtbaar gebleven in het landschap (afbeelding 

9), met een zeer bijzondere flora. 

Afb.9 Dichtgegroeid Zwarte Ryth 

3.1  Gebiedsanalyse  

Rond het Zwarte Ryth komt potklei ondiep voor (ca. 40 cm beneden maaiveld). Dit is van 

invloed op de watervoering. Doordat in vochtige toestand de ongelaagde potklei plastisch 

en taai wordt ontstaat er een ondoorlatende laag. Hierdoor is er plaatselijk sprake van 

stagnerend (regen) water. Daarnaast is er in het gebied sprake van plaatselijk diep 

wegzakkend grondwater (< 120 cm onder maaiveld, Grondwatertrap 5). In afbeelding 10 

is dit schematisch weergegeven. 

Afb.10 Schematische doorsnede van de bodem. 

 

Door het voorkomen van relatief kalkrijke potklei is er een bijzondere vegetatie aanwezig. 

Rond het Zwarte Ryth zijn diverse kernsoorten van het type eiken- haagbeukenbos te 

vinden zoals: Bosanemoon, Boszegge, Groot heksenkruid en Bosereprijs (afbeelding 10). 

Voor het behoud van deze unieke flora is een goede waterhuishouding van groot belang. 
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Afb.11 Bosanemoon, Bosereprijs en Groot heksenkruid. 

 

Halverwege in het gebied bevindt zich een vijver. Deze vijver is vrij ondiep en heeft een 

vrij laag staande waterspiegel. Daarnaast is de vijver slecht zichtbaar door het 

dichtgroeien met bomen (afbeelding 12). Vanaf de vijver vertakt het Zwarte Ryth in drie 

watergangen. Alle drie de watergangen zijn grotendeels dichtgeslibd en drooggevallen. 

Daarnaast is het Zwarte Ryth ook dichtgegroeid door bomen waardoor de zichtbaarheid 

minimaal is. 

 

Afb.12 Dichtgeslibd Zwarte Ryth en dicht gegroeide vijver. 

 

Door de ondoorlatendheid van de potklei treedt met name in het najaar stagnatie van 

regenwater op. In combinatie met de drooggevallen en dichtgeslibde watergangen 

resulteert dit in plaatselijke overstroming door het overtollige water. Hierdoor is de 

padenstructuur rond de vijver en het Zwarte Ryth aangetast en slecht begaanbaar (zie 

afbeelding 13). Daarnaast is vanaf de paden de beleefbaarheid van het Zwarte Ryth en 

andere watergangen minimaal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb.13 Slecht begaanbaar pad langs het Zwarte Ryth 
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De paden in het gebied zijn door verschillende betonnen bruggetjes met elkaar 

verbonden. De betonnen bruggetjes zijn bijna allemaal verzakt en daardoor slecht 

begaanbaar. Ook de parkeerplaats bij het Zwarte Ryth is in slechte staat, het parkeervlak 

bevat veel gaten (afbeelding 14).  

 

Afb. 14 Brug over het Zwarte Ryth en Parkeerplaats. 

3.2  Maatregelen 

Het Zwarte Ryth is zowel historisch als natuurlijk gezien een bijzonder gebied. Uit de 

gebiedsanalyse komt duidelijk naar voren dat het Zwarte Ryth aan het verdwijnen is. Het 

Zwarte Ryth weer watervoerend maken is helaas niet mogelijk. Dit komt door het type 

bodem met de bijbehorende waterstand. De werkzaamheden bestaan daarom grotendeels 

uit het herstellen van de beleefbaarheid en de toegankelijkheid rond het Zwarte Ryth. Het 

is van belang dat met de uitvoering van werkzaamheden rekening wordt gehouden met de 

bijzondere flora.  

3.2.1  Aanpak 

Het stuk van de Zwarte Ryth ten noorden van de parkeerplaats is de afgelopen jaren al 

regelmatig geschoond en de Essen rond de boswachterswoning zijn verwijderd ivm 

essentaksterfte. Het projectvoorstel voor de Zwarte Ryth beperkt zich dan ook tot het 

gebied ten zuiden van de parkeerplaats. Het terrein is in de loop der jaren dichtgegroeid. 

Hierdoor is het terrein slecht begaanbaar geworden. Belangrijk onderdeel van de 

werkzaamheden is dan ook het begaanbaar maken van de paden. Op natte plekken 

worden greppels open gemaakt, voor 

de rest zal het aanbrengen van 

woudzand veel helpen.  

