COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
Soms moet je het nuttige met het
aangename verenigen. Daarom
probeert de gemeenteraad samen
met het college af en toe een excursie te organiseren, gekoppeld aan
een gezellig samenzijn. In deze
raadsperiode was dat er nog niet
van gekomen. Op zoek naar een
leuk en leerzaam uitstapje wilden
we nu eens dichtbij huis blijven,
omdat hier ook zoveel moois en
interessants te zien is. Daarom zijn
we in onze eigen gemeente gebleven en dat was een goede keuze.
Onder leiding van boswachters
Frank van Kalleveen en Wessel
Pruissen hebben we onze eigen
Staatsbossen bezocht. Dit zijn
relatief jonge bossen: ik denk dat
velen van u zich nog wel kunnen
herinneren dat het landschap in
onze nabije omgeving gekenmerkt
werd door zandduinen met hier
en daar wat verspreide bomen. Na
wat dagen wind was de kerk van
Ledeacker omgeven door zand.
Dat zand en de zandverstuivingen
werden als groot nadeel gezien en
dat is de reden dat de Staatsbossen
aangeplant zijn. Inmiddels hebben
die bossen zich dankzij de deskundige zorg van Staatsbosbeheer zeer
goed ontwikkeld. We kunnen constateren dat bosbeheer, -ontwik-

keling en recreatief gebruik hand
in hand gaan. Of misschien is het
beter om te stellen dat door zorgvuldig bosbeheer en bosontwikkeling onze bossen buitengewoon
aantrekkelijk zijn voor allerlei vormen van recreatief gebruik. Ook
de natuurcamping van Staatsbosbeheer, recreëren en kamperen op
de Ullingse Bergen, de combinatie
met gastvrijheid van de Heksenboom en de toeristische poort,
maken dat heel veel mensen van
binnen en buiten onze gemeente
de Staatsbossen bezoeken.
Frank van Kalleveen heeft ons
meegenomen naar zijn mooiste
(geheime) plekje van de Staatsbossen. We hebben het gehad over
de functie van de runderen en de
schapen die in bepaalde delen van
het gebied vrij rondlopen. En we
hebben prachtige groene velden
van mos gezien. Dat mooie mos,
met de naam Grijs kronkelsteeltje, wordt ook wel “Tankmos”
genoemd omdat het tijdens de
Tweede Wereldoorlog in de rupsbanden van Duitse tanks naar ons
land is gekomen. De soort groeit
vooral in gebieden met een hoge
concentratie stikstof in de grond
en wordt niet voor niets tot de invasieve exoten gerekend: soorten die
hier oorspronkelijk niet voorkwamen en schade kunnen veroorzaken. Dus met het verwerken van
die mos in een kerststukje wordt de
natuur niet beschadigd, maar eerder geholpen.
Het was een goede keuze om in
onze eigen gemeente te blijven.
Zelfs de raadsleden die geboren
en getogen zijn in Sint Anthonis
hebben toch iets nieuws gehoord
of gezien. Een echte aanrader om
eens met de boswachter de Staatsbossen in te trekken!
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