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Voortgang realisatie Roazebosk
In onze vorige nieuwsbrief gaven we aan dat 2021 het jaar van de realisatie zou worden. Inmiddels hebben
we een heel erg nat voorjaar achter de rug en dat heeft helaas consequenties voor de geplande
werkzaamheden dit jaar. In deze nieuwsbrief kunt u lezen wat dat precies betekent.

Haulstersingel
De Haulstersingel, een singel met een lange geschiedenis en daarmee met cultuurhistorische waarde,
wordt weer een aaneengesloten singel die wat hoger ligt dan de omgeving. Daarvoor is grond aangevoerd.
Dat is nog niet helemaal klaar, maar de voorbereidende werkzaamheden worden volgens plan dit jaar
afgerond.

Snelwegtracé + gebied langs de Hollandiastraat
De bodem op het voormalige snelwegtracé en langs de Hollandiastraat heeft nog een flink aantal
bewerkingen nodig voordat deze geschikt is voor een gezonde ontwikkeling van het nieuwe bos.
Deze werkzaamheden zouden dit jaar worden uitgevoerd en dan zou eind dit jaar de aanplant plaatsvinden.
De grote hoeveelheden neerslag in april en mei maakten het terrein niet alleen ontoegankelijk voor het
materieel dat de werkzaamheden uit moest voeren, maar het natte weer bracht ook aan het licht dat er
aanvullende informatie nodig is over de fluctuaties van de grondwaterstand tussen natte en droge
periodes, tussen de verschillende delen van het gebied en de oorzaken daarvan.
Daarvoor zijn nu peilbuizen geplaatst die de grondwaterstand gaan monitoren. Met de resultaten van deze
monitoring hopen we eind van dit jaar meer inzicht te hebben in fluctuaties in grondwaterspiegel in het
hele gebied. Met die resultaten zal dan worden beoordeeld of er aanvullende maatregelen nodig zijn voor
een goede bosontwikkeling.
Dat betekent echter wel dat de aanplant een jaar opschuift naar plantseizoen 2022-2023. Dat is uiteraard
even heel erg jammer als je denkt dichtbij het moment van aanplant te zijn, maar uiteindelijk staat het
belang van het bos voorop en dat betekent nu even een pas op de plaats. Wanneer het gebied is
opgedroogd zullen de voorbereidende werkzaamheden wel weer worden hervat.

Geluidswal
De grond van de geluidswal heeft geen verdere voorbereiding nodig en dat betekent dat dit deel dit jaar al
aangeplant kan worden. Voor de aanplant zal per plant een plantgat worden gegraven. Zwaarder materieel
wordt hier niet ingezet om de wal niet te destabiliseren.

Bosrand bestaande bos
De bestaande rand van het bos, in eigendom van Staatsbosbeheer, aan de west- (langs de A7) en zuidkant
van het bos krijgt meer beplanting. Daarmee wordt de bosrand aantrekkelijker uit oogpunt van
biodiversiteit en wordt ook het zicht vanaf de snelweg verfraaid. Ook deze strook zal nog dit jaar worden
aangeplant.

Aanleg gebied met struiken bij Bedrijventerrein De Woudfennen
Aansluitend aan de nieuwe aanplant van het Roazebosk is het gebied bij het bedrijventerrein De
Woudfennen ingezaaid met een wilde bloemenmengsel dat aantrekkelijk is voor insecten.
De zaden komen inmiddels op. De aanplant van de struiken, in het deel langs de Hollandiastraat, is in de
tweede week van juni uitgevoerd. Het plantmateriaal is vóór het planten teruggesnoeid om het beter aan
te laten slaan.

