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In deze ‘Boskrant’ wordt u op de hoogte gebracht van ongeveer alles wat speelt rondom ‘ons’ bos! Dat is belangrijk! U blijft daardoor
betrokken, kunt reageren en ons een helpende hand toesteken. In willekeurige volgorde:

Het gaat goed
met ons

O ns ledental ligt inmiddels boven de 200 en het plan is om er dit jaar 250 van te maken. Nog een beste
klus, maar als u allemaal uw schouders er een beetje onder zet, moet dat toch lukken? Per e-mail of op een
briefje kunt u nieuwe leden doorgeven aan Ruud Spaans. Onderaan de bladzijde staan de adressen.

Konijnenhokken

D e kinderboerderij heeft dringend behoefte aan
sponsors voor konijnenhokken. Wat er nu staat is
voor een deel gammel en half verrot. Het bestuur
heeft besloten één hok te sponsoren en u kunt
meehelpen er nog een paar te vernieuwen.

Meer licht in
het donker

D e gemeente is in overleg met uw bestuur een
plan aan het uitwerken voor lichte plekken in het
bos. Denkt u nou niet dat dit op grote schaal gaat
gebeuren, maar hier en daar in een bescheiden
omvang. Er komt daardoor meer licht op de grond
en dat zal de begroeiing door kruidige gewassen
zeker stimuleren. Hierdoor wordt het bos ook meer
open en gevarieerder.

Hek garandeert
rust

D e geplaatste afrastering (waarover uitvoerig
overleg is geweest met uw bestuur) heeft tot doel
ervaring op te doen met het zelfherstellende
vermogen van het bos. Een bosherstelproject mag
je het dus noemen. De recreatiedruk op sommige
gebieden is heel sterk en dat leidt tot vormen van
‘slijtage’.

Gedurende een periode van 5 à 10 jaar krijgt een
stuk bos rust om weer conditie op te bouwen. Als
deze proef bevredigend verloopt, kan het project
worden uitgebreid met andere gebiedjes waarbij
overigens niet gevreesd hoeft te worden voor een
sterk teruglopende toegankelijkheid.

Kastanjeziekte

E en groot aantal kastanjes, ook in ons bos, lijdt
aan de zgn. kastanjeziekte! Op dit moment is nog
niet duidelijk hoe hierop moet worden gereageerd.
De hoop dat het vanzelf overgaat, is klein.
Wageningen is er druk mee bezig.

Helaas zijn inmiddels ook al enige bomen gerooid:
ze waren te ernstig ziek.
Het moeten rooien van al onze prachtige kastanjebomen is een schrikbeeld waar we liever niet aan
denken!

Zandbak
zonder zand

D e grote ronde zandbak in het bos wordt niet
meer onderhouden. Een wettelijke verplichting is
dat het zand jaarlijks moet worden vernieuwd; een
kostbare zaak. Het gebruik van deze zandbak is niet
groot, dit in tegenstelling tot dat van de zandbak
aan de kant van de kinderboerderij. Die blijdt dan

ook bestaan. In de niet meer onderhouden
zandbak komt, op ons advies, een compositie van
zware boomstammen als een houtsculptuur die als
het ware kinderen uitnodigt tot spelen. Ook bij de
houtsculpturen ernaast waren wij betrokken.
De fraaie ronde muur blijft behouden.

z.o.z.
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Een hok kost € 45,–. Als u een bijdrage van minimaal € 5,– wilt storten op onze rekening (onder
vermelding ‘konijnenhok’) dan kunnen er wellicht
meerdere hokken worden aangeschaft! Goed doel,
leuke actie en het kost u niet veel! Doen dus! [1]
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Gaten
gravende
honden of...

B ij de rododendronvijver is een gedeelte tussen de struiken ongeveer weggegraven door (naar men
denkt) honden en/of hangjongeren (wordt ook gedacht). Hoe het komt, komt het, maar dat er ingegrepen
moet worden is duidelijk. Hier komt een hekwerk dat de struiken moet beschermen en doen herstellen.
Omdat wij positief staan tegenover dit initiatief roepen wij graag onze leden op alert te zijn in deze situatie
en te trachten verdere vernielingen en aantastingen te voorkomen. De vijver is een van de mooiste en
romantische stukjes van het bos; laat dat zo blijven! [2]

Zoekplaatje:
waar staat een
vuilnisbak?

N iet alle vuilnisbakken in het bos staan op een
handige en opvallende plek. Soms is het echt
zoeken! We willen trachten daarin verbetering te
brengen en daartoe komen wij met een voorstel.

Hebt u suggesties voor een betere plaatsing, laat
het ons weten. De gemeente is bereid daar waar de
wensen duidelijk zijn hieraan te voldoen.

Niet
gemakkelijk

D e grote beukenlaan langs de Ritzema Boskade
staat er niet zo best meer voor. Diverse bomen
hebben het al laten afweten. Binnen niet al te lange
tijd moet er beslist worden of de bomen bij uitval
worden vervangen of dat alle bomen in één keer
worden gekapt en door jonge aanplant worden
vervangen. Een lastig probleem met emotionele
kanten! [3]

Hoera

Handen uit de
mouwen

I n het bos kan door vrijwilligers veel worden
gedaan waarvoor geen of weinig geld beschikbaar
is. Te denken valt aan het kappen van ongewenste
onderbegroeiing, het dichten van kuilen etc. Ruud
Spaans, onze penningmeester, start binnenkort de
‘boswerkgroep’ op. Doet u mee?
Graag een berichtje aan Ruud! De adressen staan
hieronder. Hoogstens een paar keer per jaar zal er
een beroep op u worden gedaan. Wordt nog
gezellig ook met een kopje koffie toe!

B etaald parkeren gaat gelukkig niet door!
Voorzitter Koene heeft ingesproken tijdens een
vergadering van de commissie ruimte van de
gemeenteraad en dat heeft mede bijgedragen aan
het gewenste resultaat.
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De nummers op het
kaartje verwijzen naar het
nummer achter de
artikelen

En tot slot: heeft u vragen, suggesties of wensen? Laat het ons weten. We spannen ons er graag voor in!
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