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2021 - Het jaar van de realisatie
In 2020 heeft de projectgroep Herstel Roazebosk hard gewerkt om een mooi plan te maken om het
Roazebosk in ere te herstellen. Een plan waarbij verbetering van de bodem en ontwikkeling en versterking
van de biodiversiteit centraal staan.
De eerste uitvoerende werkzaamheden, zoals het verbreden van een bestaande watergang en het
vergroten van de vijver, zijn reeds voltooid.
In het voorjaar, wanneer het terrein weer is opgedroogd, gaan de werkzaamheden verder.
Een flinke klus, want de ondergrond van een snelweg is niet gelijk geschikt voor de aanplant van een bos.
Er is zorgvuldig gekeken op welke manier de aanplant de meeste kans van slagen heeft. Dat betekent dat er
met name op de voormalige snelweg nog flink wat werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

Aandacht voor de geluidswal
Ook de geluidswal behoeft de nodige aandacht. Aan de zonzijde (de
kant van de voormalige snelweg) is inmiddels een ruige begroeiing
ontstaan en deze rigoureus verwijderen kan leiden tot instabiliteit
van de wal. Daarom worden aan de zonzijde vakken gemaakt die
worden geprepareerd voor beplanting, terwijl daartussen de
huidige begroeiing in tact blijft.
Dat voorkomt uitspoeling van de wal en zorgt er toch voor dat over
een aantal jaren de beplanting zich zal sluiten en de wal op den
duur helemaal opgaat in het bos.
De huidige ruige rietbegroeiing zal dan vanzelf verdwijnen.
Op deze manier wordt het oude gedeelte van het
bos met het nieuwe deel weer naadloos met elkaar verbonden.
Daar waar de geluidswal grenst aan erven van particulieren is extra
aandacht besteed aan de beplanting. Er is daar gekozen voor wat
lagere beplanting, zodat de huizen voldoende zon houden.
Het wordt voor vogels en insecten een erg aantrekkelijk gebied,
maar zal ook voor mensen een prachtige aanblik bieden met
bijvoorbeeld diverse soorten wilde rozen en wilde
kardinaalsmutsen.

Bosranden
Het zijn met name de bosranden waar zich het meeste leven bevindt. Verschillende lagen variërend van
kruidige grassen tot lagere en wat hogere struiken bieden een veelheid van dieren beschutting, rust,
nestgelegenheid en voedsel.

Daarom is veel zorg besteed aan de invulling van deze bosranden. Zo wordt het gehele gebied grenzend
aan de Hollandiastraat omgevormd tot een brede bosrand. In het bestaande deel van het bos, dat in
eigendom is van Staatsbosbeheer, worden eveneens nieuwe bosrand aangelegd en ook op de voormalige
snelweg wordt aan de randen een grote variatie aan struiken aangeplant.
Als het goed is wemelt het er over een aantal jaren van het leven!

De Haulstersingel
De beide bestaande stukken van de Haulstersingel die doorsneden waren door de snelweg, worden in het
nieuwe plan weer met elkaar verbonden. Het nieuwe deel, wordt net als het bestaande deel, op een kleine
verhoging gelegd. Daarmee wordt de singel, die reeds in 1716 is aangelegd om het achterliggende
bouwland tegen zout en brak water uit de Zuiderzee te beschermen, weer één geheel.

Bloemen- en insectenpark de Woudfennen
In het afgelopen jaar hebben we als projectgroep met enige regelmaat contact gehad met de
initiatiefnemers van het bloemen- en insectenpark op het bedrijvenpark de Woudfennen om tot een
ecologisch waardevolle aansluiting te komen van dit gebied met het Roazebosk. En dat is gelukt.
Zoals u wellicht al in de krant heeft gelezen is het bloemen- en insectenpark de Woudfennen inmiddels ook
een feit. De grond is geprepareerd en het meerjarige kruidenmengsel is enige tijd geleden ingezaaid. Er
lopen graspaden doorheen waar men straks niet alleen kan genieten van een veelheid van bloemen en
kruidige grassen maar hopelijk vooral van een veelheid aan insecten die daar een goede leefomgeving
vindt.
Zodra het weer het toelaat zal er nog een flink stuk, grenzend aan de nieuwe snelweg, worden aangeplant
met struiken, die straks ook aan de overzijde in het nieuwe Roazebosk te vinden zijn.
Al met al is het een mooi plan geworden om de inzet voor de biodiversiteit niet te laten stoppen bij de
grenzen van het Roazebosk.
Alhoewel het altijd enige tijd duurt voordat een dergelijke aanplant op mijn mooist is (vaak pas vanaf het
tweede of derde jaar) hopen we dat straks vele Jousters van dit gebied gaan genieten.

