VERSLAG PROJECTEN NATUURSCHOON
PROJECTEN UITGEVOERD IN HET KADER VAN HET PROGRAMMA TERHEIJL VAN DE
GEMEENTE NOORDENVELD

VERSLAG OVER DE PERIODE VAN BEGIN 2014 TOT 1 OKTOBER 2018
VERENIGING TOT BEHOUD VAN NATUURSCHOON NIETAP, LEEK EN OMGEVING

VERSIE 1.0 (ZONDER FINANCIËN), 15 NOVEMBER 2018.

De projecten van de Vereniging ‘Natuurschoon’ zijn mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de
provincie Drenthe en de Regio Groningen- Assen.
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INLEIDING, SAMENVATTING

Dit verslag beschrijft bijna alle uitgevoerde activiteiten voor de ‘Projecten Natuurschoon’, vanaf
de eerste schetsen, de uitwerking tot concrete plannen en de besluitvorming tot en met de
daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden in de periode van 15 juli 2018 tot 1 oktober
2018.
Het betreft een deelverslag. De werkzaamheden zijn nog bezig. Afronding van de
werkzaamheden wordt, ijs en weder dienende, verwacht in het najaar van 2018. Het plan is om
eind 2018 een volgend deelverslag op te leveren en in voorjaar 2019 een eindverslag.

1.1

SAMENVATTING

Een groot deel van de geplande werkzaamheden is al uitgevoerd. De werkzaamheden rond de
Zwarte Ryth en de Ronde Vijver zijn klaar. De werkzaamheden rond het Vagevuur zijn op een haar
na afgerond. Al het vellen van bomen is klaar. Het snoeien nadert z’n afronding. Het herstel van
de bospaden is begonnen. Sluitstuk van de werkzaamheden is het herstel van de Meester
Posthumalaan en de Toutenburgsingel. Deze staan voor november en december op de agenda.
Naar verwachting worden alle werkzaamheden eind 2018 afgerond.

Bestuur en vrijwilligers hebben al bijna 1400 uur aan werkzaamheden bijgedragen aan de
projecten. Uiteindelijk zal er door vrijwilligers zo’n 1500 uur aan werk bijgedragen worden.

1.2

LEESWIJZER

In dit verslag komen achtereenvolgens een overzicht van de (lange) periode van voorbereiding
van de werkzaamheden (waaronder de uitwerking tot concrete plannen en de besluitvorming), de
daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden in de periode tot 1 oktober 2018 en de stand
van zaken van de verschillende projecten op 1 oktober 2018.
In deze ‘online’ versie komen de financiën niet aan de orde.
Er wordt slechts kort ingegaan op het projectplan dat aan de werkzaamheden ten grondslag ligt.
De plannen zijn gedetailleerd uitgewerkt in de ‘Projectplannen Natuurschoon’ (Definitief) van
augustus 2017.
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PROJECTEN, PROJECTPLAN

De Vereniging tot Behoud van Natuurschoon Nietap, Leek en Omgeving heeft besloten om een
aantal projecten uit te voeren voor verschillende Lanen, de Zwarte Ryth, het Vagevuur, de
Toutenburgsingel en de Ronde Vijver in het gebied van de vereniging.
Het is goed om de aanleiding voor de plannen en het doel van de projecten even kort te herhalen,
maar ook niet meer dan dat… De plannen zijn gedetailleerd uitgewerkt in de ‘Projectplannen
Natuurschoon’ (Definitief) van augustus 2017.

2.1

AANLEIDING, PROGRAMMA TERHEIJL

De belangrijkste aanleiding voor het uitvoeren van de projecten in Natuurschoon is het
programma Terheijl van de gemeente Noordenveld waar de verschillende delen van Natuurschoon
onderdeel van uitmaken.
De gemeente Noordenveld heeft het gebied van de vereniging een beeldbepalende rol in het
landschap toegedicht, mede vanwege de relatieve grootte van ons gebied en de karakteristieke
elementen (zoals de Toutenburgsingel) die in het gebied aanwezig zijn. De gemeente heeft
daarom in het ‘programma Terheijl’ subsidie beschikbaar gesteld voor herstel en versterking van
het landschap in het gebied tussen Roden en Nietap.
Daarnaast wordt door de verschillende projecten uit te voeren een belangrijke bijdrage geleverd
aan het versterken van de cultuurhistorische- en recreatieve waarden in het gebied.
In mei 2013 is er een gezamenlijke visie opgesteld door Natuurschoon en Staatsbosbeheer: de
‘Beheervisie Terheijl’. De projectplannen zijn een verdere uitwerking van enkele actiepunten uit
deze beheervisie.

2.2

DOEL VAN DE PROJECTEN

Doel van de plannen is om te komen tot herstel en de versterking van het landschap in het gebied
tussen Roden en Nietap. Daarnaast wil de vereniging de cultuurhistorische- en recreatieve
waarden in het gebied versterken. Door het uitvoeren van een groot aantal herstelmaatregelen
moet ook het beheer van het gebied weer (beter) mogelijk worden.

2.3

PROJECTPLAN

De verschillende projecten en de daarbij behorende werkzaamheden worden uitgebreid
beschreven in de ‘Projectplannen Natuurschoon’ (Definitief) van augustus 2017. In deze plannen
staat voor elk onderdeel een uitgebreide analyse van de omgeving, belevingswaarde en
knelpunten. Voor elk onderdeel worden de nodige herstel-, verbeter en beheermaatregelen
uitgewerkt. Op basis van de totale begroting van de projectplannen is de subsidieaanvraag bij de
gemeente Noordenveld gedaan.
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VOORBEREIDING VAN DE WERKZAAMHEDEN

Het maken van de plannen voor de projecten in Natuurschoon heeft een lange voorgeschiedenis. De
voorbereiding van de plannen is eigenlijk al begonnen in 2013 met de informatieavond over de
landgoederen zone Mensinge – Nienoord en de rol en positie van Terheijl daarin. Uit overleggen met
de gemeente Noordenveld, Staatsbosbeheer, ecologen, omwonenden, adviezen van de Bosgroep
Noord-0ost Nederland, veldbezoeken, verschillende co-creatie- en informatieavonden is uiteindelijk in
2015 de basis voor de huidige projectplannen ontstaan.
Begin 2016 ontstonden in samenwerking met de Bosgroep en de gemeente Noordenveld steeds
duidelijker plannen voor het ‘Landgoed Terheijl’. Dat is ook het moment waarop de leden van de
vereniging en omwonenden van Natuurschoon steeds meer in het maken van de plannen
meegenomen zijn. In verschillende ledenvergaderingen werden de vorderingen van het maken van de
plannen uit de doeken gedaan.
In 2017 was het moment aangebroken om de plannen ter besluitvorming aan de leden voor te
leggen. Met onderstaande (samenvatting van) de berichtjes op de website en uit de nieuwsbrieven
die naar de leden verstuurd zijn wordt verslag gedaan van deze fase van de projecten en de concrete
voorbereiding van de uit te voeren werkzaamheden.
RONDGANG LANGS DE PROJECTEN
17/02/17 - Het bestuur van de vereniging
organiseerde op 17 februari 2017 in
samenwerking met de Bosgroep in het
voorste deel van Natuurschoonbos een
informatiebijeenkomst over de
projectplannen die het bestuur in een
ledenvergadering ter besluitvorming wil gaan
voorleggen aan de leden. Om de uitleg van de
plannen zo concreet mogelijk te maken stond
er een korte wandeling langs de belangrijkste
elementen van de plannen op de agenda.
Aan het begin van de rondleiding hield
voorzitter Teus Korevaar een korte inleiding waarin hij vertelde wat de bedoeling van de
rondwandeling is en wat belangrijkste stappen in de besluitvorming zijn. De grote lijnen waren de
aanwezigen al wel duidelijk. De originele plannen zijn immers al een keer gepresenteerd tijdens
de ALV van 15 februari 2016. Omdat er onder andere in die ALV van diverse kanten kritische
kanttekeningen geplaatst zijn bij een aantal projectonderdelen heeft het bestuur de plannen op
een aantal punten aangepast. Een samenvatting van de aangepaste plannen staat momenteel op
de website.
Teus gaf aan dat de plannen en de aanpassingen tijdens een korte wandeling zouden worden
toegelicht. Daarbij werd ook aangegeven dat de plannen aan de hand van de vragen en
opmerkingen uit de groep van aanwezigen nog verder uitgewerkt en aangepast zouden kunnen
worden, voor die aan de ledenvergadering voorgelegd zullen worden. Uiteindelijk zal er eerst een
akkoord van de leden moeten komen op (de grote lijnen van) de plannen voor er afspraken
gemaakt kunnen worden over de uit te voeren werkzaamheden.
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Tijdens een nog nader in te plannen ALV (naar
verwachting in maart/april) zal daarom een zo
concreet mogelijk voorstel ter besluitvorming
worden voorgelegd aan de leden.
Na de discussie op het 'Middenpad' werd de
Zwarte Ryth bezocht. Daar werd een
toelichting op het plan voor dit gebied
gegeven door Roos Veeneklaas van de
Bosgroep. Er werd gesproken over de
bijzondere flora, bomen, paddenstoelen en de
maatregelen die op de planning staan voor dit
gebied. Hier was duidelijk overeenstemming
over de maatregelen en de voorgestelde aanpak. [..]
Het voorstel van het bestuur is verder om de bruggetjes in het bosje boven water te halen en ze
mogelijk weer wat meer cachet te geven. 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
zouden met klein materieel en veel zorg voor de flora uitgehaald moeten worden. De bagger
moet dan afgevoerd worden, en zeker niet ter plaatse worden verwerkt.
Na het bezoek aan de Zwarte Ryth en het 'Dwaalbosje' werd er naar de pingoruïne 'Het Vagevuur'
gewandeld, waar het plan voor dat gebied werd toegelicht. Door de opslag rondom te verwijderen
krijgt de Pingo zijn karakteristieke uiterlijk en omgeving terug. Aan de noord/oostzijde kan het 's
winters zeer natte pad beter begaanbaar gemaakt worden door deze als een knuppelpad
(vlonderpad) 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. Een
eerder voorstel voor een pad door het weiland of een vlonderbrug door het water aan de
zuidzijde is wat het bestuur betreft niet meer aan de orde. [..]
Op de terugweg stond de groep nog even stil bij de Ronde Vijver. Tot verbazing van velen staat
de vijver deze winter helemaal droog. Vooralsnog lijkt dit het gevolg van het vrij droge najaar. Het
is duidelijk dat de vijver ook wel een grote schoonmaak en opknapbeurt kan gebruiken, maar dat
is voorlopig nog niet aan de orde.
Het doel van de bijeenkomst was om mensen bijeen te krijgen die de afgelopen tijd het bestuur
gevraagd hebben naar de precieze inhoud van de plannen en die de nodige kritiek hadden op de
plannen. Tijdens de bijeenkomst is de mogelijkheid geboden om andere zienswijzen naar voren
te brengen, om te luisteren naar de argumenten die ten grondslag liggen aan de plannen en om
daar, in beperkte mate, al wat over te discussiëren. De reacties in-acht-nemend gaat het bestuur
de projectplannen binnen enkele maanden voorleggen aan de ALV ter goedkeuring. Dan zal ook
verdere discussie plaats vinden, indien nodig.
Met een opkomst van 18 personen, plezierige discussies en open communicatie kunnen we met
z'n allen terugkijken op een geslaagde bijeenkomst. Aan het eind van de wandeling bedankt het
bestuur de aanwezigen voor hun inbreng, aandacht en voor de getoonde betrokkenheid!
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BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING
15/06/17 - Het bestuur heeft alle leden per e-mail of per brief uitgenodigd voor een
Buitengewone Algemene Ledenvergadering op woensdag 5 juli 2017 in café De Waag te Nietap.
Deze Buitengewone ALV stond geheel in het teken van de projectplannen die in het kader van
landgoed Terheijl, de afgelopen 2 jaar voor “Natuurschoon” zijn gemaakt.
Alle leden en belangstellenden hebben kennis kunnen nemen van de ontwikkeling van de
projectplannen, in de afgelopen ALV’s en via onze website. Samen met de geraadpleegde
deskundigen, heeft u suggesties aangedragen en meegepraat tijdens veldbezoeken. Het resultaat
van al deze inspanningen is één totaal projectplan voor ons gebied, dat door het bestuur op 5 juli
werd gepresenteerd.
“Het bestuur licht de plannen op de ALV graag verder toe en beantwoordt de vragen die er leven.
Ook zal worden toegelicht hoe het proces er verder uit zal zien als besloten wordt om tot
uitvoering over te gaan”.
“Het bestuur vraagt na de toelichting, bij stemming, de goedkeuring van de ALV voor het indienen
van de subsidieaanvraag, de uitvoering van het totale projectplan en de financiële afwikkeling in
een tijdspanne van 2 jaar. Er wordt gestemd conform de statuten van de vereniging, waarbij het
mogelijk is om uw stem door een ander lid uit te laten brengen middels een schriftelijke
machtiging (maximaal één machtiging per lid).

