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

GEMEENTE NOORDENVELD 

 

 

VERSLAG OVER DE PERIODE VAN 1 OKTOBER TOT EN MET 31 DECEMBER 2018 

VERENIGING TOT BEHOUD VAN NATUURSCHOON NIETAP, LEEK EN OMGEVING 

VERSIE 1.8, 13 JANUARI 2019. 

De projecten van de Vereniging ‘Natuurschoon’ zijn mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de 

gemeente Noordenveld, provincie Drenthe en de Regio Groningen-

Assen. 

  



2 
 

Inhoudsopgave 

1 Inleiding, Samenvatting ............................................................................................................................... 3 

1.1 Samenvatting ..................................................................................................................................... 3 

1.2 Leeswijzer .......................................................................................................................................... 3 

2 Uitvoering van de werkzaamheden ............................................................................................................. 4 

3 Stand van zaken projecten .......................................................................................................................... 7 

3.1 Project Lanen ..................................................................................................................................... 7 

3.1.1 Laan 1 – eikenlaan ......................................................................................................................... 8 

3.1.2 Bomenrij 2 – eikenrij ...................................................................................................................... 8 

3.1.3 Laan 3 – beukenlaan ...................................................................................................................... 9 

3.1.4 Laan 4 – beukenlaan ...................................................................................................................... 9 

3.1.5 Laan 5 – beukenlaan en eikenlaan ............................................................................................... 10 

3.1.6 Laan 6 – beukenlaan .................................................................................................................... 10 

3.1.7 Bomenrij 7 – eikenrij .................................................................................................................... 11 

3.1.8 Laan 9 – Eikenrij ........................................................................................................................... 11 

3.1.9 Laan 14 – haagbeukenlaan ........................................................................................................... 11 

3.1.10 Laan 16 – Paardenkastanjelaan................................................................................................ 12 

3.1.11 Laan 18 – beukenlaan .............................................................................................................. 12 

3.2 Project Zwarte Ryth ......................................................................................................................... 13 

3.3 Project Vagevuur.............................................................................................................................. 15 

3.4 Project Toutenburgsingel ................................................................................................................. 16 

3.5 Project Ronde Vijver ........................................................................................................................ 17 

4 Financieel overzicht ................................................................................................................................... 19 

Bijlage 1: Facturen ............................................................................................................................................ 20 

Bijlage 2: Uren vrijwilligers ................................................................................................................................ 22 

 

 

 

 



3 
 

1 INLEIDING, SAMENVATTING 

Dit is het tweede verslag over de ‘Projecten Natuurschoon’; de verzameling van projecten in 

Natuurschoon Nietap die in het kader van het programma Terheijl van de gemeente Noordenveld 

worden uitgevoerd.  

Het eerste verslag begon bij de eerste schetsen in 2014, de vele overleggen in 2015/2016, de 

uitwerking tot concrete plannen en de besluitvorming in 2017 en liep tot en met de 

daadwerkelijke uitvoering van de geplande werkzaamheden in de periode van 15 juli 2018 tot 1 

oktober 2018. 

Dit verslag gaat over de werkzaamheden die zijn uitgevoerd in de periode van 1 oktober tot en 

met 31 december 2018. Het betreft een deelverslag. Enkele werkzaamheden moeten nog 

uitgevoerd worden. Afronding van de werkzaamheden wordt, ijs en weder dienende, verwacht in 

het vroege voorjaar van 2019. In voorjaar 2019 wordt een eindverslag gemaakt. 

1.1 SAMENVATTING 

De meeste werkzaamheden zijn uitgevoerd. De werkzaamheden rond de Zwarte Ryth, de Ronde 

Vijver en het Vagevuur zijn klaar. Al het vellen en snoeien van bomen is klaar. Het meeste werk 

voor het herstel van de Meester Posthumalaan en de Toutenburgsingel is uitgevoerd. Al het 

grondwerk is klaar. Het oude stuk fietspad langs de Toutenburgsingel is geheel vernieuwd. Langs 

de rest van de laan is een nieuw fietspad aangelegd.  

