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It giet oan!
Na bijna 2 jaar van voorbereidingen gaan de werkzaamheden voor de aanplant van het Roazeboskbeginnen. Als het
goed is start de aannemer op 13 december a.s..
In de komende weken wordt de geluidswal aangeplant en ook in het deel dat in eigendom is vanStaatsbosbeheer
(SBB) wordt extra bosplantsoen geplant (aan de buitenrand langs de A7).
In het oorspronkelijke plan zou het gehele Roazebosk in één keer worden aangeplant, echter hetnatte voorjaar heeft
ervoor gezorgd dat een aantal voorbereidende werkzaamheden op het voormalige snelwegtracé niet kon worden
uitgevoerd.
Daarom is besloten de aanplant gefaseerd uit te voeren. In 2021 de geluidswal en het SBB-deel envolgend jaar de
Haulstersingel, het voormalige snelwegtracé en het deel grenzend aan de Hollandiastraat.

Werkzaamheden zomer 2021
Bij de voorbereidende grondwerkzaamheden in het afgelopen voorjaar bleek de bodem op het voormalige
snelwegtracé dusdanig nat dat de werkzaamheden geen doorgang konden vinden. Van de nood is een deugd gemaakt
door de afgelopen zomer en herfst te benutten voor verderemonitoring van het grondwater in het aan te planten
gebied.
Daartoe is een aantal peilbuizen geplaatst dat van een datalogger is voorzien. Daarmee kon precies worden bekeken
hoe de neerslag zijn weg vindt door de bodem en hoe snel dat gaat. Daardoor ontstond een beter inzicht in de
verschillen in doorlaatbaarheid van de bodem en devariaties in de grondwaterspiegel.
Met dit onderzoek is bevestigd dat de bodem niet van goede kwaliteit is en dat de geplande voorbereidende
werkzaamheden erg belangrijk zijn om het bos straks tot ontwikkeling te laten komen. Uitvoering van die
werkzaamheden kan alleen gebeuren als de ondergrond goed droog is,dus dat betekent dat we dringend behoefte
hebben aan een droog voorjaar!
Daarnaast is als aanvullende maatregel voor het reguleren van de waterstand in het gebied, besloten om de aanplant
op zgn. rabatten te planten. Dat betekent dat er om de 20 meter een greppel wordt gegraven, net als in het bestaande
bos. De vrijkomende grond wordt dan enigszinsbol tussen de greppels gelegd en daarop wordt geplant.
Ook is er nog eens kritisch naar het beplantingsplan gekeken en zijn hier en daar wat aanpassingen gedaan in de te
planten soorten om de kans op een succesvolle ontwikkeling tevergroten.

Aangrenzend gebied naast industrieterrein de Woudfennen
De grote bloemenweide tussen de A7 en het industrieterrein de Woudfennen heeft zijn eerste bloei gehad en wie daar
al eens tussendoor heeft gelopen heeft kunnen ervaren dat het wemeldevan de insecten en vlinders. Een prachtig
resultaat!
De bedrijvenvereniging van het industrieterrein is bezig met een gezamenlijke actie om mooie laanbomen te
sponseren, waarmee de gemeente de zichtlijn van de Oude Tramdyk weer in ere kanherstellen. Een prachtig
initiatief!