Tot stemming over het belangrijkste agendapunt; het wel of niet ten uitvoer brengen van de plannen
is het in deze vergadering bij gebrek aan voldoende aanwezigen niet gekomen. Er werd daarom een
tweede vergadering belegd om daarin wel tot een besluit te kunnen komen.
VERVOLG BUITENGEWONE LEDENVERGADERING
07/07/17 - Het bestuur heeft alle leden
uitgenodigd voor een extra Buitengewone
Algemene Ledenvergadering op donderdag 13
juli 2017 in café De Waag te Nietap, aanvang
20.00 uur.
“In de Buitengewone Algemene
Ledenvergadering van 5 juli zijn de plannen
vrij uitgebreid toegelicht. Tot stemming over
het belangrijkste agendapunt; het wel of niet
ten uitvoer brengen van de plannen is het bij
gebrek aan voldoende aanwezigen niet
gekomen. Op donderdag 13 juli wordt er daarom een vervolg aan de vergadering gegeven zodat
met de dan aanwezige leden wél een besluit genomen kan worden”.
“Het bestuur vraagt op 13 juli, bij stemming, de goedkeuring van de ALV voor het indienen van de
subsidieaanvraag, de uitvoering van het totale projectplan en de financiële afwikkeling in een
tijdspanne van 2 jaar. Er wordt gestemd conform de statuten van de vereniging, waarbij het
mogelijk is om uw stem door een ander lid uit te laten brengen middels een schriftelijke
machtiging (maximaal één machtiging per lid)”.
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In deze vergadering is door de Vereniging besloten tot de uitvoering van het totale projectplan (onder
voorbehoud van een aantal wijzigingen) en het indienen van de subsidieaanvraag bij de gemeente
Noordenveld. In de zomer van 2017 heeft het bestuur vervolgens een bijgewerkte versie van de
plannen gemaakt waarin de wensen van de leden van de vereniging verwerkt zijn. Op basis van deze
plannen is de subsidieaanvraag bij de gemeente ingediend.
EXTRA INFORMATIEVE ALV
01/12/17 - Het bestuur heeft alle leden van de vereniging uitgenodigd voor een extra
informatieve ALV op woensdag 13 december 2017 om 20:00 in de Waag te Nietap. Hierin
kwamen onder andere de projectplannen aan bod. “In de ALV van 13 juli 2017 is met een
overgrote meerderheid van stemmen toestemming gegeven voor het uitvoeren van de
projectplannen. Graag praten wij u bij over de stand van zaken en het vervolg”.

In de vergadering van 13 december is het besluit tot uitvoering van de plannen bekrachtigd door de
leden. Begin 2018 zijn de eerste werkzaamheden in gang gezet, zoals de boomveiligheidscontrole en
het blessen van te kappen bomen.
RESULTAAT BOOMVEILIGHEIDSCONTROLE
01/03/18 – In februari vond langs alle lanen, paden
en bosranden in ons bos een
boomveiligheidscontrole plaats. 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.
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. 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.
Bomen die werden aangemerkt om te vellen zijn gemarkeerd met een gele stip op ooghoogte.
Merk op dat het bestuur de aanwijzingen uit de boomveiligheidscontrole zeer serieus neemt,
zeker omdat het om de veiligheid in ons bos gaat, maar dat het in alle gevallen aan het bestuur is
om een besluit over het vellen van bomen te nemen. Deze besluiten worden in de rondes met de
bomengroep en de Bosgroep genomen. De consequenties van de boomveiligheidscontrole
worden meegenomen in de projectwerkzaamheden die dit jaar worden uitgevoerd.
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INSTELING BOMENGROEP

In opdracht van de Algemene Leden Vergadering (de leden) is een ‘bomengroep’ in het leven
geroepen. De bomengroep heeft de opdracht om namens te leden het bestuur te adviseren over
het wel of niet kappen van bomen die in het kader van de boomveiligheidscontrole en de
projectplannen zouden moeten wijken. In de bomengroep zitten Tiddens Pater, Geert Vorenholt,
Han de Vink, Karel Lugtmeier, Laus Paagman & Tjerk Vonck. Naar ons idee een goede
afvaardiging van de leden van de vereniging.
EERSTE RONDJE BOMENGOEP
Op vrijdag 16 februari 2018 heeft de 'bomengroep' voor het eerst een ronde door het bos
gemaakt met het bestuur van onze vereniging en de adviseurs van de Bosgroep. 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.

VAGEVUUR
De ronde begon bij het 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. In het projectplan staan geen
aantallen genoemd, maar in de begroting is
rekening gehouden met het afzetten van de 25
bomen op de rand van het weiland en een strook van tien meter rondom het ven tot aan de oude
bomen.
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 hebben we
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 omgevormd zal
worden. Als bomengroep en bestuur zijn we het er dus over 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 worden. In de
aanwezige open en vrijkomende stukken worden dan nieuwe eiken geplant. In het projectplan is
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sprake van het vellen van 75 bomen en snoeien van 200 bomen. In de boomveiligheidsrapportage
is sprake van het vellen van 19 risicovolle bomen en snoeien van 239 bomen.
Met als uitgangspunt om langs de gehele singel de eiken te behouden en de rest (ratelpopulier,
es, els, berk) waar nodig weg te halen liepen we de hele oostelijke singel af. 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 van ons blijven staan. Deze staan
nieuwe aanplant toch niet in de weg. Het bestuur was het daar mee eens.
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.
In de Toutenburgsingel zijn uiteindelijk 98 bomen geblest met een oranje ring om gekapt te
worden. 56 essen, 36 elzen, 5 ratelpopulieren en één inlandse eik. In de plannen is voorzien in
het planten van 105 nieuwe eiken dus dat stemt ons als bomengroep best tevreden!

TWEEDE RONDJE BOMENGROEP
Op vrijdag 23 februari 2018 vond het tweede
rondje van de bomengroep met het bestuur en
de Bosgroep plaats. Met deze rondjes wordt de
afspraak om ons als leden van de vereniging
invloed te geven op het besluitvormingsproces
rond het kappen (en planten!) van bomen
ingevuld. Deze keer stonden de Ronde Vijver
en een stukje Zwarte Ryth op het programma.

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 de plannen is sprake van het vellen van 15
bomen direct rond de vijver. In de
boomveiligheidsrapportage is overigens
sowieso al sprake van het vellen van 10
risicovolle bomen en snoeien van 63 bomen in
de buurt van de vijver en het laantje aan de
noordzijde om het gebied weer veilig te maken
voor wandelaars.
In een inleidend praatje wees Gerald van de
Bosgroep ons 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
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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, maar er bleven uitdagingen genoeg. 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 door ons geadviseerd om dit
beeldbepalende groepje beuken in z’n geheel te behouden. Zo besloot het bestuur ook! Al
zoekende naar ‘licht’ kozen we er zo steeds voor om de meest vitale, beeldbepalende of goed
uitgegroeide bomen en buren die elkaar niet in de weg (gaan) zitten te behouden. Overal waar
ruimte nodig was wogen de verschillende bomen zo tegen elkaar af dat uiteindelijk van alle
soorten enkele fraaie exemplaren en bomen die de gaten weer gaan vullen over blijven.
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 we om de jonge beuken nu al te laten vellen en daar
konden we ons wel in vinden. Gerald legde ons 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. Als deze bomen zijn geblest.
We waren het er allemaal over eens dat de rododendrons langs het pad naar de vijver afgezet
zullen worden. De meeste zo laag dat ze (uiteindelijk) niet meer uit zullen lopen. 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 ruimte voor nieuwe bomen! Als het goed gaat ontstaat er een nieuw
(licht)evenwicht tussen de beide zijden van het pad. In totaal zijn in het hele gebied rond de
Ronde Vijver 50 bomen geblest.

