Het Kimswerder Bos op de schop
Onderhoud
U zult vast wel hebben gezien dat er een groot aantal bomen in het
Kimswerder Bos zijn gerooid en er nu (even) een situatie van chaos lijkt te
zijn ontstaan. Dit is precies de bedoeling! Wanneer veel hout dat nu is
blijven liggen is opgeruimd, zal het een veel gevarieerder bos worden dan
het was. De hoge populieren zijn nu weg en zo zal de ondergroei veel meer
kans krijgen zich te ontwikkelen en dus zullen veel meer soorten bomen en
boompjes een kans krijgen. We verwachten dat hierdoor allerlei vogels en
planten die nu geen kans hadden, straks in “ons” bos te zien zullen zijn.

Natuurmonumenten
Het bos is van Natuurmonumenten, die alweer een hele poos geleden door Dorpsbelangen is
gevraagd of Kimswerd ook ideeën mocht uitwerken over hoe het bos in te richten. De inrichting
moest natuurlijk wel aansluiten bij de doelstellingen van Natuurmonumenten, maar deze eigenaar
stond wel open voor een invulling waar ons dorp ook iets aan heeft. Dit wetende heeft vereniging
Dorpsbelangen de Werkgroep Kimster Bosk in het leven geroepen om plannen te maken voor het bos.

Plannen
De werkgroep wil een gedeelte van het bos zo inrichten, dat zowel jong als wat ouder zich hier
aangenaam kan verpozen. De oostkant van het bos zal onaangetast blijven, om de natuurwaarden van
het bos in stand te houden. In het in te richten gedeelte dat nu nog kaal is, willen we graag
(schelpen)paden maken, een plek voor de kleintjes met b.v. een kabouterpad, een klauterplek voor de
wat grotere jeugd en een plek waar zomaar een boomhut of een Indianentent kan ontstaan. Dit alles
met wat natuurlijke bankjes om te picknicken, gemaakt van de boomstammen die er opzettelijk zijn
blijven liggen, zullen het af maken.
Aan de achterzijde van deze folder vindt u een schets van de plannen. Eventuele aanvullende ideeën
kunt u voor 17 oktober a.s. mailen aan: dorpsbelangen@kimswerd.com of bellen 641502

Werkzaamheden
Het uitvoeren van de plannen willen we met zoveel mogelijk vrijwilligers doen. De aftrap vindt plaats
in de vorm van een feestelijke werkzaamhedendag, waarop naast een grote ploeg vrijwilligers ook
werkers van Natuurmonumenten aanwezig zijn. Gezamenlijk kan worden begonnen aan het maken
van afscheidingen, paden, bankjes van boomstammen, enzovoorts. We zullen contact opnemen met
de basisschool om het kabouterpad te realiseren. Zo wordt het bos iets van en voor het hele dorp!

Vrijwilligers
Vrijwilligers, geef u massaal op bij Willem de Haan (tel.nr. 0517-641502) of via de email
dorpsbelangen@kimswerd.com
Deskundig hoeft u niet te zijn en een dagje (of meer) helpen in de natuur is ook nog eens goed voor
uw (geestelijke) gezondheid!
U krijgt ruim voor de actiedag bericht van ons met een omschrijving wat we gaan doen.

