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Moi !
(Drentse groet)

L

aat u zich wel eens verrassen? Wat een heerlijk gevoel is dat, hè? Verlangend naar iets, nog niet precies weten waar het te
vinden of hoe het eruit zal zien. Ervoor open staan en… ineens valt het ons toe. Dát zijn momenten die binnenkomen, ons
doen stil staan. Kippenvel. Even is er niets dan alleen dat.

Dát gevoel kregen wij, Klaas en
Anneleen, toen we in 2016 het
schitterende duinperceeltje Z40
konden kopen.
De vorige eigenaren hadden
voortreffelijk voor dit
stukje bos gezorgd en
wij mogen er hopelijk
nog heel lang op
passen en van
genieten. Toen we
de toekomstvisie
op de website
oosterduinen.nl
lazen, wisten we:
we zijn met onze
neus in de boter
gevallen!

Gaat het dan lukken? Nou… we laten ons
verrassen. Dat is ons eerder ook
zo goed bevallen.

Het interessante contact
met Albert, voorzitter
van vereniging
Oosterduinen,
Een wandeling door het bos
waarmee we onze
Even rustig zitten op een bankje
drijfveren
Of gewoon op je kont, onder een boom
uitwisselden,
prikkelde onze
in het mos.
inspiratie. Grote
waardering
Lekker genieten van de rust om je heen
hebben we voor
zijn visie,
Geen rare gevoelens en gedachten
doorzettingsGeen enkele, geen een.
vermogen en de
enorme
Natúúrlijk
tijdinvestering
Een vogeltje dat op een takje springt
ontdekten we in de
die dit transitieDan even je oogjes dicht,
Oosterduinen ook
proces van
Omdat het beestje zijn beste liedje zingt.
dingen die iets
hem vragen.
minder paradijselijk
Ons enthousiasme
zijn, maar er liggen
om mee te bouwen
Om vervolgens weg te dromen
hier grote kansen op
aan de realisatie van
Heerlijk even tot jezelf komen.
gebied van natuurdit unieke project bracht
verbetering, op gebied van
ons tot dit Bosblad. Het
recreëren en… wonen in de
houdt het midden tussen een
natuur!
clubblad en een magazine. We
De kunst is om te vertrouwen.
pogen realiteit en idealen hier nader
Met vertrouwen in het goede kunnen we
tot elkaar te brengen.
onze innerlijke verbeeldingskracht aanspreken. Met
onze talenten kunnen we
Ik wens iedereen net zoveel leesplezier toe
bijdragen aan de realisatie ervan. Vanuit een
als het maken van dit blad gegeven heeft.
positieve stroom kunnen dromen uitkomen.
Anneleen le Blom

Het bos

(Eindredactie Bosblad)

Interview met George en Ingrid, recreanten.

W

andelend met de hond in de bossen van Norg kunnen
er mooie gesprekken met andere wandelaars
ontstaan. Eén van die personen is George met zijn
hond Sepp. Elke vakantie recreëert hij met zijn gezin in de
Oosterduinen, waar hij inmiddels twee recreatiewoningen heeft
in het F-vak.
George (54) is getrouwd met Ingrid. Een ondernemersgezin
met vier kinderen, wonend onder de rook van Schiphol. In
1998 zocht hij met zijn vrouw een huisje in het bos. In de
opvoeding van hun kinderen wilden zij heel graag hun liefde
voor de natuur overbrengen, zoals zij dat zelf van hun ouders
hadden meegekregen. Samen zochten ze een uniek plekje in
Nederland. Vanwege het plezier op de Waddeneilanden,
struinden ze de Nederlandse kust af, maar een uniek, betaalbaar
plekje was daar toen al niet meer te vinden. Na wat onderzoek
her en der belandden ze uiteindelijk in Drenthe. “Het contrast
met ons bestaan in de stad en de drukte van ons leven was een
heel belangrijk criterium. Hier vonden we authentieke natuur
en ongereptheid, ver weg van cultivering.”

Van hun aankoop ruim 20 jaar geleden hebben ze nooit spijt
gehad. Het perceel is in overleg met een boomverzorger
aangepakt, waardoor er weer onderbegroeiing is ontstaan op
het voorheen donkere, dorre perceel. Naast grote grove dennen
kwam er weer jong bos terug: jonge grove dennen, kleine
fijnsparren, berken, eiken, lijsterbessen, bramen, bosbessen en
hulst. En met de diversiteit in de flora kwam ook de fauna
terug: eekhoorns, reeën en veel en bijzondere vogels. Alle
vakanties genoten (en genieten) ze van hun authentieke
bosperceel.

“Onze drie jongens hebben hier boomhutten leren bouwen. Ons
meisje heeft de flora en fauna gekoesterd. Wij, als stedelingen,
hebben de paddenstoelen met eigen ogen leren
aanschouwen. Onze kinderen hebben de rood met witte
paddenstoelen echt gezien tijdens hun opgroeien i.p.v. op een
plaatje. Wat een rijkdom! De reeën, de eekhoorntjes… zelfs een
groot eekhoornnest op ons terrein dat met een storm uit de
boom viel. De jonge, hulpeloze diertjes moesten door de
dierenambulance worden opgehaald. Allemaal fantastische
ervaringen.”
De hele familie is nu met ‘het bosvirus’ besmet. De kinderen
namen er tijdens de pubertijd afstand van, maar nu ze groter
zijn geworden komen ze hier terug, uit liefde voor de natuur.
Dat vervult de ouders met trots.
”Puur genieten in een authentiek bos. Dat sommigen hun
bosperceel gecultiveerd hebben naar een tuin, is iets wat ons
als stedelingen verbaast. Grastuinen omgeven door hekken of
heggen, lantaarnpalen of beeldentuinen hebben weinig meer
van een oorspronkelijk bos. Dit leidt tot verstedelijking en
bijbehorend onbegrip, afstand, ergernis. Laten we het bos
sámen onderhouden. Wat ook betekent oude bomen opruimen,
zodat jong groen in alle lagen terug kan komen, maar wel de
soorten die in het bos thuis horen. Zandwegen, de donkerte van
de nacht horen daarbij. Het natuurlijke dagnachtritme is goed
voor de bosdieren èn het geeft een werkelijke natuurbeleving.
Met elkaar kunnen we dat bereiken. Dát is het bos van
ons dromen!”

Begin van deze zomer kreeg het ‘samen met elkaar’ bij deze
familie een flinke knauw. Hond Sepp werd gegrepen door twee
agressieve honden en legde bijna het loodje. De eigenaar van
deze honden, wonend in de Oosterduinen, nam geen
verantwoordelijkheid en ontkende tegenover de wijkagent.
Naast hun grote schrik en zorg om hun geliefde huisdier, waren
ze geschokt door het ontbreken van communicatie; een breuk in
hun positieve beeld van Oosterduiners. Hond Sepp had het
dankzij de dierenarts overleefd en likte, net als dit gezin, zijn
wonden.

BOEKENTIPS
Het bos: In deze handleiding neemt de populaire
boswachter Peter Wohlleben ons mee op een
ontdekkingsreis door de verborgen wereld van
bomen en het bos. Op entertainende wijze vertelt
hij hoe we verschillende bomen en hun
eigenschappen kunnen onderscheiden.
Het verborgen leven van bomen: In het bos
gebeuren verbazingwekkende dingen: bomen
communiceren met elkaar. Bomen die niet
alleen liefdevol voor hun nageslacht zorgen,
maar ook voor hun oude en zieke buren.

Haandrikman
uitvaartverzorging
.....met ons hoofd, vanuit ons hart.....