ZWARTE RYTH
We hadden nog een uurtje over voor een eerste ronde langs de Zwarte Ryth. In zijn inleidende
praatje wees Gerald ons op de verschillende soorten bomen en ondergroei die hiervoor komen.
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.
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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 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.

DERDE RONDJE BOMENGROEP
Op vrijdag 9 maart 2018 vond alweer het derde rondje van de bomengroep met het bestuur en de
Bosgroep plaats. Met deze rondjes wordt de afspraak om ons als leden van de vereniging invloed
te geven op het besluitvormingsproces rond het kappen (en planten!) van bomen ingevuld. Deze
keer stonden de Zwarte Ryth en een paar lanen in het Voorste Bos op het programma.

ZWARTE RYTH
Zoals bij het vorige rondje gememoreerd staat in het projectplan beschreven dat het de bedoeling
is om door het dunnen van het bos rondom de Zwarte Ryth meer licht in het bosje te brengen.
“De zieke of al dode essen, elzen, eiken en/of 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”.
We zijn het er snel over eens dat niet zomaar elke populier geveld zal worden, maar over de oude
populier bij de parkeerplaats zijn we het snel eens; deze boom en de (voor het merendeel zieke)
essen langs het water zullen worden geveld. Een enkele op het oog nog niet aangetaste es in het
begin van het bosje mag van ons nog even blijven staan. Bij de wandeling langs de vijver wegen
we de waarde en kansen van groepjes bomen steeds tegen elkaar af. Waar bomen elkaar in de
haren zitten proberen we de bomen die het mooiste uit kunnen groeien of belangrijk zijn voor de
toekomst van het bos de beste kansen te geven. Het bestuur besluit om een mooi trio van elzen
aan de zuidkant van de vijver te laten staan als markering van de driesprong van paden. Veel
ander laag spul en een aantal bomen op de zuidelijke landtong zullen verwijderd worden zodat
de imposante beuk die daar staat op z’n mooist uit zal komen.
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Langs de Zwarte Ryth en verder ook in de rest van het bosje staan veel zieke essen. Vele zijn als
‘gevaar zettend’ geblest bij de boomveiligheidscontrole. Hoe jammer ook, daar hoefden we
weinig woorden aan vuil te maken. Een aantal elzen pal langs de Ryth zullen geveld worden om
het water meer licht te geven en het loopje beter zichtbaar te maken.
Op de terugweg liepen we door het bos met extra aandacht voor de rand van het bos en naar de
weg overhangende bomen. Niet alle bomen die richting de weg neigen worden als gevaarlijk
beoordeeld. Wel een aantal vrij jonge beuken met een erg eenzijdige kroon/takkenkrans. Ook
wordt besloten om een stel forse populieren tegenover de familie Snip te vellen. Er wordt ook
besloten om de kleine beukjes aan weerszijden van de toegang tot de parkeerplaats te vellen.
Waarschijnlijk zijn dit de restanten van een als haag bedoelde rij? Het verwijderen van deze
bomen maakt de parkeerplaats minder ‘spooky’, en schept ruimte om de laan naar de meester
Posthumabank veel mooier te laten zien.
In het projectplan was sprake van het vellen
van 125 bomen in het gebied ten zuiden van
de parkeerplaats. In de
boomveiligheidsrapportage is sprake van het
vellen van 64 risicovolle bomen en het snoeien
van 40 bomen. De uiteindelijk telling komt
voor het gehele gebied langs de Zwarte Ryth,
dus inclusief de aantallen van het vorige rondje
langs de Zwarte Ryth en het stuk ten noorden
van de parkeerplaats, uit op 195 stuks. Meer
dan de helft is gewone es, zwarte els en
esdoorn. Verder inlandse eik, beuk, ratelpopulier en een stel acacia's.

LANEN VOORSTE BOS
De wandeling door de lanen in het Voorste Bos begint bij laan 2a, langs de Hertenweide. Er wordt
wel besloten om hier en daar een eik aan de kant van de weide weg te halen zodat het iets opener
wordt en andere bomen (blijvers) meer ruimte krijgen om tot wasdom te komen. Heel anders
staat het ervoor met de rij bomen aan de westkant van het pad. Dit zijn bijna allemaal essen. Net
als bijna alle andere essen in dit bos vak zijn ze ziek, en in de veiligheidscontrole aangemerkt als
gevaarlijk. Het is spijtig om te moeten besluiten dat al deze essen geveld moeten worden. Een
enkele es zal worden getopt om de holen en nestkastjes (voorlopig) te behouden. Het zal hier
kaal worden! Dat is helaas niet anders.
We vervolgende wandeling door laan 1, de oude eikenlaan parallel langs het fietspad. In de laan
staan veel zware eiken die in redelijke conditie zijn. We zien hier nauwelijks aanleiding om bomen
te vellen. Er valt wel veel te snoeien! Ergens halverwege de laan staat links een boom welke getopt
zal worden. Rechts staat een aangetaste eik welke is aangetast op de schors. Deze boom hersteld
zich prima en is levensvatbaar. Voor het bankje staan een aantal eiken en beuken. De twee
haagbeuken die hier staan zijn geblest en worden verwijderd om de eiken meer licht te geven.
Achter het bankje staan een aantal kleine bomen welke ook worden verwijderd. Dit betekent dat
de eiken en het plekje van de bank meer licht zullen krijgen. In deze twee lanen zijn in totaal 26
bomen geblest. Gewone essen en inlandse eiken.
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VIERDE RONDJE BOMENGROEP
Op vrijdag 16 maart 2018 vond alweer het vierde rondje van de bomengroep met het bestuur en
de Bosgroep plaats. Met deze rondjes wordt de afspraak om ons als leden van de vereniging
invloed te geven op het besluitvormingsproces rond het kappen (en planten!) van bomen
ingevuld. Deze keer stonden de lanen in het Voorste Bos op het programma.

LANEN VOORSTE BOS
De wandeling begint in laan 3. Het projectplan
schrijft dat deze beukenlaan dwars achter de
meester Posthumabank zal worden gesnoeid
en dat er een aantal eiken uit de ondergroei
aan de weilandkant worden weggehaald. Deze
laan wordt ook echt als laan beheerd.
Aan de noordkant is deze laan ingesloten door
verschillende bosvakken. We zoeken naar een
consequente en evenwichtige aanpak van dit
stuk laan. Het beste zou het zijn om de
laanbomen meer ruimte te geven, maar bomen
uit de naastliggende bosvakken verwijderen
gaat ons te ver. We zijn het erover eens dat enkele essen, esdoorn en Amerikaanse eiken die
langs het pad maar buiten het laanverband staan geveld mogen worden. Dit past in het beheer als
laan en geeft de beuken meer ruimte zonder overdreven in te grijpen. Een prachtige eik ter
hoogte van een gat in de laan mag lekker blijven staan.
Bij de Hertenweide is er een wezenlijk andere situatie. Hier speelt het aanzicht vanaf de weide
voor ons een belangrijke rol. Gerald legt uit dat het puur vanuit beheer van de laan gezien
belangrijk is om uiteindelijk alle ondergroei, lees de eiken langs de laan, te vellen. Daar kunnen
we ons echter niet in vinden. We hebben een compromis geadviseerd; haal een aantal eiken weg
en bekijk de situatie over tien jaar weer. Het bestuur besluit in lijn hiermee om, naast de in de
VTA gemarkeerde bomen, dunningsgewijs hier en daar een eik aan de weilandkant weg te halen
zodat het iets opener wordt, de beuken meer kroonruimte krijgen en in de ontstane ruimte
lange(re) takken richting de weide kunnen vormen. Samen bepalen we welke eiken dat het beste
kunnen zijn; degenen die het minst dominant zijn in het aanzicht vanaf de weide. De meest
beeldbepalende bomen blijven sowieso staan. De exemplaren die de beuken het meeste in de
weg zitten gaan weg. Een aantal beuken die al meer licht op de stam hebben, hebben al lange
takken richting de weide gemaakt. Gerald verzekerd ons dat de beuken uiteindelijk een prachtige
rand van de weide zullen gaan vormen die niet onder doet voor de zich ver uitstrekkende
eikentakken.
Bij de meester Posthumabank is er weer een heel andere situatie. We stelden ons hier de vraag
waarom en hoe de bank hier geplaatst is, en wat dat betekend voor de bomen eromheen. De bank
wordt geflankeerd door twee kastanjes die overgroeid worden door de er achter staande eiken.
Deze eiken zitten ook de beuken in de weg. Het zijn bovendien mastbomen; lange dunne
exemplaren met een kleine kroon. Na veel wikken en wegen dachten we dat het het beste is om
alle vier/vijf eiken achter de bank te vellen. Dat besloot het bestuur ook.
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Zo tekende zich een aanpak in deze laan af die we ook in de overige lanen die we deze dag
aandeden toegepast hebben. Waar het aanzicht vanuit een weide of vanuit de verte een rol speelt
adviseerden we in lijn met het stuk langs de hertenweide om dunningsgewijs een aantal eiken uit
de 'ondergroei' weg te halen. Steeds bepaalde het bestuur op basis van de uitleg van de Bosgroep
en de mening van de bomengroep de beste aanpak.
Laan 5a, langs de duivenweide, is een beukenlaan met aan weerszijden Amerikaanse eiken die
aan de kant van de weide lange zware takken hebben gevormd. Dit soort eiken kunnen dergelijke
takken goed dragen.
Ons initiële advies was om in de rij Amerikanen aan de boskant ongeveer om-en-om ééntje te
verwijderen, als beste compromis tussen wat voor de laan het beste is (groeiruimte) en wat het
gevoel zegt (zonde...). Het bestuur besloot conform ons advies. Toen we halverwege waren en we
zagen wat er dan over zou blijven kreeg de rede de overhand en werd alsnog geadviseerd en
besloten om de hele rij te vellen. Dat lijkt het beste voor deze laan, maar ook de meest
rigoureuze ingreep in dit stuk bos. Aan de kant van de Duivenweide werd besloten om weer
dunningsgewijs een aantal Amerikaanse eiken weg te halen. De meest beeldbepalende eiken
blijven gewoon staan. De exemplaren die de beuken het meeste winst opleveren gaan weg.
Laan 6, evenwijdig aan het pad naar boerderij Vegevuir, bestaande uit zware beuken, zal worden
gesnoeid. Er worden hier geen grote bomen geveld.
Tot slot liepen we door laan 4, de beukenlaan naar meester Posthuma bank. De afspraak uit de
ledenvergadering is duidelijk; deze bomen dienen zoveel mogelijk gehandhaafd worden. Er wordt
alleen dood hout verwijderd uit de bomen.