Tevens worden de verschillende 

verzakte bruggetjes opgehaald en 

herplaatst. De Ryth zelf en de 

verschillende poeltjes zitten vol blad 

en slib. Enkele stukken staan in de 

zomer (als het water wat lager staat) 

vol met gras. Deze moeten met klein 

materieel en veel zorg voor de flora 

uitgehaald worden. De bagger moet 

dan afgevoerd worden, en zeker niet 

ter plaatse worden verwerkt.  

Afb.15 Bruggetjes onder water 



Bosgroep Noord-Oost Nederland 

Projectplannen Natuurschoon augustus 2017 17 

Bij de aanpak van de Zwarte Ryth is het overigens overal van groot belang dat rekening 

wordt gehouden met de bijzondere flora in het gebied. Een ecoloog van de Bosgroep gaat 

deze werkzaamheden daarom begeleiden. 

Een onderdeel van de werkzaamheden is ook het dunnen van het bos rondom de Zwarte 

Ryth om meer licht in het bosje te brengen. Maar niet zoveel dat er bramen gaan 

woekeren.  

De zieke of al dode essen worden verwijderd en (elzen en eiken) de esdoorns langs de 

oever van de Ryth worden verwijderd. In het gebied staan ook enkele zwarte populieren 

die hun eindleeftijd hebben bereikt. Vanwege de aanwezigheid van bijzondere en heel 

verschillende vegetatie in dit gebied, zou het ongecontroleerd omvallen van deze enorme 

bomen en/of noodgedwongen opruimen veel schade kunnen veroorzaken. Daarom 

kunnen deze populieren preventief verwijderd worden.  

Om het gebied weer aantrekkelijk te maken voor de recreant/wandelaar, worden de 

volgende werkzaamheden voorgesteld:  

• Het schonen van de watergangen, waaronder het Zwarte Ryth, om de 

zichtbaarheid te behouden,   

• De grote vijver/poel herstellen, gedeeltelijk opschonen,  

• Het herstellen en ophoging van enkele slechte plekken in de wandelpaden,  

• Het herstellen van de bruggen,  

• De parkeerplaats renoveren. 

De informatie op het informatiepaneel zal worden geactualiseerd. De constructie van het 

bord wordt gehandhaafd. 

 

In de bijlage is een maatregelenkaart opgenomen voor het Zwarte Ryth. In hoofdstuk 7 is 

de begroting weergegeven van de genoemde maatregelen.  
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4  Project Vagevuur 

 

Het Vagevuur is een fraai voorbeeld van een 

pingoruïne, een bijzonder restant uit de 

ijstijd. In de loop van tijd zijn verschillende 

fases van verlanding/vervening opgetreden.  

Het veen dat groeide in het Vagevuur werd 

gewonnen door de monniken en burgers van 

Terheijl. Toen in 2000 het Vagevuur voor het 

laatst is geschoond zijn nog diverse veen en 

houtresten gevonden van ca. 8000 oud. 

 

De pingoruïne Vagevuur is herkenbaar als 

een plas omringd met een wal en is 

beleefbaar vanaf een wandelpad en voorzien 

van een informatiepaneel (afbeelding 16). 

          Afb.16 Bankje aan de rand van het Vagevuur. 

4.1  Gebiedsanalyse 

De pingoruïne functioneert niet als een natuurlijke, samenhangende eenheid. Aan de 

oostzijde zijn in de flank van de pingoruïne rabatten gegraven om bosbouw mogelijk te 

maken (afbeelding 17). Verder hebben zich om de waterplas bomen van vochtige en natte 

standplaatsen gevestigd. Aan de zuidzijde is een deel van pingoruïne als cultuurgrasland 

in gebruik en is de afwatering van het cultuurgrasland aangesloten op de waterplas van 

de pingoruïne. Aan de westzijde grenst een afwatering ten behoeve van de landbouw, 

waardoor de pingoruïne mogelijk wordt gedraineerd. Aan de oostzijde is het veen in de 

pingoruïne sterk veraard door de rabattenstructuur (afbeelding 18) en begroeid met 

Pijpenstrootje (dominant), Lijsterbes, Zachte berk, Vuilboom, Braam en Grauwe wilg.   

 

Afb.17 Rabatten en grasland aan de westzijde van het Vagevuur.
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Afb.18 Bodemprofiel boring 1, oostzijde Vagevuur . 

 

Het veen in de pingoruÏne is aan de westzijde matig veraard (afbeelding 19) en begroeid 

met Pijpenstrootje, Riet, Braam, Zwarte zegge, Lijsterbes, Vuilboom, Zwarte els, Zachte 

berk en Hennegras. Daarnaast watert een perceelssloot af op de pingoruïne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Afb.19 Bodemprofiel boring 3, westzijde Vagevuur. 