Voor mooie en bijzondere uitvaarten
tegen eerlijke prijzen

0592 269 128
www.haandrikmanuitvaartverzorging.nl

Astrologie in het bos
Cursus
Astrologie voor
beginners
Verdere mogelijkheden:
Persoonlijke horoscoop Inzicht in jezelf, je levensvragen en
bestemming
Relatiehoroscoop De dynamiek tussen jou en de ander

www.Topaas.net
Tel. 0592 - 614515/ 06 - 25023690
Oosterduinen Norg

Margarethakerk Norg
13/10 15:00 Duo Albarus, cello en piano
25/10 20:00 Georgisch Mannenkoor
08/12 15:00 Lisa Franken, cello / piano
12/01 15:00 NNO-Ensemble Poulenc
28/03 20:00 Carel Kraayenhof + Dobal
Grote Kerk Veenhuizen
10/11 15:00 Noordelijk Bach Consort
De Brinkhof
03/11 11:15
24/11 14:30
01/12 14:30
26/01 14:30

Norg
Manouche, Gipsytrio
Unicorn, Keltisch (gewijzigde datum)
WAARK Gron. toneel ‘Bevings’
‘Fiesta’ Filofonisch Orkest

Zie programmabrochure 2019/ 2020
www.cultureleraadnorg.nl / info@
Kaarten: www.tickets.daannijman.nl

De hoofdbewoners

D

e dieren die continue verblijven in onze bossen zijn
de werkelijke hoofdbewoners. Al ver voor de mens
hier kwam, verbleven hun soortgenoten hier, zoals de

eekhoorn.

Dit zoogdier lijkt tussen een sprookjesfiguur en een écht
wezentje in te zitten. De rood-bruine vacht en de grote
pluimstaart zijn herkenbaar. Iemands vierjarige kleindochter
zag hier in de Oosterduinen
’Kijk opa! Ze bestaan écht!’
een eekhoorntje en riep uit:

Vier jonge eekhoorntjes in het F-vak waren met nest
en al uit de boom gewaaid.
Ze belden met 144 Red een dier.
Twee van de vier jonkies overleefden het.

Wat is het een attractie om ze behendig door de bomen te zien
bewegen, als een snelweg op hoogte. Eekhoorns zijn ongeveer
22 cm groot, maar de staart kan bijna net zo lang worden. Ze
gebruiken hem om in evenwicht te blijven als hij rent en grote
sprongen maakt.
Vroeg in de ochtend en in de namiddag gaan ze op zoek naar
eikels, dennenappels en noten. Als aanvulling daarop eten ze
knoppen, bladeren, bessen, schors, paddenstoelen, rupsen… en
tot onze schrik kwamen we erachter dat ze ook eieren en jonge
vogeltjes eten.
In de winter is dit knaagdiertje minder actief, omdat er minder
voedsel te vinden is, maar ze houden geen winterslaap. Een
voorraad aan eten verstoppen ze in holle plekjes van bomen of
ze begraven het. Met hun goede neus vinden ze het later
meestal weer terug. De paartijd is van december tot februari en
nog een keer van mei tot juni. Tijdens deze periode woont het
mannetje een tijdje bij een vrouwtje, in een nest van takken in
een boom. Zodra het vrouwtje zwanger is, vertrekt het
mannetje weer. Dan begint het vrouwtje met het bouwen van
een groot kraamnest, dat een stuk steviger is, omdat het ‘t
gewicht van een hele familie moet kunnen dragen. Na zo’n zes
weken worden er twee tot zes kale, roze, blinde eekhoorntjes
geboren. Na vier weken gaan eindelijk hun oogjes open. Ze
drinken tien weken lang melk bij hun moeder en krijgen
langzaamaan meer haar. Daarna worden ze steeds zelfstandiger en gaan zelf op zoek naar eten. Na drie maanden kunnen
ze helemaal voor zichzelf zorgen en worden ze uit het nest
gejaagd. Hun vijanden zijn
marters, roofvogels, vossen In Nederland is de eekhoorn
een beschermd dier.
en de mens. Vooral
voedselschaarste is momenteel een reden dat veel eekhoorns in de winter sterven. Ze
kunnen zeven jaar oud worden, maar slechts 1% haalt nu de
vijf jaar.

Invasieve exoten

A

fgelopen jaar heeft ‘het exotenteam’ in de Oosterduinen zich met meerdere vrijwilligers ingezet voor
de bestrijding van twee invasieve exoten: de
reuzenspringbalsemien en Japanse duizendknoop.

‘Maar die reuzenspringbalsemien is wel
mooi. Die kan toch geen kwaad?’

Waarom?
In het kort: Uitheemse soorten, exoten, zijn dieren, planten en
micro-organismen (bacteriën, gisten en schimmels) die hier
oorspronkelijk niet voorkwamen. Ze zijn door mensen hier
terecht gekomen en weten zich te handhaven. Een deel van
deze uitheemse soorten is invasief, wat wil zeggen dat ze zich
snel vermeerderen. Daardoor vormen ze een bedreiging voor
inheemse, oorspronkelijke soorten, welke juist voor voedsel
zorgen voor de bosdieren die hier leven.
We richten ons in dit artikel op planten. Er zijn drie mogelijke
oorzaken te noemen waardoor een exoot kan gaan woekeren:

het ontbreken van natuurlijke vijanden, ziekten of
parasieten

de aanwezigheid van een ziekte of parasiet in de exoot
waarvoor de exoot zelf immuun is, maar zich wel
verspreidt naar de inheemse planten zodat die uitsterven

de soort benut een plek in het ecosysteem die nog niet
wordt gebruikt, waardoor de soort geen concurrentie
ondervindt.
Deze oorzaken leiden ertoe dat de exoot meer zaad vormt of
sneller groeit dan de lokale plant. Hierdoor kan de exoot
inheemse planten verdringen.

Reuzenspringbalsemien

Hoezo willen we inheemse plantensoorten behouden?
De verschillende soorten op aarde houden de natuur in balans.
Samen vormen ze een levende en productieve natuur. Dit
noemen we biodiversiteit. "Bio" betekent leven "diversiteit"
betekent afwisseling, verscheidenheid.
Biodiversiteit is een parapluterm voor alle verschillende
soorten die we op aarde hebben. Het is bijvoorbeeld belangrijk
dat we niet alleen maar meeuwen hebben, maar ook mussen,
niet alleen maar gras, maar ook zand en bomen. Al helemaal
niet wenselijk zijn invasieve populaties van processierupsen of
muggensoorten. Variatie is belangrijk voor het evenwicht in de
natuur.
Wat is dat dan, biodiversiteit?
Biodiversiteit is belangrijker dan je misschien zou denken.
Door biodiversiteit hebben we landbouw, om maar eens wat te
noemen. Meer dan veertig procent van de medicijnen tegen
kanker komen voort uit de natuur. Biodiversiteit betekent voor
de mens voedsel, schoon water, vruchtbare grond, beheersing
van plagen, bestuiving van planten (waaronder landbouwgewassen), een stabiel klimaat, brandstof, grondstoffen voor
bouwmateriaal en kleding (zoals katoen) en medicijnen.
Biodiversiteit zorgt dat we kunnen bestaan.
Onze Nederlandse wilde bijen, vlinders en
andere insecten hebben juist inheemse wilde
bloemen nodig voor de voortplanting en
andere essentiële overlevingsvoorwaarden.

Even concreet voor ons bos:

W

elke bedreiging geeft de
reuzenspringbalsemien?

De reuzenspringbalsemien heeft tot 2,5 meter
hoge recht omhoog groeiende stengels met
bloemen in verschillende tinten roze en is vooral bekend
door de wegspringende zaden. De plant groeit snel en staat
dicht op elkaar. Deze woekeraar zorgt er met zijn bladeren
voor dat kleinere soorten minder zonlicht krijgen en het niet
redden. Door zijn sterke geur lokt de plant bestuivers van
inheemse soorten weg, waardoor deze minder zaad
produceren. Dit is nadelig voor het natuurlijke evenwicht bij
plant en dier, de biodiversiteit.

De voortplanting beletten is het meest effectief.
Voortplanting gaat voornamelijk via de wortelstokken.
Reeds een héél klein stukje van de wortels of de stengel kan
al uitlopen tot een nieuwe plant. Door menselijk handelen
verspreidt de duizendknoop zich over grotere afstanden.
a. Door te gaan lopen met stukken van de stengel of wortels;
b. Door tuinafval waarin resten van de duizendknoop zitten
elders in de natuur te dumpen;
c. Door de plant te knippen of (machinaal) te maaien vallen
er snippers op de grond en verspreidt de plant zich.
d. Door de plant op de composthoop te gooien.