VIJFDE RONDJE BOMENGROEP
Op vrijdag 6 april 2018 vond alweer het vijfde
rondje van de bomengroep met het bestuur
en de Bosgroep plaats. Met deze rondjes
wordt de afspraak om ons als leden van de
vereniging invloed te geven op het
besluitvormingsproces rond het kappen (en
planten!) van bomen ingevuld. Deze keer
stonden de lanen op de Maatlanden op het
programma.

LANEN OP DE MAATLANDEN
De rondgang op de Maatlanden begon met laan 18, de meest zuidelijke lange beukenlaan in ons
bos. Het projectplan beschrijft dat deze beukenlaan zal worden gesnoeid. Dode takken en gevaar
opleverende takken worden verwijderd. Aan de zuidzijde heeft de laan wel veel last van
concurrentie. De beuken staan hier samen met een rij eiken op een dijkje. Het plan voorziet erin
dat er enkele eiken aan de zuidkant weggehaald worden (wijkers) zodat het iets opener wordt en
de beuken (blijvers) meer ruimte krijgen om tot wasdom te komen. Een aantal bomen kan/mag
dus vrijgesteld worden.
Het kostte ons 2½ uur om deze hele laan heen en weer door te lopen. Meteen aan het begin van
de laan bleek het al moeilijk om de goede aanpak te vinden. Kies je voor de beukenlaan? En hoe
ver ga je daar dan in? Of kies je voor het samenspel van de beuken in de laan en de eiken op het
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dijkje? Deze discussie leidt tot de nodige dilemma’s. Het is voor iedereen duidelijk dat het niet de
bedoeling is om de laan als beukenlaan van twee enkele rijen te beheren. Dat zou immers
betekenen dat er op termijn (20/30 jaar) slechts twee rijen beuken over blijven en dat alle
‘ondergroei’ (eiken op het dijkje, haagbeuken) verdwijnt.
De mix van beuken met eiken op het dijkje links en beuken met haagbeuken rechts moet dus in
stand gehouden worden. We kiezen er wel voor on de laanbomen (beuken) aan de linkerkant
zoveel mogelijk te bevoordelen.
Zo doorkruisten we de laan van oost naar west en
weer terug. Her en der worden eiken, een enkele
beuk, en diverse ondergroei aangewezen om te
vellen. Steeds (slechts) daar waar het goed is om
een beuk in de laan of een eik er naast meer
groeiruimte te geven, of om aan verstikkende
concurrentie een eind te maken, zal er een boom
geveld worden. Een enkele boom werd
aangemerkt om getopt te worden. Aan de
westzijde heeft de laan een heel ander karakter
dan aan de oostzijde. De bomen staan in een
losser verband en er staan veel struiken tussen de
laan bomen. Deze struiken zouden gesnoeid/afgezet moeten worden om de laan beter tot zijn
recht te laten komen. Gezien de hoeveelheid takken die dit op zal leveren een klus voor de
aannemer! Er staan ook veel beuken die gesnoeid moeten worden. Kennelijk is hier in het
verleden veel minder onderhoud gepleegd. Aan de noordwestkant van de laan staan enkele
bomen (eik, esdoorn, tamme kastanje) die op termijn zouden moeten wijken voor bomen in de
laan.
Aan de noordoostkant van de laan staat een lange rij haagbeukjes achter de laanbeuken. Op een
enkele plek is het nodig deze beide rijen meer licht en ruimte te geven door achterliggende
bomen (eiken) te vellen. Zonder veel discussie wordt aldus besloten. Pas tegen twaalf uur
arriveerden we weer aan het begin van de lange laan en was het tijd voor koffie!
In laan 18 zijn in opdracht van het bestuur in totaal 133 bomen geblest waaronder 29 beuken en
88 eiken. Dat lijkt veel, maar het is dan ook een verrekte lange laan!
We vervolgden de ronde door laan 14b, en laan 16 (de Paardenkastanjelaan). In de plannen staat
dat laan 14b als bospad beheerd zal worden. Er zullen hier nauwelijks bomen geveld worden. Er
is een enkele bosboom geblest om ruimte te maken voor bomen in de laan. De
Paardenkastanjelaan is weliswaar onderdeel van de haagbeukenlaan (14), maar door de keuze
voor een andere boomsoort en een gedeelte met dubbele rijen is dit een hele andere laan. Hier
zijn in de boomveiligheidscontrole enkele bomen gemerkt om geveld te worden. Deze werden
geblest.
De haagbeukenlaan 14a leidt tot aanmerkelijk meer discussie. De bomen in deze laan hebben
geen begeleidingssnoei gehad, waardoor deze niet recht naar boven zijn gegroeid. Het beeld is
dan ook niet uniform en ziet er erg onverzorgd uit. Veel wandelaars zullen het wat besloten
karakter van de laan echter wel waarderen. In de plannen (die door de leden goedgekeurd zijn)
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staat dat de laan als bospad beheerd zal worden. Dit detail was ons (bomengroep) tot op heden
ontgaan.
Aan de oostzijde van de laan blijkt de karakteristieke ingang goed zichtbaar, als je het weet. Het
begin van de laan is namelijk, net als bij laan 15, aangelegd in de vorm van een Y. In deze laan
staat een kastanje(?) op de center-lijn van de laan. We pleiten ervoor om bij het verbeteren van de
begaanbaarheid van de laan de Y-splitsing duidelijker te maken. Het zou ook helpen om het
toegangshek enkele meters naar achteren te verplaatsen en centraal op de laan te zetten. De
ontdekking van de originele ingang van de laan maakt het in zekere zin makkelijker om de beste
aanpak van deze laan te bepalen.
Gerald pleit ervoor om tenminste alle duidelijk onderontwikkelde bomen en de erg scheefstaande
exemplaren uit de laan te verwijderen. Fraaie bosbomen prevaleren daarbij boven mindere
laanbomen. Als bomengroep pleiten we ervoor om wat meer van de laan te laten staan dan
‘verstandig’ is. Daar gaat Teus als bestuurder in mee en we vinden gezamenlijk een voor iedereen
acceptabel evenwicht tussen verstand en gevoel.
Halverwege de laan staat aan de noordzijde een majestueuze sitkaspar. Deze verdient het om
beter zichtbaar te worden langs dit bospad(!). Als compromis voor het niet vellen van een
Amerikaanse eik aan de zuidkant van deze boom (wat wel beter zou zijn) gaven we deze spar
meer licht vanuit het noorden door daar een eik te laten vellen. Voor het overige bekeken we
steeds groepjes van bomen en probeerden we de beste bomen de beste kansen en ruimte te
geven. De besluiten die Teus daarbij namens het bestuur gemaakt heeft leidden nergens tot
onoverkomelijke bezwaren.

STIPPEN EN STREPEN

Regelmatig bereiken ons vragen over de verschillende stippen en strepen op de bomen in het
bos. Hoe zit het nou??
Als eerste zijn er bomen gemerkt met rood/wit lint of een blauwe stip. Dit zijn de bomen die in
het kader van de Flora en Faunawet extra
aandacht behoeven omdat ze gaten, holtes
en/of nesten bevatten. Het kan zijn dat er
niets aan de hand is, maar dat weet je pas na
een nadere inspectie. De blauwe verf wordt in
de bosbouwwereld gebruikt om
toekomstbomen aan te geven, bomen waar bij
werkzaamheden voorzichtig omheen gewerkt
moet worden.
Bij de recente boomveiligheidscontrole zijn
bomen met een geel/groene stip op
borsthoogte of op de stamvoet gemerkt.
Bomen met een geel/groene stip op
borsthoogte hebben potentieel gevaarlijke
structurele tekortkomingen of aantastingen of
ze verkeren domweg in een slechte conditie
waardoor er gevaar is voor wandelaars. Er
wordt aangeraden deze bomen te vellen.
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Bomen met een ronde oranje ring zijn door het bestuur, in overleg met en/of op advies van de
bomengroep en de Bosgroep, aangewezen om geveld te worden. Oranje overruled alle andere
kleuren. Oranje boven, immers!
ESSENTAKSTERFTE
Essentaksterfte wordt veroorzaakt door een uit
Azië afkomstige schimmel met de naam
Hymenoscyphus fraxineus, het vals
essenvlieskelkje. Deze invasieve exoot is nauw
verwant aan het inheemse Essenvlieskelkje
(Hymenoscyphus albidus), een schimmelsoort
die op afgevallen bladstelen van de es leeft.
Het vals essenvlieskelkje infecteert de bomen
via het blad. De schimmel groeit via de
bladsteel de twijgen in waar ook de bast en het
cambium worden aangetast. Dit leidt tot
verstoring van de sapstroom wat zichtbaar
wordt door verdord blad in de kroon van de
boom en afsterving van twijgen, takken en
zelfs delen van de kroon. Kenmerkend zijn ook
de langgerekte afgestorven plekken in de bast
rondom de aanzet van geïnfecteerde twijgen
en de karakteristieke bruinverkleuring van
afgestorven twijgen.
In ons bos staan er vooral veel essen langs de
Zwarte Ryth, bij de Hertenweide, in het bosje
tussen het fietspad en de waterlossing en langs de Toutenburgsingel. Verder nog enkele langs
het fietspad. Deze gewone/inheemse es (Fraxinus excelsior) is helaas erg gevoelig voor de ziekte.
De sterk verzwakte essen waarvan takken of de gehele stam op paden kunnen vallen zijn bij de
recent uitgevoerde boomveiligheidscontrole aangemerkt voor de rooilijst. Bij de rondjes door het
bos met de bomengroep en de Bosgroep heeft het bestuur besloten om ongeveer 150 van deze
essen te laten vellen. Er zijn ongeveer drie exemplaren gevonden die niet of nauwelijks door de
ziekte zijn aangetast. Of deze echt voldoende resistent zijn om de ziekte te weerstaan moet nog
blijken...
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4

UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN

Van de werkzaamheden in Natuurschoonbos is steeds uitgebreid verslag gedaan op de website en in
nieuwsbrieven van de vereniging. Om een aardig overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden te
geven wordt hier een samenvatting van die berichten weergegeven. Het betreft zowel
werkzaamheden die in het kader van de projecten door de vrijwilligers uitgevoerd zijn, als de
werkzaamheden van de door de vereniging ingeschakelde aannemers. (Opm.: dit overzicht heeft niet
de bedoeling volledig te zijn!)
SNOEISEL IN EEN RIL VERWERKT
10/02/18 – Op deze mooie dag hebben de
zaterdagse boswerkers een kleine houtwal aan
het fietspad afgezet en in een mooie takkenril
verwerkt. Dit de eerste echte activiteit in het
bos in het kader van de projecten die dit jaar
uitgevoerd worden. Het komende jaar wordt
de achterliggende laan door dunning en
snoeien weer geheel zichtbaar gemaakt!
Op veel plaatsen in ons bos kan het snoeihout
plat verwerkt worden zodat het snel verdwijnt,
maar soms leent de situatie zich beter voor
een ril. En dat heeft allerlei voordelen; voor
vogels en kleine zoogdieren biedt een takkenril een goede nest-, voedsel- en schuilgelegenheid.
Amfibieën en reptielen vinden er een plek om te overwinteren, en heel veel insecten maken
gebruik van de beschermde plekjes in de takkenril om te schuilen. En we komen mooi van al het
snoeihout af!

