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VERSLAG 3, OVER DE PERIODE VAN 1 JANUARI TOT EN MET JULI 2019 

VERENIGING TOT BEHOUD VAN NATUURSCHOON NIETAP, LEEK EN OMGEVING 

VERSIE 2.8, 28 AUGUSTUS 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. 
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1 INLEIDING, SAMENVATTING 

Dit is het derde en laatste verslag over de ‘Projecten Natuurschoon’; de verzameling van projecten 

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

Noordenveld zijn 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. 

Het tweede verslag ging over de werkzaamheden die zijn uitgevoerd in de periode van 1 oktober 

tot en met 31 december 2018.  

Dit derde verslag gaat over de werkzaamheden die zijn uitgevoerd in de periode van 1 januari 

2019 tot en met de afronding en afsluiting van de werkzaamheden in juli 2019.  

1.1 SAMENVATTING 

In 2019 ging het voornamelijk om de afronding van alle werkzaamheden. Daarbij zijn de Meester 

Posthumalaan, de parkeerplaats en de Toutenburgsingel van een nieuwe laag graniet voorzien, de 

dam over de Ryth is hersteld, er werden nieuwe brugleuningen geplaatst en het laatste stukje van 

de oever is geschoond. Als sluitstuk van de werkzaamheden is het nieuwe informatiepaneel bij de 

parkeerplaats geplaatst. 

Op moment van schrijven van dit verslag zijn alle werkzaamheden die gepland stonden in het 

kader van de projecten uitgevoerd.  

1.2 LEESWIJZER 

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

januari tot en met de feestelijke afsluiting van de projecten op 17 mei en in het kort de stand van 

zaken van de verschillende projecten per juli 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 januari 2019. Deze zijn uitgebreid aan de orde geweest in de 

eerdere verslagen; in het eerste ‘Verslag over de projecten Natuurschoon’ over de periode van 

begin 2014 tot 1 oktober 2018 en in het tweede verslag over de periode vanaf 1 oktober tot en 

met 31 december 2018. 

In twee verschillende bijlagen worden de alle ontvangen (en betaalde) facturen weergegeven en 

wordt een verantwoording van alle door de vrijwilligers bijgedragen uren gegeven.  
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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. 

WERK IN BOS HERVAT 

 

29-03-19 – Toen het eind maart na een vrij lange natte periode eindelijk droger werd in het bos 

heeft aannemer Zoutman op verschillende fronten zijn werkzaamheden hervat. De laan naar de 

Meester Posthumabank en de parkeerplaats zijn bijvoorbeeld afgewerkt met een laag granulaat 

en Schots graniet en enkele andere paden zijn met zand hersteld. De natte plekken in de 

Toutenbugsingel zijn van een diepe drain voorzien en het stuk gereden talud is geëgaliseerd en 

met zand versterkt.  

 

 

 

 

 

  



5 
 

AFWERKING MEESTER POSTUMALAAN EN PARKEERPLAATS 

 

18-04-2019 – Op 18 april is de laatste hand gelegd aan de afwerking van de meester 

Postumalaan en de parkeerplaats. Daarbij werd de dam over de Ryth hersteld, werden nieuwe 

brugleuningen geplaatst en is het laatste stukje van de oever geschoond. 

 

 

Er is een netjes slietwerk (remwerk) rond de parkeerplaats gemaakt. Wij zijn erg tevreden met het 

resultaat! 
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NIEUW INFORMATIEPANEEL 

 

Als sluitstuk van de werkzaamheden is het nieuwe informatiepaneel bij de parkeerplaats 

geplaatst.  

 

FEEST IN NATUURSCHOON! 