Bestrijding is relatief eenvoudig, zonder vergif, door ze er
met wortel en al eruit te trekken. De zaden van
reuzenbalsemien zijn maar twee jaar kiemkrachtig, dus als
bestrijding in juni of uiterlijk half juli plaatsvindt (voor de
vorming van zaad) en dit het jaar erna herhaald wordt, zal de
populatie weg zijn.

Welke bedreiging geeft de Japanse duizendknoop?
De Japanse duizendknoop is een diepwortelende vaste plant
met lange holle stengels van ½ tot 3 meter lang, met
zijtakken en 5-12 cm grote bladeren eraan. Hij kan wel tien
centimeter per dag groeien.
Deze invasieve exoot heeft een groot negatief effect op
zowel de biodiversiteit als natuurlijkheid, door verdringing
van oorspronkelijke begroeiing en de bijbehorende
diersoorten.. Bovendien heeft deze plant zulke sterke
wortelstokken en
stengels dat deze
Het uitschakelen van deze
aanzienlijke schade
lastpak is geen sinecure!
kan toebrengen aan
onze infrastructuur,
dus aan wegen, rioleringen en funderingen.
Deze plant is heel hardnekkig. In de meest ideale situatie zou
de grond moeten worden afgegraven om de plant met wortel
en al aan te pakken. Dat is vaak niet haalbaar, te destructief
en erg duur.

Hoe verspreiding te voorkomen?
1. Probeer de plant te verzwakken door hem uit de
grond te trekken en meteen in een grijze afvalzak te
doen. Dus nooit gaan lopen met de plant! Volle zakken
goed dichtknopen. Vervolgens afvoeren in de
ondergrondse containers bij het restafval.
2. Door het zand in de Oosterduinen zijn de wortels
relatief eenvoudig te verwijderen door de schop of een
riek onder de wortelstokken te steken, de grond los te
werken en zoveel mogelijk zorgvuldig met de hand te
verwijderen.
3. Nooit op de composthoop gooien of tuinafval
dumpen in een berm, langs de weg of in het bos.
4. Reinig schoenen, laarzen, de schop of machines zeer
grondig.

Van recreant tot bewoner
Een stukje geschiedenis.

A

ls in de jaren ’20 en ’30 (sommige) mensen meer
vrije tijd krijgen, begint in Nederland iets te
ontstaan wat we tegenwoordig ‘recreatie’ noemen.
Bij de grote steden worden parken aangelegd en de
ANWB plaatst de eerste paddenstoelen.
Recreatiegebieden zijn er nog niet. Het Nederlandse landschap is
vrijwel helemaal ingericht voor productie. De eerste recreanten
zoeken daarom behalve in de natuur hun vertier in
landbouwgebieden en… productiebossen.
Zo ook in de Norgerduinen. Hier zijn het vooral ‘stadjers’ uit
Groningen die op zoek zijn naar een mooi kampeerplekje in het
bos. Soms mag er zelfs een kampeerhuisje of een zomerhuisje
worden gebouwd. Al in de 30er jaren komt de gemeente met de
eerste bouweisen en na de oorlog wordt menig zomerhuis
gevorderd om onderdak te bieden aan dakloze gezinnen. In 1966
komt er in Nederland recht op vakantie voor iedereen. Een
ongekende luxe die de behoefte aan vakantiewoningen enorm
stimuleert.
Intussen ontwikkelt de Oosterduinen zich stilletjes tot een waar
recreatiebos. De overheid heeft er de eerste tientallen jaren weinig
aandacht aan besteed, maar komt nu met steeds strakkere regels.
Eigenaren die elders in de Norgerduinen hebben gebouwd,
moeten soms hun huisje afbreken en krijgen in de Oosterduinen
een nieuwe plek toegewezen. Mede als reactie hierop richten de
eigenaren in 1968 de Vereniging van Huiseigenaren Oosterduinen
op.
De bloeiende economie werkt mee om huizen en voorzieningen
comfortabeler te maken. In 1982 worden onder leiding van de
gemeente elektriciteit, waterleiding, riool en gas aangelegd.
Wanneer de permanente bewoning hand over hand toeneemt,
begint de gemeente haar greep op de ontwikkelingen te verliezen.
De permanente bewoning heeft als gevolg dat velen de wooneisen
van een gewoon huis willen toepassen op hun recreatiewoning:
met bergingen, schuttingen en heggen, carports en tenslotte ook
grotere huizen met gazons. Mede door de toenemende aantasting
van het bos ontstaat er een patstelling tussen gemeente en
woningeigenaren.

Ook de spanning tussen recreanten en bewoners neemt toe: waar
de recreant hier komt om even weg te zijn van maatschappelijke
verplichtingen en de vrije tijd ontspannen wil doorbrengen, zijn
veel bewoners bezig met werk, verplichtingen, bezittingen,
beveiliging en de bijbehorende druk. De reactie van de gemeente
is: intensiveren van de handhaving, wat de spanning verder doet
oplopen.
Het is uiteindelijk de vereniging Oosterduinen die in 2015 een
transitietraject voorstelt. Het idee is om het bos weer op nummer
één te zetten. (natuur, rust, ruimte). Dat is wat ons allen verbindt
en… dán maakt het toch niet uit of we hier tijdelijk of permanent
‘recreëren’?
Dit initiatief gaat een nieuw hoofdstuk worden in de ontwikkeling
van de Oosterduinen! Hier ligt – in ieders belang - een uitdaging
voor elk.

Koekoekslaan

'Vroeger waren er véél meer kinderen'

K

Gesprek met Kitty, permanente bewoonster en bestuurslid van de VvH Oosterduinen.

itty (77) en haar man Henk (80) wonen in het Z-vak.
Ze zijn bijna 59 jaar getrouwd. Ruim 50 jaar
geleden kwamen ze als jong gezin hier in de
Norgerduinen. Ze bouwden een nieuw recreatiehuisje van 45 m2 bij de natuurvrienden op de Langloërduinen en
genoten er elke vakantie met hun opgroeiende kinderen. Ze
merkten dat mensen zo’n recreatiegebied in de natuur heel
verschillend beleefden. Sommigen wilden primitief recreëren en
geen geld uitgeven aan luxe zoals elektra. Kitty wilde graag van
het lawaaierige aggregaat af en in de winteravond kunnen lezen
of puzzelen bij een lampje.
Ze ervoeren hoe langzaam een veranderingsproces gaat, waarbij
de gemeente eisen stelde aan de grond en het gebied en waar de
verschillende eigenaren onderling ook nog van mening en
wensen verschilden. Het gaf veel rumoer. Toch hebben ze er 40
jaar lang een hele leuke, gezellige tijd gehad.
In 2008 kochten ze een perceel van bijna 3000 m² in vak Z van
de Oosterduinen. Kitty en Henk voelden zich rustiger met eigen
grond, zodat er minder gesteggel was. Henk bouwde op 72
jarige leeftijd zelf het huis dat ze nu bewonen. Het is levensloopbestendig gebouwd, met slaap- en badkamer beneden. Ze
zijn beiden nog gezond en hopen zo lang mogelijk hier te
kunnen blijven. Kitty: ‘Hier voelen wij ons gelukkig! Rust’.
Samen hebben ze het gebied zien veranderen. Kitty: ‘Vroeger
waren er véél meer kinderen. Er werden diverse activiteiten,
zoals wandelingen en puzzeltochten georganiseerd, toen het
VVV (Vereniging voor Volksvermaken) dit nog deed. Aan
activiteiten van de IKR deden soms wel zestig kinderen mee.
Vanaf de jaren ‘90 zagen we de bewoning toenemen en de
sluippaadjes verdwijnen’.
Kitty vervult een taak in de commissie lief & leed van de
vereniging. Terwijl man Henk dagelijks actief is in de
biljartvereniging in het dorp, zet Kitty zich in voor onderlinge
zorg en saamhorigheid. ‘Het bos heeft geen rang of stand.
Iedereen wordt geaccepteerd en bij de voornaam genoemd.
Professor of Jan met de pet: het maakt hier niks uit.