SNOEIWERK VAGEVUUR ZEER GESLAAGD!
02/03/18 - Omdat de vorst het Vagevuur
eindelijk weer eens goed in haar greep heeft
kwam 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 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, dus morgen gaan we weer verder.
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WERKZAAMHEDEN VAGEVUUR
03/03/18 - De komende dagen worden er verschilleden werkzaamheden rond het Vagevuur
uitgevoerd.
Een belangrijke reden voor alle werkzaamheden is om
het Vagevuur zijn karakteristieke open uiterlijk en
omgeving terug te geven. Het Vagevuur is een Pingo
ruïne. Ooit is deze Pingo in een open, toendra-achtige
omgeving ontstaan. De mens heeft er bos omheen
gepoot en de houtwal langs het weiland laten
ontstaan. Door de bomen op de randen te verwijderen
krijgen struiken meer ruimte en komt er meer licht en
lucht in de rand. Dit levert meer biodiversiteit op.
Door verschillen in vocht, belichting, tijden van
bloeien, ontstaat variatie in vlinders, bijen en andere
insecten en daarmee ook weer in vogels.
We willen bovendien ook de instroom van voedselrijk water vanuit het weiland naar het Vagevuur
blokkeren door het slootje te verondiepen en ruimer om het Vagevuur heen te laten lopen. De
meststoffen uit het weiland komen de waterkwaliteit van de pingo namelijk niet ten goede. De
werkzaamheden passen ook bij het plan om ons nieuwverworven weiland aan de zuidkant van het
Vagevuur om te vormen naar natuurlijk grasland met een mooie overgang naar het Vagevuur.
De werkzaamheden die nu uitgevoerd worden bieden de mogelijkheid om komende zomer al een
goed begaanbaar vlonderpad aan de noordkant van het Vagevuur aan te leggen. De problemen
met jaarlijkse overstromingen van dit stukje Drentepad zijn dan verleden tijd.
Enige overlast en een tijdelijk ernstig verstoord beeld is helaas onvermijdelijk. Vrij grootschalige
boswerkzaamheden zien er nou eenmaal niet fraai uit en geven veel modder en troep! Met de
vrijwilligers van Natuurschoon zijn werkzaamheden van deze omvang echter niet te behappen. We
zullen wel proberen om alles voor de zomer weer een beetje netjes te krijgen.

OVERLAST DOOR BOSWERKZAAMHEDEN
07/07/18 - De komende maanden zullen er veel werkzaamheden in het bos uitgevoerd worden
in het kader van de projecten die we de afgelopen jaren voorbereid hebben. Eerst zullen er veel
bomen gekapt worden. Het gaat om de Essen die lijden aan Essentaksterfte, maar bijvoorbeeld
ook Eiken, Elzen, Esdoorn, Beuken en Berken die in verband met het goed beheren van de lanen
in ons bos ruimte moeten maken voor hun buren. Na het kappen zal er ook gesnoeid worden.
Alle bomen die gekapt gaan worden zijn in overleg met de Bosgroep en de 'Bomengroep' in
opdracht van het bestuur van onze vereniging geblest met een duidelijke oranje ring. Lees de
verslagen van het eerste, tweede, derde, vierde en vijfde rondje van de bomengroep om te leren
hoe dit gedaan is.
Later dit jaar zullen ook de nodige herstelwerkzaamheden aan lanen, paden, sloten, vijvers en
bruggetjes uitgevoerd worden. Daarbij worden bijvoorbeeld meer dan honderd nieuwe Eiken
geplant in de Toutenburgsingel.
Helaas zal al dit werk onvermijdelijk tot overlast leiden. Tijdens de werkzaamheden zullen
stukken bos tijdelijk niet of minder goed toegankelijk zijn. We vragen iedereen om de nodige
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afstand tot de werkzaamheden te bewaren, om honden aan te lijnen en uit de buurt te blijven van
de lanen en bosvakken waar gewerkt wordt!

AANVANG WERKZAAMHEDEN!
12/07/18 - Aanstaande maandag zullen de
werkzaamheden in Natuurschoonbos beginnen. De
firma Noest, specialist in de bosbouw en
boomverzorging, zal op twee plaatsen tegelijk aan
het werk gaan. Bij de Zwarte Ryth en bij het
Vagevuur.
Bij het Vagevuur worden eerst de vers opschietende
loten rond de waterkant geklepeld. Aansluitend op
die werkzaamheden begin men aan de
werkzaamheden voor het leggen van het
knuppelpad ten noorden van het Vagevuur. Tegelijk
wordt het resterende uitrijwerk van de bomen die in
de winter geveld zijn uitgevoerd. Het stamhout zal
langs de Toutenburgsingel opgestapeld worden.
Bij de Zwarte Ryth begint Noest met het vellen van
de bomen die daar geblest zijn. Het hout zal langs
de laan naar de Meester Posthumabank opgestapeld
worden. Meteen na het vellen van bomen zal het
snoeiwerk uitgevoerd worden. Aansluitend,
waarschijnlijk half Augustus, begint de firma Zoutman met het uitbaggeren van de Zwarte Ryth en
de Ronde Vijver, het ophogen van de bruggetjes en het herstel van paden en lanen.
De ecologische begeleiding van de werkzaamheden is in handen van Johannes Tonckens.
Johannes werkt voor de aannemers uit om de kwetsbare vegetatie en bijzondere flora en fauna in
het veld te markeren. In overleg met de Bosgroep kan Johannes werkzaamheden stil leggen of op
een andere manier uit laten voeren als de natuurwaarden geweld aan gedaan wordt.
Noest en Zoutman werken de komende maanden achter elkaar aan in achtereenvolgens het
Voorste Bos (bij Nietap), de Maatlanden (bij Roden) en de Toutenburgsingel. Daarbij worden de
paden steeds als laatste hersteld.

VOORTGANG WERKZAAMHEDEN
26/07/18 - De werkzaamheden rond de Zwarte Ryth naderen hun
eind. De firma Noest rond haar werk daar deze week af. Men trekt
verder rond het Hertenhok en dan richting de Camping. Zoutman is al
een paar dagen aan het baggeren in de Ryth de Ronde Vijver. Door het
droge weer verloopt dat werk zeer voorspoedig. Op de foto's ronden
opa en kleinzoon Zoutman het werk in de vijver af. (Kleinzoon van 12
in de graafmachine!) Het vlonderpad bij het Vagevuur is ook bijna af.
Noest heeft de laatste stammen en rommel daar opgeruimd. Zoutman
zal daar wel snel bezig gaan met het frezen van stobben, het uithalen
van de sloot en het herstel van de paden.
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VOORTGANG WERKZAAMHEDEN
01/08/18 - De velwerkzaamheden in de
noordelijke helft van het Voorste Bos zijn
klaar. Via het Hertenhok en de Camping is
Noest richting de Ronde Vijver getrokken. Men
heeft ook het vlonderpad bij het Vagevuur af
gemaakt. Firma Zoutman is grotendeels klaar
met het baggeren. Er zijn ook al een aantal
bruggetjes opgehoogd. Vrijdag wordt veel van
het werk in het Voorste Bos afgerond. Via de
Toutenburgsingel wordt dan de oversteek naar
de Maatlanden gemaakt.
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AFRONDING ALLERLEI WERKZAAMHEDEN
30/08/18 - Een paar weken geleden zijn de
baggerwerkzaamheden van de Ronde Vijver en
de Zwarte Ryth afgerond. Het slib ligt op een
weilandje te composteren tot het verder
verwerkt kan worden. Ook de vel
werkzaamheden in de Toutenburgsingel en
rond de Maatlanden (de zuidelijke helft van
ons bos) zijn klaar. Het hout ligt opgestapeld
in de Meester Posthumalaan en de
Toutenburgsingel. Dit wordt zo snel mogelijk
afgevoerd zodat dit de komende
werkzaamheden niet in de weg ligt. (Als
iemand nog brandhout wil hebben moet je snel zijn!) Langs de singel is overal een brede strook
van de ondergroei afgezaagd met een forrestcutter, en niet geklepeld, zodat er maar weinig troep
(mulch) achter gebleven is. De komende jaren zorgen we erdoor regelmatig maaien/klepelen voor
dat hier een bredere grasberm ontstaat. In de singel is nu meer dan voldoende ruimte om een
heleboel nieuwe eiken te poten.
We zijn ook erg tevreden over de werkzaamheden in de meest zuidelijke beukenlaan op de
Maatlanden. Er zijn veel met elkaar concurrerende bomen uit gehaald, maar toch is het aanzicht
van de laan goed behouden gebleven!
Vorige week is ook een telling gedaan van alle te snoeien bomen. In totaal zullen er de komende
weken meer dan 1800 bomen gesnoeid worden. Daarbij worden raar uitgroeiende takken en
vooral veel dood hout verwijderd. Nog ff doorbijten dus, en dan zijn de werkzaamheden al snel
klaar!