17-05-2019 – Op 17 mei was het feest 

in Natuurschoon! En daar was ook alle 

reden voor; we vierden de afronding van 

de vijf projecten waar we met z’n allen 

de afgelopen jaren heel veel tijd en 

energie in gestoken hebben. Projecten 

die bij tijd en wijlen ook wel eens wat te 

veel van ons en de vereniging gevergd 

hebben, maar die we uiteindelijk heel 

succesvol af kunnen sluiten! Voorzitter 

Tjerk Vonck kon zo'n 70 aanwezigen 

welkom heten bij de Meester 

Posthumabank. Er waren gasten van de 

naburige gemeentes, de regio, 

provincie, Staatsbosbeheer, maar vooral ook buren, leden, donateurs en vrijwilligers van onze 

vereniging. 
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Teus Korevaar, oud voorzitter en onvolprezen voortrekker van de projecten, stond uitgebreid stil 

bij de aanleiding en voorbereiding van alle werkzaamheden die in het bos uitgevoerd zijn. 

Vervolgens werd er een wandeling gemaakt via de Parkeerplaats en de Zwarte Ryth naar de Ronde 

Vijver.  

 

Bij de parkeerplaats werden de nieuwe informatiepanelen onthuld door Wethouder Kosters van de 

gemeente Noordenveld. Op een mooi punt langs de Zwarte Ryth hield Laus Paagman een praatje 

over de natuurwaarden van het gebied en de te verwachten ontwikkelingen.  
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Teus ging bij de Ronde Vijver in op de historische waarde van dit stukje bos en Tjerk deed op een 

markant punt in een van de lanen uitgebreid uit de doeken welke belangrijke rol de leden bij de 

werkzaamheden en vooral ook bij de belangrijke en moeilijke besluiten gespeeld hebben. Na 

afloop van de wandeling (en een lange lijst bedankjes) werd er nog lekker lang geborreld in het 

bos! 
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STORMSCHADE TOUTENBURGSINGEL 

06/06/19 – Buiten de orde van dit verslag over de projectwerkzaamheden mag toch de storm van 

dinsdag 4 juni niet in dit relaas ontbreken. In ons bos heeft met name de Toutenburgsingel zware 

schade opgelopen. Er zijn veel kruinen uit de bomen gewaaid.  

 

Sommige bomen zijn compleet onttakeld. Deze zullen later dit jaar waarschijnlijk gekapt moeten 

worden. Een enkele boom is compleet afgeknapt. Een paar van de nieuw aangeplante eiken zijn in 

al het geweld verpletterd. De uitgebreide snoeiwerkzaamheden van afgelopen jaar kunnen we 

waarschijnlijk weer overnieuw doen. Vele bomen hebben raar afgedraaide toppen die zullen gaan 

rotten. We hebben de in de week na de storm de singel zo goed en zo kwaad als het gaat weer 

goed toegankelijk gemaakt maar het wegwerken van al het stormhout zal nog wel enige tijd 

duren!  

Zo pakken we de draad van het ‘reguliere’ werk in het bos weer op! 
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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. 

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, zijn 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.  

In bijna alle lanen waren de werkzaamheden al in 2018 afgerond. Her en der zijn in de lanen de 

minder vitale bomen geveld, of is ruimte geschapen voor de ‘overstaanders’. Heel veel ondergroei 

en opschot is uit de lanen verwijderd. In bijna alle lanen zijn de bomen grondig gesnoeid. Alle 

dode en gevaar opleverende takken zijn verwijderd. Paden zijn verbeterd of hersteld door er 

woudzand op aan te brengen. Met vrijwilligers zijn alle resten van de vel- en 

snoeiwerkzaamheden opgeruimd. 

AFRONDING VAN DE WERKZAAMHEDEN 

Als afronding van de werkzaamheden is her en der de afwatering van paden verbeterd door 

bermen door te steken, slootjes uit te halen en door op een paar plaatsen nog een afvoerbuis in 

de laan aan te brengen. 

 

Voor het overige concentreerden de werkzaamheden zich op laan 4, de hoofdlaan in het voorste 

bos. Dit is de beukenlaan die rechtstreeks naar de Meester Posthumabank loopt. 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 was aan verbetering toe en het pad en de 

bermen waterden slecht af.  

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.  
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In maart werd het eindelijk droog genoeg om de werkzaamheden aan deze laan af te ronden. De 

laan is tegelijk met de parkeerplaats en de Toutenburgsingel verhard met een ondergrond van 

granulaat en een stevige laag Schots graniet. De laan heeft daarmee een zekere ‘grandeur’ 

gekregen die toch goed past in de omgeving.  