Vanaf ongeveer 2010 zit Kitty in het bestuur van de VvHO. Elk
nieuw lid van de vereniging heet ze welkom en overhandigt ze
de nodige informatie. Het transitieproces dat permanent wonen
mogelijk zou kunnen maken, duurt lang naar haar zin: ‘Mensen
zijn zó verschillend. Ze willen eigen baas zijn over hun eigen
grond, hun eigen gang gaan. Mensen worden steeds
bezitteriger. Tegelijk is er gebrek aan toezicht en daarom is
verbetering heel moeilijk. Kijk naar al die omheiningen die
mensen maken. De gemeente moet dít controleren. Dat is hun
taak. Vroeger waren ze daar veel strenger in. Wanneer ik door
het bos fiets zie ik dingen die helemaal niet bij het initiatief ‘Wij
maken het mooier’ passen. Soms zie ik bij nieuwe eigenaren een
snelle metamorfose welke neigt naar een woonwijk. Jammer!’
Kitty is positief over de visie die ze als bestuur hebben en hoopt
van ganser harte dat alle inspanningen beloond gaan worden.
‘Door eisen te stellen aan het verblijf in de Oosterduinen kán er
weer een opening komen naar permanent wonen. Wanneer dit
lukt zou dat iedereen meer rust geven, omdat de dreiging van
handhaving dan verdwijnt.’
Even terug naar dit echtpaar als bewoners; vanuit de serre achter
hun huis kijken Kitty en Henk graag samen naar de dieren die
zich laten zien. ‘Dat vinden we mooi. We zien geregeld
hazelwormen en toen we 3 donkere beesten zagen zo groot als
katten, ontdekten we dat het marters waren. Zo mooi. Dit jaar
zijn er wel minder reeën en eekhoorns’.
Kitty herhaalt tevreden: ‘We zijn heel gelukkig hier. Ze zeggen
dat mensen in de natuur langer leven en dat kan ik me wel
voorstellen. Geluk zit ook in het wonen en het is hier
fantastisch’.
IKR terrein
– Grote
zandvlakte

* de paddenstoel de vrucht is van een ondergrondse schimmel (fungi) ?
* het bos uit 4 lagen bestaat? De strooisellaag, de kruidlaag, de struiklaag en de boomlaag.
* de spar, den en larix makkelijk uit elkaar te houden zijn?
De spar = solo, naalden staan los van elkaar. Bij de den vormen naalden
altijd een duo en bij de larix is sprake van meerdere = legio naalden bij elkaar.
* de natuur het enige is dat niet door de mens bedacht is?
* een krant biologisch afbreekt in 3 maanden, een plastic tasje in 400 jaar en glas in 4.000 jaar?

Vereniging in actie
‘Vele handen maken licht werk’

Naoberschap
‘Alleen ga je sneller,
samen kom je verder’
De sleutel om aangenaam samen te verblijven is ‘modern
naoberschap’, met ao op zijn Drents. Door de Friezen
‘meanskip’ genoemd en in het Nederlands het best te
vertalen met solidariteit en saamhorigheid. Bedoeld wordt
een gemeenschap van mensen die bereid zijn met elkaar te
communiceren en samen te werken in zaken die belangrijk
voor hen zijn.
Gedeelde verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid,
wederzijds vertrouwen, talenteninzet en wederkerigheid
zijn in ‘modern naoberschap’ de nieuwe ongeschreven
regels.
Vredig samenleven is van grote waarde. Andere waarden
zijn de flora en fauna in ons bos, samenwerken, respectvol
contact, solidariteit, rust en vrijheid.

Binnen de vereniging Oosterduinen is een grote groep
mensen die zich inzet voor de leefbaarheid in de
Oosterduinen. Zo’n 40 vrijwilligers zijn geregeld actief in
commissies en werkgroepen, op het gebied van: besturen
van de vereniging, regie over het transitieproces
(bosclub), juridisch advies t.a.v. het bospaspoort,
coördineren en ontwikkelen van brandveiligheidverbeteringen, (brandpreventie, bosbeheer, rechten en
plichten, bereikbaarheid, vindbaarheid), wegenonderhoud,
brievenbussen en informatiekasten, exotenbestrijding,
naoberschapsactiviteiten, glasvezel en de communicatie
via website, het bosbericht en middels dit nieuwe bosblad.

IEDEREEN BEDANKT !!!!!!!!!!!!!

Wat doet vereniging Oosterduinen?

De kwaliteiten van de Oosterduinen
Het lijkt of in de Oosterduinen permanent wonen het
vraagstuk is, maar het wérkelijke onderwerp is de
kwaliteit van dit bos.
De gemeente heeft jarenlang gebrekkig gehandhaafd en in
die leemte hebben eigenaren zich vrijheden toegeëigend die
niet rechtmatig zijn. Het boskarakter is flink aangetast.
Veel recreatieve eigenaren, die hoge forenzenbelasting
betalen, ervaren de gevolgen van deze achteruitgang
wanneer ze hier verblijven als een bedreiging van hun
vakantierust.
Met de aantasting van het bos werd verdere verloedering
aangetrokken: meer mensen die handelden uit eigenbelang.
Deze ontwikkeling heeft een negatief beeld van de
Oosterduinen doen ontstaan in het dorp Norg.
Uiteindelijk werd de gemeente genoodzaakt om
handhavingprocedures en -rechtszaken tegen permanent
wonen aan te vangen. De betrokken bewoners heeft dit
grote onzekerheid gegeven en veel geld gekost, waarbij wel
eens vergeten wordt hoe enorm stressvol dit is geweest voor
de partijen die het betrof.
Kwaliteitsverbetering van de bospercelen is wat centraal
staat: het bos nummer één en de mens is er te gast. Wanneer
we dát samen realiseren dan kan iedereen hier aangenaam
verblijven, zelfs permanent, legaal. Het is nogal wat, wat we
dan krijgen!
Dát is waar vereniging Oosterduinen voor staat.
Albert Koele,
Voorzitter van VvH Oosterduinen

* Brandpreventie en natuurbrandrisico-meldingen
* Bereikbaarheid van huisjes voor hulpdiensten
* Actuele website
* Maandelijks ‘bosbericht’ in uw mailbox
* Activiteiten gericht op ‘modern naoberschap’
* Jaarlijkse uitgave van het Bosblad
* Onderhoud van wegen
* Exotenbestrijding
* Glasvezelproject
* Toezien op een schoon bos, afvoer van glas en
vuilnis
* Ledenvergaderingen
* Faciliteren brievenbussen, informatiekasten en
actuele plattegrond
* Vertegenwoordiging bij Gemeente, Provincie,
Politie en Brandweer
* En… last but not least: Hèt transitieproces
“Oosterduinen, daar wil ik (ver)blijven!”
Kijk voor de bosvisie op:
www.oosterduinen.nl/toekomstvisie
Spreekt u dit aan en verblijft u in de
Oosterduinen? Word lid voor 40,- per jaar.
Mail: bestuur@oosterduinen.nl

Wilt u een extra exemplaar van dit
Bosblad, b.v. voor huurders van uw
receratiewoning? Deze zijn te
verkrijgen in de hal van de Brinkhof.

Gratis op de hoogte blijven?
Op de website www.oosterduinen.nl kunt u
zich gratis aanmelden voor het (maandelijkse)
bosbericht.
Er staan allerlei ideeën, plannen en activiteiten op
stapel, die ook voor u van belang kunnen zijn.
Volg de actuele ontwikkelingen en meld u aan!
NB. Vraag familie/ vrienden om u op de hoogte
te houden wanneer u geen internet/ email heeft.