HERSTEL VAN PADEN, BRUGGETJES EN SLOOTJES
Zoutman is begonnen met het herstel van de
eerste paden in het bos, rond de Zwarte Ryth.
De zachte en natte plekken in de paden
worden uitgegraven en vervolgens wordt het
geheel gevuld en geëgaliseerd met woudzand;
leemhoudend zand. Het geheel zal zich op
termijn weer verdichten tot een stevig en goed
beloopbaar pad. Er zijn ook enkele bruggetjes
hersteld, nieuwe bruggetjes geplaatst en wat
slootjes uitgehaald! Goed werk!
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SLIETWERK ROND RONDE VIJVER
03/09/18 - Rond de Ronde Vijver wordt een nieuw hek gemaakt. Prikkeldraad past daar niet,
maar er is wel een hek nodig om de randen van de wal rond de vijver heel te houden. Het wordt
een mooie opvolger van het oude houten hek uit begin van de vorige eeuw, maar net even wat
robuuster en moderner.

AANVANG SNOEIWERK
06/09/18 - Het snoeiwerk in het bos is
begonnen. In totaal zullen er de komende
maanden meer dan 1800 bomen gesnoeid
worden. Daarbij worden raar uitgroeiende
takken en vooral veel dood hout verwijderd.
De uitgesnoeide takken zullen op kleine
hoopjes langs de lanen gelegd worden tot het
er genoeg zijn om te versnipperen. De
planning is om er 40 tot 50 per dag te
snoeien, dus we hebben nog geruime tijd te
maken met wat overlast...
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OPRUIMEN RONDE VIJVER
08/09/18 - De eerste klus van de vrijwillige
boswerkers op 8 september was het opruimen
van de Ronde Vijver. We waren met maar een
klein groepje, maar genoeg om de paden en
randen van de Ronde vijver helemaal netjes te
maken. We hebben vele tientallen boompjes en
bramen uit de grond getrokken, stammen en
takken versleept en het geheel zo netjes
mogelijk gemaakt. Geniet ervan!

SNOEIWERK MAATLANDEN (BIJNA) AFGEROND
07/10/18 - Afgelopen vrijdag 5 oktober heeft de firma Noest het snoeiwerk op de Maatlanden
(bijna) afgerond. Er resteert nog een beetje werk langs een smal pad waar men met de
hoogwerker niet uit de voeten kon. Zo komt aan alle overlast en herrie langzamerhand een eind.
Vrijdag is men in de Toutenburgsingel aan het werk gegaan. In de loop van volgende week volgt
het laatste snoeiwerk rond het Vagevuur en langs het fietspad!

OPRUIMEN SNOEIHOUT
07/10/18 - De vrijwilligers van Natuurschoon
hebben afgelopen zaterdag 6 oktober een
grandioze opruimactie gehouden in het Voorste
Bos. De snoeiwerkzaamheden waren daar al
afgerond, maar het en der waren nog takken en
andere restanten achter gebleven in het bos. Puur
natuur, en dus niet zo erg, maar wel rommelig.
Alle restanten van het snoeiwerk zijn verzameld.
Deze worden eerdaags afgevoerd en tot snippers
vermalen.
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5

STAND VAN ZAKEN

In principe worden alle in het projectplan beschreven werkzaamheden uitgevoerd. In
onderstaande overzicht wordt per project en per onderdeel aangegeven hoe de werkzaamheden
worden uitgevoerd.

5.1

PROJECT LANEN

In bovenstaande plaatje zijn de verschillende lanen in het gebied aangegeven. De lanen of
bomenrijen worden met verschillende kleuren onderscheiden. De lanen met een groene 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 gele kleur worden pas vanaf 1950 weergegeven en
zijn dus ongeveer 80 jaar oud. En tot slot de lanen met een rode kleur. Deze zijn nog maar 30
jaar oud en worden pas vanaf 1980 weergegeven op diverse kaarten. Blauwe stippen zijn beuken,
groene stippen zijn eiken, rode stippen haagbeuk, gele stippen paardenkastanje.
Omdat er de afgelopen jaren nauwelijks onderhoud is gepleegd, worden in de verschillende lanen
herstelmaatregelen uitgevoerd. Bij deze werkzaamheden worden de in het terrein aanwezige
kwaliteit versterkt. Doel van de herstel- en beheermaatregelen is dat de nog aanwezige vitale
lanen duurzaam in stand gehouden worden en verdwenen lanen of stukken daarvan opnieuw in-
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of aangeplant worden. Zodat de komende generaties van bezoekers ook kunnen genieten van de
lanen op Natuurschoon.
De herstelwerkzaamheden die worden uitgevoerd bestaan grotendeel uit het revitaliseren van de
lanen die nog in redelijke staat verkeren. De werkzaamheden bestaan bijvoorbeeld uit:
•

Het vrijstellen van de lanen; zodat de lanen voldoende groeiruimte behouden. Als een
laan door een bosgebied loopt, staan de laanbomen vaak in concurrentie met de
bosbomen. Wanneer hier niet tijdig wordt ingegrepen zullen er laanbomen sneuvelen. Met
het gevolg dat de uniformiteit van de laan verdwijnt. Om dit te voorkomen is het van
belang dat de laan aan beide zijden genoeg groeiruimte houdt. Dit kunnen we doen door
een aantal bosbomen langs de lanen te kappen.

•

Het verwijderen van opslag en onderbegroeiing onder de lanen; zodat de lanen weer
zichtbaar worden en hun uniforme beeld terugkrijgen. Bij veel lanen is de
onderbegroeiing al enige tijd niet afgezet. Hierdoor is het beeld van een uniforme laan
verdwenen. In een aantal gevallen concurreert de onderbegroeiing al met de laan. Door de
onderbegroeiing af te zetten worden de laanbomen weer zichtbaar.

•

Het snoeien van de lanen zodat de onderdoorgang behouden blijft, de laanbomen hun
vorm behouden, en dood hout uit de lanen verwijderd wordt. Om de bomen ook voor de
komende jaren vitaal te houden dienen ze gesnoeid te worden. Naast het behouden van
de onderdoorgang en het verwijderen van dood hout, kan men met snoeien de bomen
onderling ook ruimte geven. Een belangrijk aspect dat vaak vergeten wordt. Door de
oorspronkelijke plantafstand hebben de bomen onderling weinig groeiruimte. Doordat
niet alle bomen even snel naar boven groeien, zullen de voorlopers de ruimte innemen
van de achterblijvers. Door de achterblijvers nu extra ruimte te geven kan het laanbeeld
duurzaam in stand gehouden worden.

•

Verbeteren van het wandelpad door de lanen. De huidige paden door de lanen zijn op veel
plekken slecht begaanbaar. Om ervoor te zorgen dat iedereen van deze mooie lanen kan
genieten is het nodig om de paden te verbeteren.

Enkele lanen zijn onvolledig, minder vitaal, in slechte staat of zelfs geheel verdwenen. Bij deze
lanen is totaal verjongen (vernieuwen) of gedeeltelijk (stukken) verjongen een optie. De
werkzaamheden bestaan dan uit:
•

Het verwijderen van alle aanwezig begroeiing. De overgebleven laanbomen en de
ondergroei worden gekapt om plaats te maken voor de nieuwe laan.

•

Herprofileren van het pad en sloten langs de laan. Wanneer alle begroeiing verwijderd is,
zullen pad en sloten opnieuw moeten worden ingericht. De stobben van de oude
laanbomen kunnen dan verwijderd worden. Wanneer de grond erg slecht is (verdicht of
veel puin) kunnen de plantgaten gevuld kunnen met bomengrond.

•

Herplant van de laan in oorspronkelijk plantverband. Wanneer een historische laan
opnieuw aangeplant wordt, is het logisch om het oorspronkelijk plantverband aan te
houden.
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5.1.1

LAAN 1 – EIKENLAAN

Deze oude eikenlaan loopt parallel aan het fietspad. Door deze laan heeft vroeger een weg
gelopen. De weg heeft ongeveer dezelfde route gehad als het huidige fietspad richting Roden.
Deze laan bestaande uit zware eiken is deels nog aanwezig en voor ongeveer 55 procent intact.
De oude weg door de laan wordt nu als wandelpad gebruikt. 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.

GEPLANDE AANPAK
Deze laan zal worden gesnoeid. Dode takken en gevaar opleverende takken worden verwijderd.
Het pad zal worden verbeterd door er woudzand op aan te brengen. Op verschillende andere
paden in het bos is dat de afgelopen jaren al gedaan met goed resultaat.

UITVOERING
De werkzaamheden in deze laan worden
conform plan uitgevoerd. In juli zijn in deze
laan enkele minder vitale bomen geveld. Alle
resterende ondergroei/opschot is uit de laan
verwijderd. Het snoeiwerk is in september
uitgevoerd. De bomen langs het fietspad
worden in oktober gesnoeid. Met vrijwilligers
zijn alle resten van de vel- en
snoeiwerkzaamheden opgeruimd. Het
verbeteren van het pad zal naar verwachting
eind oktober/begin november uitgevoerd
worden.

5.1.2

BOMENRIJ 2 – EIKENRIJ

Deze bomenrij met eiken ligt langs het grasland van de Hertenweide en de Duivenweide. De rij
bestaat uit twee delen, 2a en 2b. 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.

GEPLANDE 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.
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UITVOERING
In deze laan zijn in juli enkele eiken langs de
weilanden geveld. Een enkele eik is getopt. In
de VTA (boomveiligheidscontrole) is helaas
vastgesteld dat alle essen in deze laan aan
‘essentaksterfte’ lijden. Ze hadden daardoor
potentieel gevaarlijke structurele
tekortkomingen of aantastingen en ze
verkeerden in zeer slechte conditie. De essen
zijn daarom allemaal geveld. Er zijn daardoor
in deze laan veel meer werkzaamheden
uitgevoerd dan in de plannen voorzien. Het
snoeiwerk is in september uitgevoerd. Met vrijwilligers zijn alle resten van de vel- en
snoeiwerkzaamheden opgeruimd. Er moet een stuk van het pad hersteld worden. Dit zal naar
verwachting eind oktober/begin november uitgevoerd worden.

5.1.3

LAAN 3 – BEUKENLAAN

Laan 3 is een oude beukenlaan die van noord naar zuid loopt door het Voorste bos. Deze laan is
de meest intacte en uniforme laan van Natuurschoon en is ca. 90 procent intact. 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 een stuk van het wandelpad dat door de laan loopt hersteld.

GEPLANDE AANPAK
Deze laan zal worden gesnoeid. Er zal een aantal eiken van de ondergroei aan de weilandkant
worden weggehaald. Het noordelijke deel van 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.