De aansluiting op de Meester Posthumabank is fantastisch uit de verf gekomen. Waar de laan 

deze voorheen ‘links liet liggen’ loopt deze nu met een mooie zichtlijn op de bank af. Het pad 

naar de camping is nu een duidelijk ondergeschikte afslag. 

 

Enkele op de laan aansluitende paden zijn met zand hersteld en op afschot gelegd. 
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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. 

AFRONDING VAN DE WERKZAAMHEDEN 

De werkzaamheden aan de Ryth zelf werden al in 2018 afgerond. 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 , de centrale poel is tot op de originele bodem uitgebaggerd, de paden 

zijn hersteld, 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 vormde de aanpak van de laan naar de Meester 

Posthuma Bank en de parkeerplaats. Daarbij werd de dam over de Ryth hersteld, nieuwe 

brugleuningen geplaatst en het laatste stukje van de oever geschoond.  

 

Op de parkeerplaats is een nieuw en geactualiseerd informatiepaneel opgehangen.   
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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.  

Al vroeg in de winter van 2018 zijn 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. Door de opslag rondom te 

verwijderen heeft de Pingo zijn karakteristieke 

open uiterlijk en omgeving teruggekregen. In 

het voorjaar is het pad aan de noord/oostzijde 

beter begaanbaar gemaakt door daar een 

knuppelpad aan te leggen. Verschillende 

bomen zijn geveld in licht en wind in de Pingo 

te brengen, de resterende bomen zijn goed 

gesnoeid.  

AFRONDING VAN DE WERKZAAMHEDEN 

De meeste werkzaamheden werden dus al in 2018 afgerond. In de uitwaterende sloot van het 

naastgelegen bosperceel is dit jaar een duiker geplaatst, en de afvoer van water uit de pingo 

wordt geregeld door een nieuwe damwand in de afwaterende sloot. Daardoor is het risico dat de 

Pingo op een dag leeg stroomt voorkomen. 

 

Begin mei werd het informatiepaneel bij de toegang tot de Pingo vervangen door een nieuw 

exemplaar. De informatie over de geschiedenis van deze omgeving, en de vorming van de Pingo 

in de laatste ijstijd is weer goed te lezen. 
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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. 

AFRONDING VAN DE WERKZAAMHEDEN 

De belangrijkste werkzaamheden aan de Toutenburgsingel werden al in 2018 afgerond. Zo is er 

hier en daar ruimte gemaakt om een groot aantal nieuwe eiken te kunnen planten en is er veel 

snoeiwerk in de singel uitgevoerd. Er zijn er in totaal 140 nieuwe Eiken gepoot langs de 

Toutenburgsingel en om de onder begroeiing van de singel (ecologisch) te versterken zijn er 

honderden stekjes van Meidoorn, Sleedoorn, Hondsroos, Vlier, Gelderse roos en Lijsterbes 

gepoot. Langs het westelijke deel van de singel is over de gehele lengte van de oprijlaan een vrij 

liggend fietspad van schelpen aangelegd.  

De afronding van de werkzaamheden kon hier dus beperkt blijven tot wat afwerking. 
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In maart zijn de oprijlaan en de parkeerplaats verhard met schots graniet. Het fietspad is met 

paaltjes van de rijbaan afgescheiden. De laatste loodjes worden gevorm door het herstel van de 

afsluitbomen. De materialen daarvoor liggen klaar en de werkzaamheden zullen door de 

onvolprezen vrijwilligers van de vereniging Natuurschoon uitgevoerd worden. 
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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 

De belangrijkste werkzaamheden aan de Ronde Vijver werden al in 2018 afgerond. De vijver is 

uitgebaggerd en er zijn verschillende bomen gekapt zodat er veel meer licht kan toetreden tot de 

vijver. Er is een prachtig nieuw hek gemaakt. Het verzakte bruggetje is hersteld en de 

waterhuishouding op orde gebracht.  

 

 
 

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.  

 

 

 

 