(

(boven) Citroenvlinder, Landkaartje, (onder) Atlanta en Bont Zandoogje verblijven in onze Oosterduinen!
De natuurfoto’s in dit bosblad zijn allemaal van de Oosterduinen, behálve deze vlinderfoto’s... (helaas)

Leven in het bos

M

Natuurbeleving

isschien kent u dat wel: je bent aan het wandelen
of fietsen en het ene stuk van de route laat je min
of meer koud, terwijl het andere je bijna de adem
beneemt. De ene plek loop je snel voorbij en op
een andere blijf je stilstaan om de omgeving in je op te nemen.
Vaak doen we zoiets onbewust, maar hoe zit dat eigenlijk?
Het kan een leuk experiment zijn om bij die vraag eens
letterlijk en figuurlijk stil te staan. En je vervolgens af te
vragen: wat doet deze omgeving eigenlijk met me? Wat voor
gevoel roept het bij me op? En wat maakt dat dat zo is? Hoe
komt het dat natuur zulke verschillende effecten op me heeft?
'Natuur'lijk zal niet iedereen daarover dezelfde ideeën hebben.
Zo voel ik me thuis bij een bosrand waar de kans bestaat reeën
te zien, en bossen met hier en daar een open plek waarover ik
vroeger m'n kinderen vertelde dat daar misschien wel
kaboutertjes rondslenterden. En natuurgebieden waar veel
leven is, vlinders, bramen, eekhoorntjes.. Ik kan genieten van
mezen die een wedstrijdje door struiken houden en van
zoemende bijen die allerlei soorten bloemen in hun vluchtroute
opnemen.
Zo kunnen de redenen waarom een natuurgebied me raakt dus
nogal verschillen. Voor iedereen is dat weer anders. Maar wie
weet heeft het wel te maken met de mate van variatie, variëteit.
Misschien is het net als bij eten: variatie doet (gezond) eten en
leven.
Laatst las ik in het blad van Natuurmonumenten dat er verschil
bestaat in hoeveel soorten insecten een boom aan zich bindt.
Uit recent Brits onderzoek blijkt dat de Lariks 38 soorten
insecten aan zich bindt, een Grove Den 172, de Berk 334 en de
Eik maar liefs 423. Omdat veel vogels van insecten leven,
trekken meer soorten insecten dus ook een grotere variatie aan
vogels aan. Eenzelfde soort trend ontstaat bij andere potentiële
bosbewoners. Hoe meer variatie, biodiversiteit, hoe meer
leven.
Ik moet dan onwillekeurig denken aan de periode dat ik in de
stad woonde. Ik kreeg geregeld als opmerking 'waarom laat je
die brandnetels in je tuin staan?' Meestal antwoordde ik dat

mijn buurvrouw haar vlinderstruik dan niet voor niets had
geplant. Vlinderstruiken krijgen alleen bezoekers als hun
rupsen voedsel kunnen vinden. En zonder brandnetels kunnen
veel rupsen niet verpoppen tot vlinder. Soorten als Atalanta,
Kleine Vos, Dagpauwoog en Landkaartje hebben brandnetels
nodig om te kunnen eten en dus te kunnen overleven. Maar wie
is bereid om brandnetels in z'n tuin toe te laten?
Vanuit een andere invalshoek blijkt dat bij monoculturen, vaak
veroorzaakt door de mens, problemen op de loer liggen. We
hebben de laatste zomers last van de eikenprocessierups. Bij
lange eikenlanen met kale bermen blijkt de overlast groter dan
daar waar rond de eikenbomen de bermen niet gemaaid
worden. De natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups
zoals de sluipwesp wordt in het laatste geval een
aantrekkelijker leven geboden. Ook vogels zoals mezen houden
van de processierups, maar dan wel in een omgeving waar
behalve eiken ook struiken en bosschages zijn.
Bieden we meer soorten meer kansen dan worden we als mens
minder geconfronteerd met de effecten van eenvormigheid van
landschapsinrichting. Zo heeft Landbouwuniversiteit
Wageningen in recent onderzoek ontdekt dat strokenteelt, met
stroken van 3 of meer meter breed, ten opzichte van
monocultuur zoals vierkante kilometers maïs, aardappelen of
bieten meer leven oplevert: de productie stijgt, en met minder
bestrijdingsmiddelen. De verschillende soorten gewassen
trekken een variëteit aan organismen aan, waardoor de
weerbaarheid van elke soort toeneemt.
Wat we dus eigenlijk al lang wisten, wordt nu ook steeds vaker
bewezen, biodiversiteit 'loont', in veel opzichten. Zo hoop ik
dat we als bewoners en verblijvers in Oosterduinen ook
handelend zullen optreden als het om variatie gaat. Want
biodiversiteit doet leven, ook in Oosterduinen.

Gert- Jan Koers

Win- Win Situatie

Vragen aan Erik Mosterman (39) van

‘M

Wat is jouw functie bij de gemeente?
ijn belangrijkste taak is
‘Projectleider Norgerduinen’.
Oosterduinen is één van de twee
transformatiegebieden binnen
Norgerduinen waarin ik procesbegeleider ben. Ik zorg ervoor dat de juiste mensen bij alle
stappen betrokken zijn. Met Albert Koele en Wim Koster van
de VvHO heb ik veelvuldig overleg en binnenkort is er
bijvoorbeeld vanwege het brandveiligheidsproject een
schouw. Er wordt dan, met de betreffende werkgroep brandveiligheid, geïnventariseerd of wegen breed genoeg en
voldoende obstakelvrij zijn voor de hulpdiensten om alle
huisjes goed te kunnen bereiken. Ook Egbert Wijnalda, de
beheerder van het groen in de gemeente Noordenveld, heeft
daar een rol in, omdat er misschien bomen gekapt moeten
worden en ook wij aan de herplantplicht moeten voldoen.’
Enkele jaren geleden was er nog niet bepaald sprake van
samenwerking…
‘Drie jaar geleden veranderde de koers binnen de gemeente
Noordenveld, van ‘de gemeente die bepaalt’ naar ‘de
gemeente faciliteert’. Initiatieven vanuit de bevolking,
bedrijven en instellingen worden aangemoedigd. De
stemming is nu ‘Ja, mits… in plaats van het oude ‘Nee,
tenzij…’. Natuurlijk zijn er eisen, of beter gezegd
randvoorwaarden, waarbinnen wel veel vrijheid is die
initiatiefnemers zelf kunnen invullen. Wanneer er een
uitgewerkt plan komt en het past binnen de regelgeving en de
kwaliteit van een gebied, dan geeft de gemeente (en de
provincie) goedkeuring. Wanneer de politiek akkoord is, dan
kan dat vastgelegd worden in het bestemmingsplan.
Wethouder Henk Kosters is de aanjager geweest van de
Expeditie Norgerduinen. In dit traject is de discussie
verbreed van het vraagstuk van permanente bewoning naar
kwaliteitsverbetering. Het project ‘Oosterduinen, daar wil ik
(ver)blijven’ van de Vereniging van Huiseigenaren
Oosterduinen is daarom ook zo’n mooi initiatief, dat geheel
aansluit bij de handelswijze dat de gemeente niet aan het roer
staat, maar faciliteert. De Oosterduinen zorgen dus voor een
belangrijk deel zelf voor concrete invulling.’

Wanneer we gewend zijn om iets op een bepaalde manier
te doen, dan is het moeilijk om iets ineens anders te doen.
Vaak willen mensen wel veranderen, maar ze willen niet
veranderd worden.
Hoe verliep die koersverandering bij de gemeente?
‘Deze open houding is voor sommige ambtenaren wennen. Zij
moeten mee in deze verandering. Dagelijks is het bij ons
onderwerp van gesprek. Los komen van alleen wet- en
regelgeving naar de combinatie van meedenken, met vragen
als: ‘Wat vind je er zelf van?’
Ik ben blij met die open houding en de participatietrajecten,
zoals in de Oosterduinen. Het is mooi dat er initiatieven
vanuit de samenleving zijn en dat dit gestimuleerd wordt.’