UITVOERING
De werkzaamheden in deze laan worden conform plan uitgevoerd. In deze laan zijn in juli enkele
eiken langs de weide geveld. Het snoeiwerk is in september uitgevoerd. Met vrijwilligers zijn alle
resten van de vel- en snoeiwerkzaamheden opgeruimd. Het verbeteren van het noordelijke stuk
van dit pad zal naar verwachting eind oktober/begin november uitgevoerd worden.

5.1.4

LAAN 4 – BEUKENLAAN

Deze beukenlaan is tevens de hoofdlaan van het Voorste Bos en loopt rechtstreeks naar de
Meester Posthumabank. De structuur van de laan is erg matig, mede door een grote onderlinge
plantafstand van de bomen. De conditie van de huidige bomen is slecht en er is in het verleden
flink gesnoeid waardoor veel bomen een aangetaste vorm hebben. De verharding van het pad is
aan verbetering toe en het pad en de bermen wateren slecht af.
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GEPLANDE 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.

UITVOERING
De werkzaamheden in deze laan worden conform plan uitgevoerd. In deze laan zijn geen bomen
gekapt. Het snoeiwerk is in september uitgevoerd. De ondergroei/opschot in de laan is door
vrijwilligers verwijderd. De laan zal tegelijk met de parkeerplaats worden verhard met schots
graniet. Het werk aan de oprijlaan zal naar verwachting begin november uitgevoerd worden.

5.1.5

LAAN 5 – BEUKENLAAN EN EIKENLAAN

De beukenlaan 5a met een rij Amerikaanse eiken langs het grasland wordt al sinds 1832 op kaart
aangeven als laan. Opvallend is dat naast deze beukenlaan nog een tweede laan (5b) met inlandse
eiken loopt. Van deze twee lanen is de beukenlaan nog grotendeels intact. De inlandse eikenlaan
is nog maar gedeeltelijk intact. De twee lanen hebben een afmeting bereikt waarbij sterke
onderlinge concurrentie is ontstaan. Dit is voor een aantal inlandse eiken al fataal geworden.

GEPLANDE AANPAK
Laan 5a zal 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 (5b) in het bos op te laten gaan.
Deze wordt dus niet gesnoeid. Het idee is verder dat een paar van de Amerikaanse eiken van de
ondergroei aan de weilandkant in eigen beheer kunnen worden weggehaald. Pad 5a zal worden
verbeterd door er woudzand op aan te brengen.

UITVOERING
De werkzaamheden in laan 5a worden conform
plan uitgevoerd. In deze laan zijn in juli enkele
bomen langs de weide geveld. Het snoeiwerk
is in juli uitgevoerd. Vrijwilligers van
Natuurschoon gaan in oktober de slootranden
schonen van opschot. Het verbeteren van het
pad met woudzand zal naar verwachting eind
oktober/begin november uitgevoerd worden.
De inlandse eikenlaan (5b) gaat in het bos op.
Deze is dus niet gesnoeid. Het pad wordt uit
de loop gehaald.
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5.1.6

LAAN 6 – BEUKENLAAN

Laan 6 bestaat uit zware beuken en loopt evenwijdig aan de weg naar het huis ‘Veghe Vuir’
(Vagevuurselaan 5) door het bos. 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.

GEPLANDE 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.

UITVOERING
Uit deze laan zijn slechts enkele bomen verwijderd. Het snoeiwerk is in augustus uitgevoerd.
Vrijwilligers gaan de resterende ondergroei en opschot verwijderen. Het verbeteren van het pad
met woudzand zal naar verwachting eind oktober/begin november uitgevoerd worden.

5.1.7

BOMENRIJ 7 – EIKENRIJ

Deze bomenrij van eiken, langs het fietspad, is het restant van een laan. 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.

GEPLANDE 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
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.

UITVOERING
Uit deze bomenrij zijn slechts enkele bomen verwijderd. Uit de berm van het fietspad zijn ook
enkele bomen (die in de kroon van de eikenlaan staken) verwijderd. Het snoeiwerk wordt in
oktober uitgevoerd. Vrijwilligers zijn al geruime tijd bezig om de ondergroei en opschot over een
brede strook te verwijderen. Alle gesnoeide takken en opschot worden in een takkenril verwerkt.
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Voor vogels en kleine zoogdieren biedt een takkenril een goede nest-, voedsel- en
schuilgelegenheid. Amfibieën en reptielen vinden er een lekker plekje om te overwinteren, en heel
veel insecten maken gebruik van de beschermende takkenril om te schuilen. Uiteindelijk zal deze
oude bomenrij weer in volle glorie ervaren kunnen worden!

5.1.8

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 naar boven.

GEPLANDE AANPAK
Deze laan zal worden gesnoeid. Dode takken en gevaar opleverende takken worden verwijderd.

UITVOERING
Uit deze rij zijn geen bomen verwijderd. Het snoeiwerk is in augustus uitgevoerd. Vrijwilligers
gaan de resterende ondergroei en opschot verwijderen.

5.1.9

LAAN 14 – HAAGBEUKENLAAN

Deze haagbeukenlaan (14a en 14b) 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 maar 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.

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

UITVOERING
Uit laan 14a zijn de meest naar binnen staande
en kwijnende bomen verwijderd. De laan heeft
daardoor een veel betere uitstraling gekregen.
De karakteristieke V-vormige ingang van de
laan is weer goed te zien. Het snoeiwerk wordt
begin oktober uitgevoerd. Het verbeteren van
het pad wordt eind oktober uitgevoerd.
Laan 15 is gesnoeid zodat de onderdoorgang
behouden blijft en de laanbomen hun vorm
kunnen behouden. De bomen hebben
onderling ook meer ruimte gekregen zodat de
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achterblijvers nu extra ruimte krijgen en het laanbeeld duurzaam in stand gehouden wordt. De
uitstraling van de laan is meteen al een stuk verbeterd!

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

GEPLANDE 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.

UITVOERING
In deze laan zijn slecht enkele
bomen verwijderd. Het snoeiwerk
wordt in oktober uitgevoerd. Het
verbeteren van het pad wordt eind
oktober uitgevoerd.

5.1.11 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. 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.

GEPLANDE 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.
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UITVOERING
Ook in deze laan zijn slecht enkele bomen
verwijderd. Het snoeiwerk wordt in oktober
uitgevoerd. Het verbeteren van het pad wordt
eind oktober/begin november uitgevoerd.

5.2

PROJECT ZWARTE RYTH

De Zwarte Ryth of Nietapster Rythe stroomt aan de noordwestzijde van Natuurschoon door het
Voorste Bos. In het verleden werd door de Ryth overtollig water vanaf het hoger gelegen Terheijl
richting het lagergelegen Nietap afgevoerd naar het Leekstermeer. De Zwarte Ryth werd
toentertijd ook gebruikt door de monniken van Terheijl om de gestoken turf af te voeren.
Tegenwoordig is de Zwarte Ryth een dichtgeslibde en vaak droogstaande watergang, nauwelijks
zichtbaar in het landschap. In het Voorste Bos is het Zwarte Ryth het best zichtbaar gebleven in
het landschap met een zeer bijzondere flora.
De Zwarte Ryth is zowel historisch als natuurlijk gezien een bijzonder gebied. Uit de
gebiedsanalyse en het overzicht van knelpunten komt duidelijk naar voren dat de Zwarte Ryth aan
het verdwijnen is. De Zwarte Ryth weer echt 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.

GEPLANDE 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 i.v.m. essentaksterfte. Het
projectvoorstel voor de Zwarte Ryth beperkt zich dan ook tot het gebied ten zuiden van de
parkeerplaats. Daar is de afgelopen jaren weinig tot geen onderhoud geweest. Hierdoor is het
terrein slecht begaanbaar geworden. Belangrijk onderdeel van de werkzaamheden is dan ook het
begaanbaar maken van de paden. Op natte plekken kan er misschien een rabat gegraven worden,
voor de rest zal het aanbrengen van woudzand veel helpen.
De bruggetjes in het bosje wordt boven water gehaald. 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
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gras. Deze worden met klein materieel en veel zorg voor de flora uitgehaald. De bagger wordt
afgevoerd en niet ter plaatse verwerkt.
Een bioloog/ecoloog van de Bosgroep gaat de werkzaamheden begeleiden.
Een onderdeel van de werkzaamheden is ook het dunnen van het bos rondom de Zwarte Ryth. De
zieke of al dode essen worden verwijderd en elzen en eiken langs de oever van de Ryth worden
verwijderd. In het gebied staan ook enkele zwarte populieren die hun pensioengerechtigde
leeftijd hebben bereikt. Een aantal van deze populieren zal verwijderd worden.
Om een aantal kwetsbare plantensoorten weer wat meer kans te geven moeten her en der
opschietende beukjes en struiken afgezet worden. Dat kan prima met de vrijwilligers gedaan
worden.
Om het gebied weer aantrekkelijk te maken voor de recreant/wandelaar, worden verder de
volgende werkzaamheden uitgevoerd:
•

Het schonen van de watergangen, waaronder het Zwarte Ryth, om de zichtbaarheid te
behouden,

•

De grote vijver/poel herstellen, gedeeltelijk opschonen en uitgraven,

•

Het herstellen en ophoging van de wandelpaden,

•

Het herstellen/renoveren van de bruggen,

•

De parkeerplaats renoveren.

De informatie op het informatiepaneel zal worden geactualiseerd. De constructie van het bord
wordt gehandhaafd.