 

De zuidzijde van de pingoruïne is landbouwkundig in gebruik, maar het reliëf is nog 

grotendeels gaaf (afbeelding 20) en verbonden met een hoger gelegen natte slenk. De 

potklei is hier ondiep, goed gebufferd met pH 6-6,5 (boring 2) met een kenmerkende 
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vegetatie van vochtig grasland met o.a. Echte koekoeksbloem, Veldrus, Moeraswalstro, 

Egelboterbloem, Kamgras, Madelief, Beekpunge en Waterpostelein. De waterplas van de 

pingoruïne is met een pH 5,5 matig gebufferd tegen verzuring en matig voedselrijk tot 

voedselrijk met soorten als Pluimzegge, Gele lis, Driedelig tandzaad, Watermunt, 

Cyperzegge, Pitrus, Riet en Waterlelie. Het wandelpad ligt grotendeels in de pingoruïne en  

matig tot slecht begaanbaar. Het informatiepaneel is beschadigd en verweerd, waardoor 

beeld en tekst slecht leesbaar zijn (afbeelding 21).  

 

Afb.20 Zuidzijde, pingorand doorsneden door natte zone en een van de wandelpaden. 

 

Afb.21Informatiepaneel Vagevuur en verzakte brug. 
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4.2  Maatregelen 

Uit de gebiedsanalyse van het Vagevuur kunnen we de volgende knelpunten benoemen: 

• Hydrologie pingoruïne: op dit moment niet duurzaam te behouden zowel intern als 

extern. Knelpunten: drainerend effect rabatten, perceelssloot en afwateringssloot 

westelijk gelegen landbouwgebied.  

• Voedselrijk water aangevoerd door perceelssloot verrijkt waterplas pingoruïne. 

• Pingoruïne wordt niet gebruikt als samenhangende eenheid. Naast in de kern 

natuur op de randen vooral houtproductie (oost-, noord- en westzijde) en 

landbouw (zuidzijde). 

• Wandelpad is door vochtige omstandigheden niet goed te gebruiken. 

4.2.1  Herstelmaatregelen 

De herstelwerkzaamheden bestaan uit:  

• Noordoostelijke watergang schonen.  

• Watergang naar het Vagevuur verondiepen. Zodat de 

landbouwgronden niet meer afwateren naar het 

vagevuur maar via de Noordoostelijke watergang.  

• Nieuwe informatiepaneel. De huidige is niet goed 

leesbaar en vraagt om update.  

• Aanleg nieuw wandelpad en bestaande paden herstellen  

• Knuppelpad aanleggen ter vervanging van pad aan oost 

en noordzijde  

• Landbouwgrond naast het Vagevuur omvormen naar natuurlijk grasland  

 

Aanpak 

Naast de boven beschreven maatregelen wordt de opslag van bomen en struiken rondom 

de plas en de rietkragen verwijderd. Dat betreft in ieder geval de bomen aan de zuid-

/zuidwestzijde 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. Aan de noord/oostzijde kan het 's winters zeer natte pad beter 

begaanbaar gemaakt worden door op deze locatie een knuppelpad aan te leggen. Het 

voorstel is verder om het pad aan de westzijde op te heffen om daar ruimte voor de 

natuur te laten. Vogels en reeën hebben daar een geliefde pleisterplaats.  

Het paneel van het informatiepaneel (geschonken door het Waterleidingbedrijf) zal 

worden hersteld. 

Onderdeel van de werkzaamheden is ook om de aansluiting van het wandelpad bij de 

kruising van het fietspad met de Toutenburgsingel veiliger te maken. Idealiter zou de 

Toutenburgsingel overgestoken kunnen worden, en kan via een nieuwe pad (mogelijk 

door het SBB weiland) het zuidelijker bosje van Staatsbosbeheer bereikt worden, zonder 

het fietspad te raken. 

 

 

In de bijlage is een maatregelenkaart opgenomen voor het Vagevuur. In hoofdstuk 7 is de 

begroting weergegeven van de genoemde maatregelen.

Afb. 1 Knuppelpad 
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5  Toutenburgsingel 

 

 

De Toutenburgsingel (bomenrij 13) doorkruist Natuurschoon van oost naar west en scheidt 

de lanen in het Voorste Bos en de lanen op de Maatlanden van elkaar. De Toutenburgsingel 

is historische gezien het belangrijkste landschapselement in het gebied Terheijl. De 

Toutenburgsingel wordt op de historische kaart van 1832 aangeven als laan en was vroeger 

de oprijlaan naar huize Terheijl. Er is veel verdeeldheid over of de Toutenburgsingel nu een 

laan of een houtsingel is (afbeelding 23 en 24).  