Wat kunnen we verwachten van het transitieproces in
de Oosterduinen?
‘Het te doorlopen proces in de Oosterduinen is door
wethouder Kosters vergeleken met het ruitvormige dropje,
het wybertje. Het beginpunt was de discussie rondom
permanente bewoning. Dat is tijdens de Expeditie
Norgerduinen verbreed naar het belangrijke onderwerp:
kwaliteitsverbetering en alles wat daar mee samenhangt.
In dit stadium wordt niets uitgesloten, gevisualiseerd door
het middelste deel van de ruit. Binnen deze verbreding
kijken we naar álle mogelijke oplossingen. Het is de
uitdaging om toe te werken naar die stip aan de horizon.
Dit wordt gevisualiseerd door de onderste punt van het
wybertje.
Op dit moment zijn we aan het toewerken naar de
onderste punt, maar zitten nog in het brede deel van het
wybertje. Op dit moment in het proces is daarom nog niet
overal antwoord op te geven.
Ik denk dat het proces en de uitvoering nog tot 2021
duurt. Uiteindelijk moet de transitie worden opgenomen
in een bestemmingsplan, wellicht in 2022.
De meest waarschijnlijke uitkomst is: het bos staat
nummer één en er worden voorwaarden gesteld, zodat
recreëren en wonen goed samen kunnen gaan. Een
belangrijke voorwaarde zal zijn dat het boskarakter
gewaarborgd is. Dat het om een natuurgebied gaat
betekent dat er extra voorwaarden zijn. Dit kan
bijvoorbeeld gaan over het gebruik van het perceel. Je
zou kunnen denken aan een maximale oppervlakte voor
woning en erf en de rest bestemmen voor bos.’

Er is een enthousiaste groep, maar we merken ook
tegengeluiden op. Kan een kleine groep het bederven
voor de grote groep welwillenden?
‘Hoe het ook zij: Vanuit de politiek is er de insteek dat we
goed gedrag willen belonen. We denken dat een breed
gedragen oplossing een win-win situatie op kan leveren
voor de Oosterduinen en de gemeente. De mensen die niet
gaan voldoen aan de samen bedachte voorwaarden zullen
er niet mogen wonen. Bij verkoop zal hun perceel niet aan
de afgesproken voorwaarden voldoen om het als
woonobject te verkopen. Nieuwe eigenaren zullen dat
misschien zonde vinden en er dan mee aan de slag gaan
om alsnog aan de voorwaarden te voldoen. Dan heeft het
gewoon wat meer tijd nodig om het doel te bereiken.’
Zou je zelf in de Oosterduinen willen wonen?
‘Ik ben opgegroeid in een bosrijk gebied, waar ik als kind
veel fietste. Als vader van twee jonge kinderen zou ik dat
best willen. Mijn vriendin is echter een stadsmens. We
wonen nu in de stad Groningen, wel aan het
Noorderplantsoen met vrij uitzicht op een vijver en veel
bomen. Voor stadse begrippen best natuurlijk. Wat mij
betreft zou een tweede huisje in de Oosterduinen voor ons
gezin het beste van twee werelden zijn.’
REACTIES? Gemeente Noordenveld: 050 - 50 27 222
Of e-mail: E.Mosterman@noordenveld.nl

Visie & Strategie voor de Norgerduinen
Met gezamenlijke inspanning is gekeken naar een duurzame
oplossing voor de Norgerduinen, met draagvlak in Norg en
omgeving! Op zoek naar kansen om verschillende waarden,
belangen en ontwikkelingen in het gebied met elkaar te
verbinden, om zo een plek te bieden aan de vele vormen van
gebruik. Middels rust en afstand is er gekeken naar het vraagstuk
waarbij vele belangen spelen.
Het gaat verder dan wel of niet permanent wonen.
Reisquote van Paolo Coelho:

‘Be brave. Take risks. Nothing can
substitute experience.’

www.gemeentenoordenveld.nl/vrije_tijd/documenten_en_
beleid/vitale_vakantieparken/expeditie_norgerduinen/

Dit Bosblad wordt CO2 gecompenseerd in een bosbouwproject van

You may say that I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one
Imagine by John Lennon

Norgerwold® Onderzoek en Ontwikkeling
School voor zelfevaluatie

Albert Koele
www.norgerwold.nl
info@norgerwold.nl
zkm@norgerwold.nl
06-38026553

Zelfreflectie en zelf organisatie:
Leren positioneren in een dynamische wereld
met de Zelfkonfrontatie Methode (ZKM)

Ruimte voor ontwikkeling en beweging







(Interim) Leiderschap
Positie en ambitiebepaling
Beleidsvorming
Kwaliteitsimplementatie
Transformatieprocessen

De kei van Oosterduinen
Een huisje in het bos, dat is het streven. Wie
was daar afgelopen jaar opvallend trouw aan?

WINNAAR:

D 102 ‘Op de heuvel’
wint een high tea (2 pers.) bij Natuurplaats Noordsche Veld
t.w.v.

€ 50,- GEFELICITEERD!

Hoe is de redactie tot deze keuze gekomen?
Het is een nieuw gebouwde woning, niet klein en tóch toont het
bescheidenheid in zijn omgeving. Dat het van hout is geeft een
passende uitstraling. Bij de bouw is het stukje bos er voor
bewaard gebleven, wat het bouwtechnisch vast wat lastiger
maakte, maar een teken is van veel respect.
Er is geen erfafscheiding door schutting, heg of langgerekte,
brandgevaarlijke houtwal. Met een klein schuurtje, een terras
en een stukje gazon, heeft men wat extra leefruimte gecreëerd
en toch de natuurlijke omgeving behouden. De kroonlaag is
gering weggehaald en er groeit een struik- en kruidlaag.
Tip voor perfectie: de dakgoten van de riolering afhalen, zodat
de Drentse zandgrond gevoed kan worden met regenwater.

De Natuurplaats,
voorheen Theehuis
de Bosrand, is
verhuisd naar de
overkant van de
Donderseweg.

"Laat het bos eerst zijn eigen verhaal maar eens vertellen"
Door Hein Bloemink

V

ereniging Oosterduinen heeft haar
toekomstvisie verwoord in zes idealen.
Eén daarvan is dat het bos leidend is.
Soms is het bos zelfs de baas en voegt
de mens zich naar de grillen van de
natuur. Ecologisch hovenier Gerd van Helden (De
Natuurtuin) staat helemaal achter deze visie. We
maken met hem een wandeling door Oosterduinen om
te filosoferen over 'bosbeheer'. Een eerste tip die hij
geeft: "Laat je bosperceel eerst maar eens vier seizoenen
lang rustig zijn eigen verhaal vertellen. En aan jou laten
zien wat het wil."

Gerd van Helden - ecologisch hovenier

Bos kan zonder onze ingrepen
Gerd van Helden ziet veel moois, maar ook minder goede
voorbeelden: "Meestal gaat het dan om mensen die rond
hun huisje 'tuinieren' op een manier zoals dat in
verstedelijkte gebieden gebeurt. Dan sneuvelen bomen,
liggen er terrassen en staan er tuinkabouters. Ik
veroordeel deze mensen absoluut niet, maar het misstaat
hier, vind ik. Ik noem het (misschien wat cru) vertrutting
van het bos."

Van Helden is overduidelijk het type, dat de natuur zoveel
mogelijk zijn gang wil laten gaan. "Dat kan ook best. Het
bos kan heel goed zonder onze ingrepen. De natuur is
sterker dan wij. Daarmee wil ik niet zeggen dat we alles op
zijn beloop moeten laten. We moeten zoeken naar een
manier waarop mensen de balans kunnen vinden tussen
hun eigen belangen en het bos."
Wat zoek jij in het bos?
Voor balans tussen mens en bos zou 'de mens' zich
allereerst moeten afvragen wat hij eigenlijk hoopt te
vinden in Oosterduinen. Gerd: "Je moet je bewust worden
van je wensen en verlangens, denk ik. Dat is niet zo
gemakkelijk, hoor. Je merkt dat veel mensen zoveel onrust
in zich hebben, dat het ze niet lukt om gewoon 'in het bos te
zijn'. Als de rust als het ware uitbreekt, dan weten ze zich
er nog geen raad mee en gaan van alles doen. Ik
persoonlijk zie het bos als een plaats waar je tot een soort
meditatie kunt komen. Er zijn minder prikkels en het bos
geeft rust. Volgens mij willen de meeste mensen in
Oosterduinen in harmonie met de natuur komen. Als ze
dan stadse tuintjes gaan aanleggen, lukt dat niet."