De Meester Posthumalaan, parkeerplaats en de Toutenburgsingel moeten nog van een nieuwe 

laag graniet en verdere afwerking voorzien worden. Naar verwachting worden alle 

werkzaamheden voorjaar 2019 afgerond. 

 

1.2 LEESWIJZER 

In dit verslag komen achtereenvolgens de uitvoering van de werkzaamheden in de periode van 1 

oktober tot en met 31 december 2018, de stand van zaken van de verschillende projecten op 1 

januari 2019 aan de orde. 

In deze ‘online’ versie komen de financiën niet aan de orde. 

Er wordt niet meer ingegaan op het projectplan dat aan de werkzaamheden ten grondslag ligt, de 

voorbereiding van de werkzaamheden, de besluitvorming en de uitvoering van de 

werkzaamheden in de periode tot 1 oktober 2018. Deze zijn uitgebreid aan de orde geweest in 

het ‘Verslag over de projecten Natuurschoon’ over de periode van begin 2014 tot 1 oktober 2018 

van 15 november 2018. 
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2 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. 

SNOEIWERK MAATLANDEN (BIJNA) AFGEROND 

07/10/18 - Afgelopen vrijdag 5 oktober heeft 

de firma Noest het snoeiwerk op de 

Maatlanden op een haar na 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 VOORSTE BOS 

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. 

OPKNAPBEURT MEESTER POSTHUMALAAN VAN START 

16/11/2018 - De laan naar de Meester 

Posthuma bank krijgt de komende weken zijn 

welverdiende opknapbeurt. Als eerste is de 

duiker waar de Zwarte Ryth door heen stroomt 

gerepareerd. Momenteel is men bezig om het 

pad te vernieuwen. De laan zal recht door 

getrokken worden tot aan de bank. Voor de 

bank komt een afslag naar de camping. De 

zichtlijn zal weer veel meer dan de afgelopen 

jaren op de majestueuze bank gericht worden. Er worden betonbandjes geplaatst waar de nieuwe 

deklaag van Schots Graniet tussen gestort kan worden. De sloten worden geschoond, de bermen 

gerepareerd en op afschot gelegd. Eind november zullen de werkzaamheden klaar zijn, tenzij het 

weer tegen zit.  
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140 NIEUWE EIKEN LANGS TOUTENBURGSINGEL GEPOOT 

30/11/2018 - Een miezerige winterdag 

vandaag, maar prima weer om bomen te 

poten! Gisteren stonden er nog rijen kale 

boompalen, maar vandaag (29 november) zijn 

er meer dan honderd nieuwe Inlandse Eiken de 

grond in gegaan langs de Toutenburgsingel. 

Met deze aanplant zijn zoveel mogelijk van de 

gaten die bij de recente dunning maar ook al 

de afgelopen tientallen jaren in de oude singel 

ontstaan zijn opgevuld met nieuwe bomen. Bij 

de aanplant van de nieuwe bomen is ervoor 

gezorgd dat de bomen direct langs het berijdbare deel het laanbeeld versterken. Er worden deze 

week nog meer Eiken gepoot, en op enkele plaatsen wordt de begroeiing van de singel ecologisch 

versterkt door het aanplanten van Meidoorn, Sleedoorn, Hondsroos, Vlier, Gelderse roos, 

Lijsterbes, etc.… Nu staan er voornamelijk hazelaars.  

 

AANPLANT NIEUWE STRUIKEN LANGS TOUTENBURGSINGEL KLAAR 

03/12/18 - Met het aanplanten van Meidoorn, 

Sleedoorn, Hondsroos, Vlier, Gelderse roos en 

Lijsterbes langs de Toutenburgsingel is weer 

een belangrijk stuk werk in ons bos afgerond. 

Met alle nieuwe eiken en deze nieuwe struikjes 

heeft de singel alle kans om zich de komende 

jaren mooi te ontwikkelen. In totaal zijn er 250 

nieuwe struikjes aangeplant. Allemaal soorten 

die in onze omgeving en langs deze singel 

goed passen. De diverse soorten zorgen op 

termijn voor een voor vogels en andere dieren 

veel aantrekkelijker omgeving. En het is nog 

mooi ook! 