UITVOERING
Om maximaal te profiteren van de lange droge
zomer zijn de werkzaamheden in het bos
meteen na afloop van het broedseizoen
begonnen langs de Zwarte Ryth. In overleg
met de ecoloog zijn stukken van het bos langs
de Ryth afgezet. De machines die bij de
werkzaamheden gebruikt worden mogen die
gebieden niet betreden. De werkzaamheden
zijn toch mogelijk door bijvoorbeeld vanaf
tegenoverliggende oevers te werken.
Als eerste werd het dunnen van het bos
rondom de Zwarte Ryth aangepakt. De zieke
essen en de gebleste elzen en eiken langs de oever van de Ryth werden verwijderd. Ook enkele
grote zwarte populieren zijn verwijderd.
De Ryth zelf is geschoond door er met klein en licht materieel doorheen te rijden. Aan de
uiteinden van de Ryth is de bagger eruit geschept. Zo kon het werk door de uitzonderlijk droge
zomer uitgevoerd worden zonder de kwetsbare oevers te betreden! De centrale poel is tot op de
originele bodem uitgebaggerd. De bagger bleek schoon genoeg om op aangrenzende percelen
(buiten het bos, op akkerland) te verwerken. De bagger is afgevoerd naar een nabijgelegen
weiland om een tijdje te composteren.
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Meteen na afloop van de vel- en
baggerwerkzaamheden is het herstel van de
paden en bruggetjes en het snoeiwerk aan de
bomen langs de paden uitgevoerd. De Ryth ligt
er weer prachtig bij! De oude glorie van dit
stukje bos en de Zwarte Ryth kan weer volledig
ervaren worden. Het sluitstuk van de
werkzaamheden rond de Ryth vormt de
aanpak van de laan naan de Meester Posthuma
Bank en de parkeerplaats. Daarbij wordt de
oude duiker vervangen, nieuwe brugleuningen
geplaatst en het laatste stukje van de oever
geschoond. De werkzaamheden worden
afgerond met het plaatsen van een nieuw en actueel informatiepaneel.

5.3

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 en vervening opgetreden.
•

Uit de gebiedsanalyse van het Vagevuur kwamen de volgende knelpunten naar boven:

•

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.

•

De pingoruïne wordt niet gebruikt als samenhangende eenheid. Naast in de kern natuur
op de randen vooral houtproductie (oost-, noord- en westzijde) en landbouw (zuidzijde).

•

Het wandelpad is door de vochtige omstandigheden niet goed te gebruiken.

GEPLANDE AANPAK
De herstelwerkzaamheden bestaan uit:
•

De noordoostelijke watergang schonen;

•

De watergang naar het Vagevuur verondiepen zodat de landbouwgronden niet meer
afwateren naar het vagevuur;

•

Het informatiepaneel vervangen;

•

De bestaande paden herstellen;

•

Een knuppelpad aanleggen ter vervanging van pad aan oost en noordzijde;

•

De landbouwgrond naast het Vagevuur omvormen naar natuurlijk grasland.

Daarnaast is het plan om veel opslag van bomen en struiken rondom de plas en de rietkragen te
verwijderen. 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 deze als 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. Een eerder voorstel voor
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een pad door het weiland of een vlonderbrug door het water aan de zuidzijde is wat het bestuur
betreft niet meer aan de orde.
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 het zuidelijker bosje van
Staatsbosbeheer bereikt worden, zonder het fietspad te raken.

UITVOERING
Al in de winter, toen er nog ijs lag, zijn de
eerste werkzaamheden uitgevoerd.
Vrijwilligers hebben via het ijs de langs de
rand van de pingo opgeschoten bomen en
takken gesnoeid. Ook is het riet langs de
randen gemaaid en zijn bijna alle bomen op
het eilandje geveld. Aannemer Noest heeft
gebruik gemaakt van de bevroren ondergrond
om de opslag van bomen en struiken aan de
zuid- en zuidwestzijde van de plas te
verwijderen. (Daarbij verdween hij bijna in het
Vagevuur!)
In Juli is het pad aan de noord/oostzijde beter
begaanbaar gemaakt door daar een
knuppelpad aan te leggen. Ook de aansluiting
van het wandelpad bij de kruising van het
fietspad met de Toutenburgsingel is veiliger
gemaakt door een nieuwe toegang tot het bos
aan te leggen.
Het pad aan de westkant van de pingo is uit de
loop gehaald. Hier komt een rustige zone voor
watervogels. Verschillende bomen zijn geveld,
de resterende gesnoeid. De stobben op de
rand van het weiland gefreesd. De toeloop
naar het vlonderpad is verbeterd met woudzand.
In oktober worden de werkzaamheden rond het Vagevuur afgerond. Er moeten nog een paar
paden verbeterd worden en in de uitwaterende sloot van het naastgelegen bosperceel moet nog
een duiker geplaatst worden. De resterende stobben op de rand van de Pingo worden nog weg
gefreesd zodat de mooie overgang naar het weiland permanent behouden zal blijven. De Pingo
ligt er weer in volle glorie bij!
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5.4

PROJECT 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. 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.
Tijdens een reguliere dunning in 2011 is de Toutenburgsingel meegenomen. De bomen zijn toen
ieder afzonderlijk beoordeeld en niet in het gehele plaatje. Ongeveer de helft van alle zware eiken
is toen geveld en de onderbegroeiing is afgezet. Hierdoor is het beeld van een houtsingel
versterkt en de suggestie van een laan verloren gegaan.
Door alle gaten in de bomenrij is het er na de dunning echter niet mooier op geworden. In de
bomenrij staan verschillende soorten bomen, waaronder essen met een slechte gezondheid. De
afgelopen jaren is er veel dood hout in de bomen blijven zitten. Door het ontbreken van enige
uniformiteit en de matige conditie van een aantal bomen is de huidige toestand de singel als
slecht te beoordelen.
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 loopt heeft ook betere tijden
gekend. Op enkele plaatsen keren elk jaar hinderlijke gaten terug door de slechte ondergrond en
ondoordachte reparaties uit het verleden.
Door gebrekkig onderhoud aan de ondergroei in de singel wordt het fietsverkeer vaak gehinderd
door overhangende takken.

GEPLANDE AANPAK
Er is 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. Daarvoor zou volledige kaalslag en
herplant nodig zijn. Het voorstel is echter wel om de gaten in de bestaande bomenrijen te vullen
met een groot aantal nieuwe bomen. Doelstelling is het handhaven van een singel met bomen,
waarbij de bomen, direct langs het berijdbare deel, een laan suggereren. Op een aantal plaatsen
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zullen minder vitale bomen of (een klein aantal) bomen die nieuwe aanplant in de weg staan
verwijderd worden. De bestaande bomen zullen beter zichtbaar gemaakt worden door het
blijvend afzetten van de onderbeplanting over ca. 1,5 meter en daar een grasberm te maken.
Tijdens een 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. Dit voorstel is in de plannen mee genomen.
Het plan 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 opschot/struiken (en vrij te
houden) en (beter) op de hoogte van de laan aan te laten sluiten. In de bermen zouden gras,
bloemen & kruiden kunnen groeien.
Bij de heel slechte/natte plekken in de laan en het fietspad is het nodig om de ondergrond (klei?)
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 verpulvert 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 (platgereden) 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.
Er kan helaas geen invulling geven worden aan onze wens om op het naastgelegen weilandje van
Staatsbosbeheer een grotere parkeerplek aan te leggen.

UITVOERING
Bij de vel werkzaamheden in de
Toutenburgsingel is de bestaande singel met
bomen zoveel mogelijk intact gelaten. Wel is
genoeg ruimte gemaakt om zo’n 140 nieuwe
eiken te kunnen planten. Door deze ‘in het
ritme’ van de laan te poten zullen deze zullen
het laan effect aanzienlijk versterken. De
nieuwe eiken zullen dit najaar gepoot worden.
De bestaande bomen zijn beter zichtbaar
gemaakt door het afzetten (afzagen) van de
onderbeplanting over een aantal meters
breedte. Deze strook zal tot een brede
grasberm omgevormd worden door deze de komende jaren intensief te maaien.
De onder begroeiing van de singel wordt versterkt met een mengsel van meidoorn, sleedoorn,
hondsroos, (bos)vlier etc.
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In oktober zal het snoeiwerk in de singel uitgevoerd worden. Tegelijk worden alle nieuwe en oude
stobben van eiken, andere bomen en hazelaars weg gefreesd.
De werkzaamheden aan de laan en het fietspad zelf beginnen in december. Deze zullen normaal
gesproken voor Kerst worden afgerond.

5.5

PROJECT 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.
Er zitten nu geen goudvissen meer in de vijver (dat is ook niet van deze tijd), het bruggetje is
verzakt en heeft geen leuning meer. De vijver is behoorlijk gevuld met resten van ingevallen blad.
's Zomers staat de vijver vaak droog. De vijver geeft de laatste jaren een beeld van vergane glorie.
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. 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. Het
is de moeite waard om een beetje van de oude luister te herstellen en van het geheel weer een
aantrekkelijke plek maken.

GEPLANDE 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 zullen worden
gesnoeid. Door bomen te verwijderen kan
meer licht toetreden tot de vijver. De gehele
rand van de vijver zal worden vrijgezet.
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.
Het pad ten noorden van de vijver zal worden
verbeterd door er woudzand op aan te
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brengen. De sterk overhangende rododendrons zullen teruggesnoeid worden.

UITVOERING
Meteen na afloop van het broedseizoen is de firma Zoutman begonnen met het baggeren in de
Zwarte Ryth de Ronde Vijver. Door het droge weer verliep dat werk zeer voorspoedig. Door de
buitengewone omstandigheden stond de Ronde Vijver haast droog. Bij de graafwerkzaamheden
kwam de originele witte zandbodem die ooit de ondergrond van de Goudvisschenvijver vormde
weer naar boven. Uiterst zorgvuldig is de dikke sliblaag daar af geschraapt.
Op de rand van de vijver zijn verschillende
bomen gekapt. Vooral aan de zuidkant zijn
veel naaldbomen verdwenen. Er kan nu veel
meer licht toetreden tot de vijver. Dit zal de
waterkwaliteit en de belevingswaarde te goede
komen. De resterende bomen rond de vijver
zijn behoorlijk gesnoeid.
Rond de vijver is een prachtig nieuw hek
gemaakt. Het is een mooie opvolger van het
oude houten hek uit begin van de vorige eeuw,
maar net even wat robuuster en moderner. Een
groep vrijwilligers heeft het gebied rond de
vijver een grote opschoon en opknapbeurt
gegeven. Allerlei opschot en rommel is
opgeruimd.
Over het originele wandelpad naar de vijver is
weer een prachtige zichtlijn ontstaan vanuit
het bos, over het water, tot ver over de
achterliggende landerijen.
Het herstel van het pad ten noorden van de
vijver staat op de agenda voor oktober.
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6

FINANCIEEL OVERZICHT

In deze ‘online’ versie komen de financiën niet aan de orde. De financiën zijn voor leden op
verzoek in te zien.
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7

PLANNING
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BIJLAGE 1: FACTUREN
In deze ‘online’ versie komen de financiën en aanverwante informatie niet aan de orde.
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BIJLAGE 2: UREN VRIJWILLIGERS
In deze ‘online’ versie komen de financiën en aanverwante informatie niet aan de orde.
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