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Miljeugroep Boalsert

33 nieuwe bomen
Boomfeestdag
Verbeterde
groeimogelijkheid
voor de bomen door aanleg van

greppels

bemesting
Verbinding met het weiland

drainage

Natuurpark Oost

Voorwoord
De voorpagina verwijst naar de vele activiteiten in het natuurpark Oost waar de
‘Miljeugroep’ bij betrokken was, of wat we daar zelf hebben verricht.
1. Het hoogtepunt was natuurlijk de voltooiing van de loopbrug over de
Hartwerder vaart en de verbinding die daarmee gelegd is met de looproute door
het weiland.
2. Er is gewerkt aan een betere groeiomstandigheid voor de hier in zeer slechte
staat verkerende kastanjebomen. Door ontwatering d.m.v. drainage en greppels
is veel verbeterd aan de waterhuishouding en met de aanvoer van gedroogde
koemest bij de bomen hopen we ook de grondkwaliteit te verbeteren.
In het kader van een boomplantdag zijn er hier ook nog eens 30 iepen en 1
walnoot geplant en daarmee hebben we Bolsward weer wat boomrijker kunnen
maken. Dat was wel nodig ook, want er werd lang niet zoveel aangeplant dan dat
er gekapt werd. ( wereldwijd is de ontbossing per saldo bijna 4 x Nederland)
In onze eigen regio hebben we als Miljeuwurkgroep een flinke bijdrage
geleverd aan natuur en de beleving daarvan.
Wereldwijd is die beleving nauwelijks meer dan overheersing van natuur en er los
van staan. Eigenlijk is dat heel onlogisch omdat we als mens ook natuur zijn,
ontwikkeld in de zelfde evolutie. We zouden er als mens dus mee in harmonie
moeten leven. Die harmonie is ver te zoeken, we leven in een tijdperk waarin de
mensheid als nooit tevoren zijn invloed op de aarde laat gelden en dat levert ons
o.a. de klimaatverandering op met alle gevolgen van dien.
Zijn we dan zo anti-natuur? Je zou het niet zeggen met de wetenschap dat natuur
en milieu organisaties in Nederland zo’n 4 miljoen leden hebben. Uit onderzoek
blijkt ook dat bijna iedereen meer bloemen, vogels en vlinders in hun wijk wil. We
weten dat groen uitnodigt tot bewegen en sociaal contact en daarmee goed is
voor de gezondheid van de mensen. En materieel bekeken weten we dat de
waarde van woningen en bedrijven toeneemt in een groene en waterrijke
omgeving.
Als Miljeugroep is ‘groen’ dan ook het thema waar we ons overwegend mee bezig
houden. Dit komt mede doordat het energiegebeuren zich
heeft verplaatst naar de e. coöperatie DEBo.
Volgend jaar bestaat MWB 30 jaar en 3 bestuursleden gaan
ook die zelfde tijd al mee.
MWB heeft ook bij lange na niet de invloed meer zoals dat
was in de voormalige gemeente Bolsward.
Als bestuur zullen we ons moeten beraden over hoe we
verder gaan.
Voor suggesties van al diegenen die ons een warm hart
toedragen houden we ons erg aanbevolen.
Titus Hettinga

Groenvoorziening
Het grootste groengebeuren in 2017 was natuurlijk de aanplant van 30 iepen en 1
walnoot op 22 maart in de vorm van een boomplantdag met de leerlingen van De
Bron en De Blinker. MWB is
betrokken bij de voorbereiding
en helpt mee op de dag zelf.
Op de foto wordt de walnoot
vastgezet door medewerkers van
SWF onder toeziend oog van
wethouder Stoker.
De verwachting is dat deze
aanplant beter zal slagen dan
indertijd de kastanje bomen. De
hele afwateringssituatie is nu goed geregeld en de nieuwe bomen hebben een
ruim plantgat met goede grond meegekregen.
Het in 2016 opnieuw geplante
klimaatbosje bij het Marne College
staat er na een moeilijke start redelijk
bij.
Er zijn dit jaar op lege plekken door ons
en met leerlingen nog 4 iepen geplant
Het klimaatbosje bij Bloemkamp vraagt
ook om een nieuwe boom en voor een
goede ontwikkeling is insnoeien van
een aangrenzende boom noodzakelijk.