 

AFRONDING GRONDWERKZAAMHEDEN 

05/12/19 - De verschillende 

grondwerkzaamheden langs de Meester 

Posthumalaan naderen hun afronding. De 

slootjes zijn geschoond, de bermen afgewerkt, 

de blubber weggeschraapt... Nog een paar 

laatste klussen en opruimwerk, en dan kan de 

nieuwe laag steentjes gestort worden. 
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NIEUW FIETSPAD LANGS SINGEL 

24/12/18 - Het nieuwe fietspad langs de 

Toutenburgsingel nadert z'n voltooiing. Aan de 

westkant van de singel is het fietspad geheel 

vernieuwd, aan de oostkant is er zelfs een 

nieuw fietspad aangelegd. Dit stuk fietspad 

wordt nog met paaltjes van de rijbaan 

afgescheiden. De schelpen moeten natuurlijk 

nog wat aangereden worden, dus de 

eerstkomende tijd zal het nog niet zo 

comfortabel fietsen. Excuses voor de overlast, 

maar in het voorjaar zal er een zacht 

knisperend pad liggen! 
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3 STAND VAN ZAKEN PROJECTEN 

In onderstaande overzicht wordt per project en per onderdeel aangegeven hoe de 

werkzaamheden ervoor staan. De uitleg van de geplande werkzaamheden en de exacte uitvoering 

daarvan zijn uitgebreid aan de orde geweest in het ‘Verslag over de projecten Natuurschoon’ over 

de periode van begin 2014 tot 1 oktober 2018 van 15 november 2018. 

3.1 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 
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lanen duurzaam in stand gehouden worden en verdwenen lanen of stukken daarvan opnieuw in- 

of aangeplant worden. Zodat de komende generaties van bezoekers ook kunnen genieten van de 

lanen op Natuurschoon.  

3.1.1 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.  

STAND VAN ZAKEN 

De werkzaamheden in deze laan zijn conform 

plan uitgevoerd. In juli zijn in deze laan enkele 

minder vitale bomen geveld. Alle resterende 

ondergroei/opschot is uit de laan verwijderd. 

Alle bomen in deze laan zijn grondig gesnoeid. 

Alle dode en gevaar opleverende takken zijn 

verwijderd. Het pad is verbeterd door er 

woudzand op aan te brengen. Met vrijwilligers 

zijn alle resten van de vel- en 

snoeiwerkzaamheden opgeruimd. 

3.1.2 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.  

STAND VAN ZAKEN 

In deze laan zijn in juli enkele eiken langs de 

weilanden in deze laan geveld. Een enkele eik 

is getopt. In de VTA (boomveiligheidscontrole) 

was 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 
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vrijwilligers zijn alle resten van de vel- en snoeiwerkzaamheden opgeruimd. Het pad is verbeterd 

door er nieuw woudzand op aan te brengen. De aansluitingen op de ‘meester Posthumalaan’ 

moeten nog in orde gemaakt worden. 

3.1.3 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.  

STAND VAN ZAKEN 

De werkzaamheden in deze laan zijn 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 

noordelijke deel van het pad is verbeterd door 

er woudzand op aan te brengen.  

3.1.4 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.  

STAND VAN ZAKEN 

De werkzaamheden in deze laan zijn conform 

plan uitgevoerd. In deze laan zijn geen bomen 

gekapt. Het snoeiwerk is in september 

uitgevoerd. Daarbij is er weer veel dood hout 

verwijderd uit de bomen. De 

ondergroei/opschot in de laan is door 

vrijwilligers verwijderd. De bermen van de laan 

zijn hersteld en op ‘afschot’ gelegd. Verder is 

de afwatering van de laan verbeterd door de 

sloten te schonen en watervoerend te maken.  

De laan zal tegelijk met de parkeerplaats 

worden verhard met schots graniet. Het werk aan de oprijlaan zal afgerond worden zodra het 

weer dat toe laat. Momenteel (eind december) is het er erg nat. 
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3.1.5 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.  

STAND VAN ZAKEN 

De werkzaamheden in laan 5a zijn 

conform plan uitgevoerd. In deze laan 

zijn in juli enkele bomen langs de 

weide geveld. Op een later moment 

kunnen door houtzagers eventueel 

nog een paar van de Amerikaanse 

eiken in de fors uitgegroeide 

ondergroei aan de weilandkant worden 

weggehaald. 