 

Afb.23 Bomenrij 13 de Toutenburgsingel 

 

Op de kaart van 1832 staat de Toutenburgsingel weergegeven als laan. Maar de naam en 

de huidige verschijningsvorm geven meer het beeld van een houtsingel. De zware eiken in 

de Toutenburgsingel zijn wel van dezelfde leeftijd, maar staan niet uniform in één rij. Het 

beheer dat de laatste jaren is uitgevoerd was dan ook meer gericht op het beheren van een 

houtsingel. Zo is in 2011 tijdens een reguliere bosdunning de Toutenburgsingel 

meegenomen. Ongeveer de helft van alle zware eiken is toen geveld en de onderbegroeiing 

is afgezet. Hierdoor is het beeld van een houtsingel, bestaande uit overblijvers en afgezette 

bomen, versterkt.  

De dunning in 2011 en de ruimtes die hierdoor zijn ontstaan, hebben grote invloed gehad 

op de uniformiteit van de laan (zie afbeelding 13). Door het ontbreken van de uniformiteit 

én de matige conditie van een aantal bomen, is de huidige toestand van deze laan als slecht 

te beoordelen. 

 

Het pad door de Toutenburgsingel is gedeeltelijk (half)verhard. Vanaf de J.P. Santeeweg 

richting De Zulthe 12 is de Toutenburgsingel half verhard. Vanaf De Zulthe 12 richting de 

Vagevuurselaan is de Toutenburgsingel onverhard. In dit gedeelte zit een aantal slechte 

plekken. Het fietspad dat door de Toutenburgsingel kent een matige staat van onderhoud. 

In een gezamenlijke bijeenkomst in 2015 (co-creatiedag) met de Vereniging Natuurschoon, 

Staatsbosbeheer, Gemeente Noordenveld, Dienst Landelijk Gebied en de Bosgroep Noord-

Oost Nederland is het idee geopperd om de Toutenburgsingel als laan te beheren. Om de 
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Toutenburgsingel weer de statige uitstraling van een laan te geven zou die geheel verjongd 

(gekapt en vervangen) moeten worden. De huidige beplanting zou dan afgezet worden en 

alle bomen gekapt. Er zou dan een compleet nieuwe uniforme laan met nieuwe bomen 

worden aangeplant. 

Het bestuur van de Vereniging Natuurschoon heeft echter besloten dat dit niet zal gaan 

gebeuren. Het bestuur wil de singel niet tot een laan omvormen en niet als laan gaan 

beheren. De singel zal dus niet in zijn geheel gekapt worden. De singel is en blijft een 

singel. 

 

 

Afb.24 Bomenrij 13 de Toutenburgsingel (foto vanuit het land genomen) 

 

Herstelmaatregelen 

Het bestuur heeft besloten om de Toutenburgsingel niet tot een laan om te vormen en niet 

als laan te gaan beheren. (Bij een laan staan alle bomen strak in het gelid.) Het voorstel is 

echter wel om de gaten in de bomenrijen te vullen met een groot aantal nieuwe bomen. Op 

een aantal plaatsen worden minder vitale bomen of (een klein aantal) bomen die nieuwe 

aanplant in de weg staan verwijderd worden.  

 

Aanpak 

Doelstelling is het handhaven van een singel met bomen, waarbij de bomen, direct langs 

het berijdbare deel, een laan suggereren. De bestaande bomen worden beter zichtbaar 

gemaakt door het afzetten van de onderbegroeiing over ca. 1,5 meter en daar een 

grasberm te maken. 

In slechte, minder vitale stukken kunnen nader aan te wijzen bomen verwijderd worden. In 

de aanwezige en vrijkomende open stukken worden nieuwe eiken geplant. Bestaande vitale 

eiken kunnen nog vele jaren blijven staan.  

Het voorstel is om bij de aanplant van nieuwe bomen het laan 'effect' zoveel mogelijk te 

benadrukken. Daartoe zouden de nieuwe bomen allemaal in de (min-of-meer) bestaande 

binnenste rij bomen geplant moeten worden. Met name aan de westkant is een stuk waar 

aanplant in twee rijen ook niet zou misstaan. 