Door inventarisatie van Obe is gebleken dat er tijdens het bestaan van SWF
enorm veel bomen gekapt zijn en struikgewas omgevormd tot gazon. Ook voor de
periode 2017- 2018 is dat niet anders. Volgens zijn berekening geeft het binnen
de oude gemeentegrenzen van Bolsward een verlies van ruim 400 bomen Dit is
een aantal wat niet louter toegeschreven kan worden aan achterstallig
onderhoud van de oude gem. Bolsward. Hierover is een bericht verstuurd naar
SWF. MWB is in overleg met SWF over de herplant van de appelmarkt en het
Grootzand en pleit voor herplant van bomen op het Grootzand.

De inrichting van het park komt herhaaldelijk aan de orde. Erg storend is volgens
MWB het zicht op de parkschuur, daar waar voorheen de volière stond. Twee
kleine coniferen om de schuur te camoufleren is volstrekt onvoldoende. Het zou
goed zijn als er fors afschermend en groenblijvend groen komt.
Op 21-12 was het jaarlijks overleg met SWF over het groenbeleid.
( verslag:website)
De Heamiel concerten in het park zijn op zich erg succesvol maar zijn ook een
flinke belasting voor de inrichting.
Rentex Floron vroeg meer parkeerruimte waarvoor een strook groen gekapt zou
worden. MWB gaf aan niet akkoord te zijn omdat er ruimte is aan de westkant
van de ingang. SWF gaat het nader bekijken.
In 2016 is het project ‘Marne in het groen’ voltooid, maar de uitvoering komt niet
overal goed tot uiting. Aan de N.N.O. kant zijn afspraken gemaakt met de terrein
eigenaren, maar er komt weinig van terecht. Op de punt is zelfs een
bouwvergunning verstrekt op grond met groen bestemming. MWB heeft om
uitleg gevraagd. MWB is van mening dat bij dergelijke aanvragen de formule ’Nije
pleats’ van Hûs en Hiem zou moeten worden toegepast. Resultaat van dit alles is
nu dat de aanblik vanaf de provinciale weg vanuit Leeuwarden er niet door is
verbeterd.
SWF hanteert een bomenkaart zodat iedereen via internet kan volgen wat de
gemeentelijke plannen zijn. Een goed initiatief maar het blijkt dat het nog niet
goed functioneert.

Wandel-weiland.
Met de voltooiing van de loopbrug over
de Hartwerter vaart is een mooie
verbinding ontstaan van de looproute
door het weiland en het natuurgebied
Oost.
De hele route wordt meegenomen in
het Titus Brandsma pad en de St.
Oduphus route.
Realisatie was door financiële
tegenvallers niet gemakkelijk en
leverde uiteindelijk een tekort op.
(een overzicht staat op de website in
de nieuwsbrief van september 2017)
Er moeten nu nog twee officiële info borden komen aan beide toegangen.

De bloemenweide aan de Snekerweg gaf
dit eerste jaar een prachtig
beeld met voornamelijk
korenbloemen en
klaprozen.
Eigenlijk waren deze 2 soorten
toegevoegd aan het mengsel om het
eerste jaar wat kleur te geven.
De verwachting is dat volgende jaren de concurrentie te zwaar is voor handhaving
voor deze twee soorten.
Op 5-9 is alles gemaaid en afgevoerd.
Aan de jaarlijks te organiseren Waste Battle op middelbare scholen deed MWB
weer graag mee met het leveren van 2 jury leden.
Ook heeft MWB overleg gehad met het initiatief van een zwemstrand in
Bolsward.
Op 20-9 hebben als MWB en DEBo kennis gemaakt met de nieuwe directeur van
het Marne College: Mevr. Dikkie Alkema.
Mede ter kennisname van nieuwe en vertrekkende bestuursleden hebben we 9- 5
als DEBo en MWB gezamenlijk gegeten in het Weeshuis.
Het bestuur van MWB bestaat uit: Douwe Venema, Hilbrand Schuurmans, Michiel
Galama, Piet Mollema en Titus Hettinga
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