Bosbeheer met een groen hart
- Ga met jezelf in overleg: wat
zoek ik in het bos?
- Verstedelijking past niet in de
visie van Oosterduinen
- Laat het bos zijn gang gaan en
claim niet meer dan je echt nodig
hebt
- Wees je bewust van je impact op
het bos
- Laat een exoten-scan maken en
verwijder de exoten
- Breng inheemse soorten in uw
bos voor diversiteit

Rentmeesters
Goed, we weten nu dat het beheer van je eigen stukje
bos in de eerste plaats vraagt om overleg met jezelf en
je huisgenoten. 'Wat hoop ik in het bos te vinden?' Het
antwoord op die vraag wordt leidraad bij het maken van
keuzes. Wie in Oosterduinen een 'stukje stad' met
bomen er omheen wil creëren, zit niet op dezelfde lijn
als de vereniging Oosterduinen. Dat staat expliciet in de
eerder genoemde toekomstvisie (met idealen)
omschreven. Wie daarentegen het bos respecteert, zal
wellicht op gevoel al een heel goede amateurboswachter worden. "Jullie zijn rentmeester van stukjes
bos en je zou je goed moeten realiseren wat jouw impact
op de natuur is", zegt Van Helden. "In mijn ogen moet
je niet méér claimen dan je echt nodig hebt om te
genieten van de rust."
Wat heeft het bos nodig?
De huiseigenaren in Oosterduinen zijn feitelijk allemaal
boswachters op een postzegel natuur. Dat schept
verplichtingen, ook jegens je buren. Eigenlijk tegenover
alle andere Oosterduiners, want het behoud van ons bos
is een co-productie. Voor het beheer op ons eigen
perceel adviseert Gerd van Helden: "Vraag je af wat jij
van het bos nodig hebt om ervan te genieten. En laat het
bos daarbij zoveel mogelijk met rust. Dat is een
spanningsveld, dat weet ik ook. Maar om die vragen
draait het wél." Wegverharding verstoort de
waterhuishouding van het bos. Gerd: "Ga zo min
mogelijk bestraten, kies liever voor halfverharding,
zoals schelpen of houtsnippers."

Tips:
- Overleg eens met iemand van IVN
- Kijk voor inspiratie op
www.wildeweelde.org
- Vragen
over dit artikel aan Gerd van
Maak
een exoten-scan
Helden kunt u mailen aan
gerdvanhelden@gmail.com
of kijk op www.natuurtuin.nl

Wandelend prevelt Gerd geregeld benamingen van
struiken en planten, die hij liefkozend tussen zijn
vingertoppen neemt om er een toelichting bij te geven.
Globaal maakt hij een onderverdeling tussen planten die
door de mens het bos zijn binnengebracht, de exoten, en
de soorten die de natuur in Norg zelf heeft
geproduceerd.
Als je dan toch actief wilt ingrijpen, verwijder dan de
exoten en geef ruimte aan inheemse planten en bomen.
Laat een deskundige eens een 'exoten-scan' maken,
zodat je een beeld krijgt. Het is altijd goed om
diversiteit in je bos te brengen. Dat kan door op zoek te
gaan naar inheemse soorten en die aan te planten.

Gekraagde aardster
In vak Z werd vorig jaar herfst een groepje van deze aardsterren
gevonden. De gekraagde aardster is een buikzwam. Hij ziet er
behoorlijk sprookjesachtig uit en is niet zo bekend. Toch is het
een vrij algemeen voorkomende schimmel in duinen en bossen.
Deze paddenstoel is niet eetbaar, maar ook niet echt giftig.
De aardster leeft van dood organisch materiaal.
Hij groeit meestal in zogenaamde heksenkringen.
De paddenstoel is bolvormig. Bij rijping scheurt de houtige
buitenwand open en ontvouwt zich tot een ster met 5 tot 7 slippen.
Dan komt er een ongesteelde stuifbal tevoorschijn, die
perkamentachtig is en een centrale opening heeft. Als de
gekraagde aardster rijp is, verstuift hij sporen via het gaatje aan de
bovenkant.
Vaak leveren deze groeiplaatsen elk jaar nieuwe aardsterren op.

Dus deze herfst op speurtocht in vak Z?

Gekraagde aardster

Omgekeerd verstoppertje

Een spelletje om buiten te doen, in het bos waar je je goed kunt verstoppen. De regels zijn heel simpel en het omgekeerde van
verstoppertje: Eén iemand verstopt zich, en alle anderen moeten hem gaan zoeken. Wanneer degene die verstopt zit, door
iemand wordt gevonden, moet die persoon er óók bij gaan zitten. Het spel is afgelopen als iedereen er zit. Degene die de
verstopte persoon als eerste vond, mag de verstopper zijn in de volgende ronde.

Samen het bos brandveiliger maken
Brandveiligheid is een gezamenlijk belang. Brand op één
perceel kan grote gevolgen hebben voor alle andere
percelen. De vereniging Oosterduinen werkt samen met
gemeente en brandweer om het bos brandveiliger te maken.
Er is een subsidie toegekend van ruim € 65.000,-.
Bijzonder is dat de uitwerking van het plan in handen is van
een twintigtal vrijwilligers. De betrokkenheid van
Oosterduiners is groot en de vrijwilligers krijgen positieve
reacties als ze uitleg geven en om medewerking vragen.

Daarom wordt er rekening mee gehouden dat een rigoureus
verbeterplan nodig is, met een helder namensysteem voor
boswegen en logische huis-nummering.

Wat staat er allemaal te gebeuren?
In de eerste plaats is brandveilig gedrag belangrijk. Bij
langdurige droogte, als ‘risicofase 2’ is afgekondigd,
betekent dit dat alle vuur verboden is: dus ook een
houtskoolbarbecue. Een ernstige overtreding kan leiden
tot een boete.
De veiligheid kan ook in gevaar worden gebracht door
onzorgvuldig bosbeheer. Lees: het optasten van takken op
grote hopen tussen de bomen of als perceelafscheiding. De
brandweer waarschuwt dat zulke ‘brandslangen’ het vuur ,
als een lont, razendsnel kunnen doen verspreiden.
Bij nieuwe aanplant moeten we ook rekening gaan houden
met de keuze van bomen. Naaldbomen zijn bijvoorbeeld
veel brandbaarder dan loofbomen.
In geval van brand is in de Oosterduinen met name de
bereikbaarheid een punt van zorg!
Daarom wordt voor alle 430 huizen in kaart gebracht waar
de blustankwagen zich kan opstellen. Als paden niet breed
genoeg zijn, zullen de slangen in geval van brand via
buurpercelen moeten worden uitgerold.
Uit een eerste inventarisatie blijkt dat een 30-tal bomen
gekapt zal moeten worden om alle percelen te kunnen
bereiken. En enkele eigenaren zullen maatregelen moeten
nemen op hun eigen perceel.
Een specifiek probleem is de vindbaarheid van huizen.
Niet alleen voor de brandweer, maar ook voor andere
hulpdiensten. De vakindeling en de nummering die in de
loop der jaren is ontstaan is vaak verwarrend.

Ook het bereik van het mobiele netwerk is een
aandachtspunt: brand moet snel en zonder storing gemeld
kunnen worden.
Een andere concrete bijdrage aan de (brand)veiligheid in de
Oosterduinen betreft vuurwerk. De werkgroep
brandveiligheid wil in 2020 de ledenvergadering voorstellen
om de Oosterduinen tijdens jaarwisselingen ‘vuurwerkvrij’
te maken. Vuurwerk is voor sommigen een attractie, maar
voor veel mensen - en dieren - een plaag. Ook hier geeft het
gezamenlijke belang de doorslag.

