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Deze nieuwsbrief is geschreven door de projectgroep Roazebosk.
Na een aantal maanden van noeste arbeid van de projectgroep Herstel Roazebosk is het plan aangeboden
aan de gemeenteraad. In de gemeenteraadsvergadering van 16 september j.l. is het plan erg goed ontvangen
en door alle partijen ondersteund.
Veel lof was er voor de intensieve samenwerking tussen gemeente, Staatsbosbeheer en
belangenbehartigers om er een mooi geheel van te maken en vooral ook voor de manier waarop aan deze
samenwerking invulling is gegeven.

Voorbereidende werkzaamheden in volle gang
Eén van de uitdagingen in het project was het herstel van de bodem zodat de jonge aanplant er straks ook
goed kan gedijen. Daarvoor is een aantal ingrepen nodig.
De grond moet goed los worden gemaakt, watergangen moeten worden gegraven, de vijver nabij de Sewei
moet worden vergroot en er moet grond worden opgebracht om de Haulstersingel weer, in dezelfde vorm
als het bestaande deel, door te kunnen trekken. Deze ophoging geschiedt met grond die in het gebied
vrijkomt. Al deze werkzaamheden zijn momenteel in volle gang.

Meer kansen voor de ontwikkeling van biodiversiteit
Bij het opstellen van het inrichtingsplan heeft ontwikkeling en versterking van de biodiversiteit en
verrijking van de bodem centraal gestaan.
Feit blijft dat het Roazebosk in de jaren 70 van de vorige eeuw geïsoleerd is komen te liggen door
de aanleg van de A6. Daardoor is een ecologische waardevolle verbindingsroute voor flora en
fauna tussen Haulsterbossen en het Roazebosk doorsneden en tot op de dag van vandaag niet
weer hersteld.
Om straks het Roazebosk verder uit haar isolement te halen en nog meer kansen te creëren voor
een verdere ontwikkeling is door de projectgroep gekeken naar het omliggende gebied.

De Woudfennen
Zo is in samenwerking met de gemeente en ondernemers van het bedrijventerrein de Woudfennen
gekeken naar de mogelijkheden om de punt grond langs het industrieterrein (eveneens onderdeel van de
voormalige snelweg) mooi op het Roazebosk aan te laten sluiten. Er waren reeds ideeën voor een bloemenen insectenweide aldaar en dat wordt thans nog uitgebreid met bossages en het herstel van de zichtlijn van
de oude trambaan door aanplant van een aantal bomen aldaar.
Ook daar zijn de werkzaamheden in volle gang. De grond is geschikt gemaakt voor het inzaaien van het
kruidenmengsel en dat inzaaien heeft inmiddels ook plaatsgevonden. Later dit jaar zullen ook de struiken al
worden geplant en in het volgend plantseizoen, tegelijk met de aanplant van het Roazebosk, zullen ook de
bomen worden geplant.

A7 tracé richting rotonde
Maar er liggen meer kansen. De rest van het voormalige tracé richting de Hajé, leent zich bijzonder goed
voor uitbreiding van het bosgebied van het Roazebosk. Het zou een erg mooie entree van Joure kunnen
worden, een prachtig wandelgebied én meer kansen voor biodiversiteit. De projectgroep heeft de smaak te
pakken en aangegeven dat zij ook voor dit gebied haar ideeën op papier gaat zetten.
Wordt vervolgd!