Het snoeiwerk is in juli uitgevoerd. 

Vrijwilligers van Natuurschoon hebben 

in oktober de slootranden van allerlei 

opschot ontdaan. Het pad is verbeterd 

met een nieuwe laag woudzand. 

3.1.6 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 

redelijk vrij van onderbegroeiing.  

STAND VAN ZAKEN 

Uit deze laan zijn slechts enkele bomen 

verwijderd. Het merendeel in verband met 

plakoksels en andere gebreken. Het snoeiwerk 

is in augustus uitgevoerd. Vrijwilligers hebben 

de resterende ondergroei en opschot 

verwijderd. Ook hier is het pad verbeterd met 

een nieuwe laag woudzand.  
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3.1.7 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.  

STAND VAN ZAKEN 

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 is 

in oktober uitgevoerd. Vrijwilligers zijn al een 

aantal maanden bezig om stukje bij beetje de 

ondergroei en opschot over een brede strook 

te verwijderen. Dit werk zal nog geruime tijd 

door gaan! Alle gesnoeide takken en opschot 

worden in een takkenril verwerkt. 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! 

3.1.8 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.  

STAND VAN ZAKEN 

Uit deze rij zijn geen bomen verwijderd. Het snoeiwerk is in augustus uitgevoerd. Vrijwilligers 

gaan de resterende ondergroei en opschot verwijderen. 

3.1.9 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 
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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.  

STAND VAN ZAKEN 

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 is in 

oktober uitgevoerd. Het pad is sterk verbeterd 

door er een nieuwe laag woudzand op aan te 

brengen.  

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 achterblijvers nu extra ruimte krijgen en het 

laanbeeld duurzaam in stand gehouden wordt. De uitstraling van dit laantje is meteen een stuk 

verbeterd! 

3.1.10 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.  

STAND VAN ZAKEN 

In deze laan zijn slecht enkele bomen 

verwijderd. Het snoeiwerk is in oktober 

uitgevoerd. Het pad is verbeterd door er 

woudzand op aan te brengen.  

Om de afwatering van de aanliggende 

weilandjes te verbeteren zal in het verlengde 

van twee bestaande slootjes nog een 

afvoerbuis in de laan aangebracht worden. 

3.1.11 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.  
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STAND VAN ZAKEN 

Ook in deze laan zijn slecht enkele bomen 

verwijderd. Enkele eiken aan de zuidkant van 

de laan zijn weggehaald zodat het iets opener 

wordt en de beuken meer ruimte hebben om 

tot wasdom te komen. De haagbeuken aan de 

noordkant van de laan zijn behouden. 

Het snoeiwerk is in oktober uitgevoerd. Daarbij 

zijn vele dode en gevaar opleverende takken 

verwijderd. Ook het verbeteren van het pad is 

in oktober uitgevoerd.  

Er zijn nog enkele kleine 

herstelwerkzaamheden nodig. Deze worden in het voorjaar van 2019 uitgevoerd. 

 

3.2 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. 

STAND VAN ZAKEN  

Om maximaal te profiteren van de lange droge 

zomer zijn de werkzaamheden in het bos 

langs de Zwarte Ryth meteen na afloop van het 

broedseizoen begonnen. In overleg met de 

ecoloog zijn stukken van het bos langs de Ryth 

afgezet. De machines die bij de 

werkzaamheden gebruikt werden hebben de 

kwetsbare stukken niet betreden. De 

werkzaamheden waren toch goed mogelijk 

door bijvoorbeeld vanaf tegenoverliggende 
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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. 

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 

bruggetjes die de verschillende paadjes met 

elkaar verbinden zijn weer boven water 

gehaald en recht gelegd. 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 naar 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. Als onderdeel van 

de afronding van de werkzaamheden zal de informatie op het informatiepaneel nog worden 

geactualiseerd.  
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3.3 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.  

STAND VAN ZAKEN 

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. Door de 

opslag rondom te verwijderen heeft de Pingo zijn karakteristieke open uiterlijk en omgeving 

teruggekregen. De forse snoei zal sommigen aan het hart gaan, maar vanuit beheeroptiek, 

bezonning van het water, toegang voor de wind en als landingsmogelijkheid voor watervogels 

was dit toch een goede maatregel. 