Portret van huurder Hans.
De Oosterduinen biedt ruimte aan vogels van diverse
pluimage. De meeste woningen zijn in gebruik van de
eigenaar, maar enkele tientallen recreatiewoningen worden
permanent verhuurd. Eén van die huurders is Hans (33),
die met veel plezier in de Oosterduinen verblijft. Hij huurt
een ruime, degelijke woning in vak Z, waarvoor hij € 750,per maand betaalt. Zijn woonkamer is nagenoeg leeg en
ademt een meditatieve sfeer.
Hans: ‘Ik geniet van de lege ruimte. Het geeft ook ruimte in
mezelf’.
De woonkeuken biedt ruimte aan fitnessapparatuur. Hans
is actief in de wereld van fitness en gezondheid en heeft
ook als coach gewerkt. Zijn terras staat vol met tientallen
potten waarin jonge stekjes staan van struiken en
boompjes. Vogels worden op beschutte plekjes verwend
met voersilo’s. Het wemelt er van de vogels … van diverse
pluimage.

Het liefst zou ik helemaal alleen in een bos willen wonen
en me zoveel mogelijk afsluiten voor de maatschappij zoals
die is, met alle confrontaties en agressie die daar bij hoort.
In de drie jaar dat ik hier woon heb ik het bos door de
droogte steeds transparanter zien worden; er is steeds
minder beschutting. Ik vraag me ook af wat dit met mensen
doet: denken ze erover na? Houden ze wel van de natuur?
Zou iemand gebedjes doen voor meer regen?

‘In mijn leven is sport altijd heel belangrijk geweest;
voetballen, fietsen, noem maar op. Voor mij vallen fitness
en de natuur ergens samen.

Misschien is coaching mijn toekomst: mensen helpen zich
te ontwikkelen. En je hebt nu eenmaal geld nodig om te
kunnen leven. Geld is de wortel van veel kwaad, maar je
kunt er ook goede dingen mee doen en dromen realiseren,
toch? Natuurlijk kun je ook je tijd verdoen voor geld…

Natuur is heel belangrijk voor mij.
De natuur geeft kracht. Ik sta soms gewoon een tijdje naar
de bomen te kijken, naar het licht en het schaduwspel. Als
ik hier tussen de boomtoppen door naar buiten kijk, zie ik
allemaal portalen van energie. Het voelt heel licht: zoiets
als vlinders in mijn buik. Ik kom ook graag in het oerbos
dichtbij Norg, of bij de mega-eik bij het hunebed. Allemaal
krachtplaatsen. Waarom? Dat is niet te verklaren; er zijn
geen woorden voor. Voor mij is het daar alsof alles bij
elkaar komt: de toekomst, het nu en het verleden. Ik voel de
eenheid. Ik weet dat veel andere mensen dit als vreemd
ervaren. Een ander denkt misschien: ‘Die is gek’, maar ik
zie in de natuur dans, figuren, een gigantische beweging
van energie. De natuur heeft geen ego.

Momenteel zit ik in een soort bezinningsperiode. In de
wereld willen we altijd alles sturen, maar uiteindelijk rolt
het leven een beetje zoals het rolt. Er zijn dingen in mijn
leven die ik moet oplossen, maar er is tijd nodig voor er
iets nieuws begint te bloeien. De laatste tijd maak ik
eindelijk de juiste keuzes. Het leven is echt zoals het moet
zijn. Voor nu zijn het wel moeilijke jaren, met veel voelen
en bewustwording.

Met andere bosbewoners heb ik nauwelijks contact. Ik hou
van mijn privacy. Ik voel geen verbinding en de stress van
anderen drukt op mij. Het kost me soms energie waar ik
dagenlang van moet bijkomen.
Wat ik momenteel nodig heb in m’n leven is: ieder voor
zich. Dat klinkt misschien heel egoïstisch, maar ik heb nu
aandacht nodig voor mijzelf. Waarschijnlijk heeft deze
behoefte me juist naar dit bos geleid.’

Hier krijg ik mijn kracht terug.

Samen ruimte geven aan verschillen
Opinie

De Oosterduinen is net de wereld in het klein. Daarmee
bedoel ik dat zich hier in ons leefbos hetzelfde soort
botsingen voordoen als in de grote wereld. Vaak gaat het
daarbij om waarden die niet gedeeld worden: verschillen
in wat we belangrijk vinden.
Niet iedereen heeft nu eenmaal dezelfde inzichten als het
gaat om wat normaal en gewenst is. Op wereldschaal
spelen cultuur, tradities en religie daarbij een rol. Op de
schaal van Oosterduinen gaat het eerder om wat als mooi,
vertrouwd of bedreigend wordt ervaren. Wat voor de een
vanzelfsprekend is, kan voor een ander onbegrij-pelijk zijn.
Deze diversiteit vind ik fascinerend.
Smaakverschillen zorgen voor een uitdagende variatie,
maar kunnen ook een bron van ergernis zijn. Daar komt bij
dat mensen in de regel wel de splinter in het oog van de
ander zien, maar niet de balk in hun eigen oog…
Smaakverschillen doen zich in ons bos onder andere voor
bij het uiterlijk van huizen en percelen. De een stoort zich
aan verouderde huisjes (‘krotten’), terwijl een ander zich
irriteert aan witte villa’s.
Over wat passend is in het bos wordt verschillend
geoordeeld. Zo vraag ik me soms af waarom mensen een
stukje natuur kopen, om er een gazon met bloemen aan te
leggen…
Ook de ideeën over de sociale omgang kunnen sterk uiteen
lopen. Ouderen (zoals ik) verlangen soms nostalgisch naar
de tijd dat we alles samen deden.
Daar tegenover staat de generatie die in de
individualistische 80er jaren opgroeide.
Tegelijkertijd willen we eigenlijk allemaal hetzelfde:
veiligheid, liefde, contact, waardering, ontplooiing…
Zowel de collectieve als de individuele benadering hebben
zo hun voordelen. Een aardig voorbeeld in ons bos vormen
de meningen over de bestrijding van exoten.
Individualistische eigenaren vinden dat iedereen zelf moet
bepalen of hij wel of niet z’n perceel aan wil pakken. Dat
voorkomt een hoop gedoe.

De exotenwerkgroep daarentegen kiest voor een
collectieve aanpak. De Japanse duizendknoop houdt zich
nu eenmaal niet aan perceelgrenzen en kan alleen worden
uitgeroeid als iedereen (actief of passief) meewerkt.
Hetzelfde geldt voor brandrisico: er hoeft maar één een
ongelukje te hebben om vele anderen in gevaar te brengen.
De vereniging Oosterduinen zet in op een collectieve
benadering met oog voor individuele verschillen. Hoe men
het eigen erf inricht is aan de individuele eigenaren, als
het boskarakter van de Oosterduinen als geheel behouden,
of liever nog: versterkt wordt.
De gewenste transitie kan alleen slagen wanneer we onze
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het geheel
nemen. En … elkaar ruimte geven voor verschillen

Klaas Koornstra
(Redactie Bosblad)
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We hopen dat u plezier heeft beleefd
aan dit bosblad.
Wanneer het positief wordt ontvangen,
overwegen we een jaarlijkse uitgave.

Geschubde Inktzwam

10 belangrijke regels van de Oosterduinen
Gedragsregels
1. Het belang van bos en natuur staat voorop. Respect voor alles wat leeft.
2. Het brandrisico in een bos is groter dan in de bebouwde omgeving.
Kijk voor de actuele risicofase en richtlijnen op www.oosterduinen.nl
3. Gooi afval in de prullenbak en/of gebruik de ondergrondse containers
met de magneetsleutel.
4. De zandwegen zijn particulier bezit en kwetsbaar. Rijd max. 20 km/uur
en geef voetgangers voorrang.
5. Stilte en donkerte zijn natuurlijke kenmerken van het bos. Geluid draagt
hier ver. Gun mens en dier de nacht tussen 22 en 8 uur.

Omgevingsregels
6. Beheer uw perceel met respect voor het bos (alle vier de lagen).
7. Alle huisjes moeten goed bereikbaar zijn voor hulpdiensten.
Alle boswegen moeten breed en hoog genoeg zijn.
8. Heb oog voor het open karakter van het bos. Omheiningen tasten de
bossfeer aan en belemmeren dierlijk leven.
9. Verzorg uw huisje. Verpaupering is slecht voor de Oosterduinen. Houd
rekening met de bouwvoorschriften en welstandseisen van de gemeente.
10. Tot slot: Houd contact met uw directe buren.

