Bosgebied wordt omgetoverd tot belevinqsbos
.

Nico1e Donkervoort
NOORDSCHESCHUT - Het is een
terugkerend onderwerp tijdens de
ledenvergadering van Plaatselijk
Belang Noordscheschut: de omstandigheden in het bosgebied gelegen aan de oostzijde van het dorp.
Oftewel: irritatie over de aanwezigheid van dumpafval, slecht begaanbare paden en sinds dit jaar zieke
bomen (essenziekte). Maar er waren ook wensen, zoals een vlindertdylle en meer verscheidenheid aan
bomen en struiken.

Paula Benjamins heeft op de ledenvergadering in april 2016 gevraagd
of er een werkgroep gevormd kan
worden die met deze 'problemen'
en 'wensen' aan de slag kon. Willem
van Engen van Plaatselijk Belang en
Paula zelf werden de basis van deze
groep. Met de succesverhalen uit
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onder meer Nieuwlande en Ker- educatie en ontmoeting. Aantrek- werkgroep niet .alleen gesprekken
kenveld in het achterhoofd, is een kelijk voor wandelaars, dierenlief- gevoerd, maar ook wandelingen
planbedachtvoorhetbosinNoord- , hebbers, scholieren, spelende kin- doorhetbosgemaaktmetverschilscheschut Er kwam groen licht van deren en georganiseerde acti.vitei- lende parti.jen, waaronder de gede gemeente Hoogeveen, waardoor ten:
meente (de eigenaar van het bosdit voorjaar de eerste werkzaarnhegebied), Landschapsbeheer Drenden kunnen beginnen.
Bijen en vlinders
the en SWW. Deze parti.jen bleken
Op zaterdag 10 maart geeft wetDe wens is een net, maar wel na- eveneens enthousiast Landschapshouder Jan Steenbergen om 12.15 tuurlijk bos. Een deel ervan wordt beheer Drenthe zorgt voor onderuur het startschot voor de aanpak ingericht voor spelende kinderen. steuning om het bos weer op 'orde'
van het Belevingsbos Noordsche- Denk daarbij onder meer aan de te maken en maakt bovendien een
schut, de naam die project heeft ge- mogelijkheid om hutten te bouwen. onderhoudsplan.
kregen. Deze startdag valt niet al- Ook zijn er ideeën voor een ontOok heeft de werkgroep een beleen samen met NL Doet, maar ook moeti.ngskuil met plaats voor the- · zoek gebracht aan het Dorpsbos
met de jaarlijkse Schoonmaakdag ater in kleine vorm en een educa- van Nieuwlande, dat eenzelfde
van Noordscheschut
tief deel waarbij gedacht wordt aan soort traject heeft doorlopen. 'Het
Het doel van het project is het be- een natuurpad. 'En we willen een bos van Nieuwlande lijkt betreft
staande bos op te waarderen tot een deel speciaal inrichten voor bijen vegetatie en dergelijke veel op ons
gebied waarin elke dorpsbewoner, en vlinders. Tevens moet een dui- bos. Daar is bovendien op een leuongeacht leeftijd, beleving vindt delijk wandelpad zijn dat alles met ke, maar vooral natuurlijk manier
Paula legt uit: 'Een aantrekkelijk, elkaar verbindt en dat hier en daar een peuter/kleuterpad gemaakt en
veilig en duurzaam ingericht bos is aansluit op een wandelroute; vertelt speelobjecten van de oude omgeons uitgangspunt Het moet een be- Paula enthousiast
zaagde bomen. Dit spreekt ook ons
levingsbos worden met ruimte voor
De afgelopen maanden heeft de aan:
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