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 bomen zijn goed gesnoeid.  

In oktober zijn de werkzaamheden rond het 

Vagevuur afgerond. Er moesten nog een paar 

paden verbeterd worden en in de uitwaterende 

sloot van het naastgelegen bosperceel moest 

nog een duiker geplaatst worden.  

De stobben op de rand van het weiland zijn 

gefreesd zodat het uitzicht over de weilanden 

duurzaam behouden kan blijven. De toeloop 

naar het vlonderpad is verbeterd met 

woudzand. De Pingo ligt er weer in volle glorie 

bij! 

Bij de afronding van de projectwerkzaamheden 

zal het paneel van het informatiepaneel nog worden hersteld. 
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3.4 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. 

STAND VAN ZAKEN 

In augustus zijn de vel werkzaamheden in de 

Toutenburgsingel uitgevoerd. Daarbij is de 

bestaande singel met bomen zoveel mogelijk 

intact gelaten. Wel is genoeg ruimte gemaakt 

om een groot aantal nieuwe eiken te kunnen 

planten. Daarbij zijn op een aantal plaatsen 

ook een bomen die nieuwe aanplant in de weg 

staan verwijderd.  

In oktober is het snoeiwerk in de singel 

uitgevoerd. Tegelijk zijn de bestaande bomen zijn beter zichtbaar gemaakt door het afzetten 

(afzagen) van de onderbeplanting over een aantal meters breedte. Daarbij zijn ook alle nieuwe en 

oude stobben van eiken, andere bomen en hazelaars weg gefreesd. Er zal een brede grasberm 

gevormd worden door deze de komende jaren 

intensief te maaien. 

In november zijn er in totaal 140 nieuwe Eiken 

gepoot langs de Toutenburgsingel. Door deze 

‘in het ritme’ van de laan te poten hebben ze 

het laan effect aanzienlijk versterkt. Ook zijn 

er, om de onder begroeiing van de singel 

(ecologisch) te versterken, honderden stekjes 

van Meidoorn, Sleedoorn, Hondsroos, Vlier, 

Gelderse roos en Lijsterbes gepoot. Allemaal 

soorten die in onze omgeving en langs deze 
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singel goed passen. De diverse soorten zorgen op termijn voor een voor vogels en andere dieren 

veel aantrekkelijker omgeving. 

In december zijn de werkzaamheden voor het 

verbeteren van het fietspad uitgevoerd. Het 

bestaande fietspad is vrij gemaakt van 

overgroeiend gras. Langs het westelijke deel 

van de singel is over de gehele lengte van de 

oprijlaan een vrij liggend fietspad van 

schelpen aangelegd. Tevens is aan het begin 

van de Toutenburgsingel, bij de oostelijke 

‘poort’ van Terheijl een parkeerplaats 

gerealiseerd door de laan ter plaatse een paar meter te verbreden.  

Als sluitstuk van de werkzaamheden zullen de oprijlaan en de parkeerplaats verhard worden met 

schots graniet. Het fietspad zal met een aantal paaltjes van de rijbaan afgescheiden worden. 

3.5 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.   

STAND VAN ZAKEN 

 

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. De wortelstokken van de 

waterlelies zijn uit de vijver verwijderd en later 

weer teruggeplaatst. 

 

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.  
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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.  

 

Het verzakte bruggetje is hersteld en de 

waterhuishouding op orde gebracht. In de 

aan- en afvoersloot is een degelijke nieuwe 

dam aangelegd.  

 

Het pad ten noorden van de vijver is in oktober 

hersteld en de begaanbaarheid sterk verbeterd 

door er een nieuwe laag woudzand op aan te 

brengen. Over dit wandelpad naar de vijver is 

weer een prachtige zichtlijn ontstaan vanuit 

het bos, over het water, tot ver over de 

achterliggende landerijen. 
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4 FINANCIEEL OVERZICHT 

In deze ‘online’ versie komen de financiën en aanverwante informatie niet aan de orde. 
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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. 

 

 

 


