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Beste leden van “Moai Skarsterlân”,
Graag willen we u op de hoogte brengen van enkele recente
ontwikkelingen:
Omkromte:
In ons vorige bulletin meldden we dat de commissie van Gedeputeerde
Staten had geadviseerd om de singel openbaar te houden. We hebben
geïnformeerd wanneer daarover een definitief besluit wordt genomen maar
de agenda van G.S. was nog niet bekend, daar wachten we nog op.
Overigens staat de mogelijkheid nog open voor de omwonenden om
nogmaals bij de Raad van State hiertegen in beroep te gaan.
Waterpark Langweer:
We hebben ons tot nu toe onthouden om daarover een mening naar buiten
te brengen omdat we die ook wilden baseren op de te verschijnen nieuwe
Recreatievisie.
Deze verscheen kort geleden digitaal, maar werd evenzo vlug weer
ingetrokken. Waarom is nog steeds raadselachtig. We zullen e.e.a. blijven
volgen.
Bomencompensatie Vegelinstate:
In verband met de bouw van Vegelinstate was het destijds noodzakelijk om
183 bomen te kappen. Op 30 oktober 2008 (!) is besloten om deze kap te
compenseren. We drongen daar in 2019 bij de gemeente op aan om dat te
realiseren maar tot nu toe is dit nog steeds niet uitgevoerd.
We hebben daarom op 13 maart 2021 een brief aan B&W gezonden met de
vraag wanneer het besluit wel zal worden gerealiseerd. Omdat hierop niet
werd gereageerd is daarna op 4 mei een volgende brief de deur uitgegaan.
Ook daarop kwam geen enkele reactie...

Ten einde raad is het probleem in de vergadering van de KRITE met de
betrokken wethouder wederom aan de orde gesteld.
Wethouder de Jong heeft daarop toegezegd hiermee bezig te gaan. We
wachten af ...
Herstel Roazebosk:
Onderstaand informatie uit de nieuwsbrief van de betrokken projectgroep
van juni 2021:
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 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 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 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 is eigendom van Staatsbosbeheer. 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.
Er wordt nog volop aan het beplantingsplan gewerkt en grondwerk
uitgevoerd. Helaas was men genoodzaakt het planten van bomen en
struiken een jaar uit te stellen omdat de ondergrond te nat was. Er wordt
onderzoek gedaan om deze situatie te verbeteren.
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