Tijdens de recente rondgang door het bos is door verschillende leden geopperd om de 

onder begroeiing van de singel (ecologisch) te versterken met meidoorn, sleedoorn, 

hondsroos, (bos)vlier etc. Nu staan er voornamelijk hazelaars. Dat voorstel is in de plannen 

meegenomen. 



Bosgroep Noord-Oost Nederland 

Projectplannen Natuurschoon augustus 2017 24 

Het voorstel is om de 

oprijlaan weer wat te 

versmallen en in profiel te 

brengen, de verharding te 

verbeteren, de bermen tot 

anderhalf à twee meter vrij 

te maken van opslag (en vrij 

te houden) en (beter) op de 

hoogte van de laan aan te 

laten sluiten. In de bermen 

zouden grassen, bloemen & 

kruiden kunnen groeien.  

Bij de heel slechte/natte 

plekken in de laan en het 

fietspad is het nodig om de 

natte ondergrond af te 

graven en een nieuwe duiker of drainage aan te leggen.  

Het is de bedoeling om de oprijlaan te verharden met rood schots graniet split. Dat 

verpulverd en versmeerd veel minder dan de huidige laag van rode mijnsteen. Daardoor 

zouden er minder snel plassen komen en wordt de oprijlaan minder glad. Omdat dit split 

op de fiets veel minder goed begaanbaar is dan de (plat gereden) rode mijnsteen zal in lijn 

met het westelijke deel van de singel over de gehele lengte van de oprijlaan een vrij liggend 

fietspad van schelpen aangelegd worden.  

Om het gebied toegankelijk te maken voor bezoekers uit de richting van Roden, en om in 

het algemeen ons bos wat toegankelijker en bekender te maken zal aan het begin van de 

Toutenburgsingel bij de Zulthe een drietal insteek-parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Er 

staan regelmatig enkele auto’s geparkeerd, wat in de huidige situatie soms enige overlast 

geeft. 

 

 

 

Afb. 25 verhard pad met rood schots graniet split 
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6  De Ronde Vijver 

 

De Ronde Vijver is een van de 

meest toonaangevende 

cultuurhistorische plekken in het 

Natuurschoon bos. De vijver is in 

de beginjaren van de Vereniging 

gegraven als goudvissenvijver. De 

vijver paste goed in het 

parkachtige landschapsideaal van 

die tijd. Compleet met idyllische 

paadjes en rustieke bruggetjes. 

Netjes, aangeharkt en geschikt 

voor een wandelingetje op 

zondag. Op de bodem lag wit 

zand. Het bruggetje had een 

eenvoudige leuning, vermoedelijk 

van berkenstammetjes.  

 

Herstel 

De bomen rond de vijver zijn ondertussen zo hoog geworden dat de vijver onvoldoende 

licht krijgt om tot een gezonde waterkwaliteit te komen. Er kan te weinig licht toetreden tot 

de vijver. Door de vele overhangende takken waait er bovendien ieder najaar veel blad in de 

vijver. Er staan half verzakte bankjes rond de vijver en het bruggetje is verzakt en heeft 

geen leuning meer. Het prikkeldraad rond de vijver draagt niet echt bij aan de uitstraling 

van de vijver. 

De laatste jaren is de parkachtige uitstraling van de Ronde Vijver behoorlijk verloren 

gegaan.  

 

Aanpak 

De vijver zal worden uitgebaggerd tot op de oorspronkelijke bodem. De wortelstokken van 

de waterlelies uit de vijver worden verwijderd om deze later weer terug te kunnen plaatsen. 

Het verzakte bruggetje hersteld, de waterhuishouding op orde gebracht. In de aan- en 

afvoersloot zullen nieuwe dammetjes worden aangelegd. Het prikkeldraad rond de vijver 

zal vervangen worden door een houten hek of een rand van struiken. 

De bomen rond de vijver worden gesnoeid. Door bomen te verwijderen kan meer licht 

toetreden tot de vijver. De gehele rand van de vijver zal worden vrijgezet van bomen. 

Mogelijk moet er in het aangrenzende bos ook nog gedund worden. Welke bomen moeten 

wijken zal in aanwezigheid van geïnteresseerde leden door het bestuur bepaald worden. 

Er zal een groep actieve vrijwillige leden worden samengesteld, die voorafgaand aan het 

kappen van bomen een advies uitbrengt aan het bestuur namens de leden, over welke 

bomen wel/niet gekapt kunnen worden. 

De paden rondom de vijver worden verbeterd door er woudzand op aan te brengen. De 

sterk overhangende rododendrons zullen terug gesnoeid worden.  

 

 

Afb. 26 Goudvisschenvijver 
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