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Skoatterwâld
In deze nieuwsbrief informeren wij u over
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de Domela Nieuwenhuisweg hebben last
van essentaksterfte. De bomen herstellen
daar niet van en zullen steeds slechter en
onveiliger worden doordat takken er af uit
vallen. We gaan daarom alle bomen
kappen en vervangen door een andere,
robuuste soort; de moeraseik. Deze soort
staat ook langs de Oranje Nassaulaan. Op
sommige plaatsen tussen het fietspad en
de huizen staan berken. De berm is voor
deze bomen te smal om te groeien.
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Lodewijklaan: In deze straten staan essen.
Bij veel van de bomen is essentaksterfte
aangetroffen. De bomen herstellen hier
niet van en worden slechter en onveiliger
omdat er takken uit vallen. Ook worden de
essen te groot en raken hier en daar de
huizen. We gaan de essen weghalen en
vervangen door een kleinere, bloeiende
boom, de sierpeer.
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hebben, neem dan gerust contact op met
Dick van Ens, wijkteamleider, tel 06 - 558
584 38.

INLOOPMIDDAG
over het park Johan Willem Frisolaan ten zuiden van MFA De Spil
In het park ten zuiden van MFA De Spil staan paardenkastanjes langs het pad. In de
afgelopen jaren zijn al veel kastanjes weggehaald vanwege kastanjeziekte. De bomen
die er nu nog staan zijn ook ziek. Herstel van de zieke bomen is niet mogelijk. Daarom
halen we alle kastanjebomen in het voorjaar 2019 weg. In de winter van 2019 gaan we
nieuwe beukenbomen planten.
Het kappen en herplanten is voor ons aanleiding om de inrichting van het park aan te
passen. Op het kaartje (achterkant van deze nieuwsbrief) staan aanpassingen zoals wij
die bedacht hebben.
Maar dit plan is nog niet vastgesteld. Heeft u vragen of wilt u meer over weten over de
nieuwe inrichting van het park? Kom dan naar de inloopmiddag op:
Donderdag 10 januari 2019
van 17.00 tot 19.30 uur
in MFA De Spil, ingang Slingertouw

Informatie bij tekening van het park
(zie achterkant)
We gaan de inrichting van het park iets
veranderen:




Het verharde pad wordt smaller.
Hierdoor komen de bomen in het gras
te staan in plaats van op / in de
verharding. Zo kunnen de bomen beter
groeien.
Langs de randen van het veld ten
zuiden van de MFA komt een aarden
wal van ongeveer een meter hoog. Op
deze wal gaan we bomen planten. Het
veld gaan we draineren en geschikt
maken om op te spelen.

 Van de stukjes groen die grenzen aan
de net gebouwde parkwoningen, maken
we een kruidenberm met wilde,
bloeiende planten en gras. Deze trekken
verschillende insecten aan, zoals bijen.
Dat is goed voor de biodiversiteit. En we
gaan er nieuwe bomen planten. Dit zijn
diverse soorten kersen- en notenbomen.



Centraal in het park staat een
beukenboom. Deze heeft gebreken en
wordt daarom vervangen door een
tulpenboom. Rond deze boom worden
heesters geplant.



Aan de zuidkant van het park - bij de
Zwanenwoningen - leggen we twee
nieuwe, half-verharde paden aan. Hier
wordt al veel gewandeld en gefietst.

De kaart (tekening) staat ook op
www.heerenveen.nl/wonen-inheerenveen/skoatterwald

Heeft u vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze
nieuwsbrief nog vragen?
Neem dan gerust contact op met Corina
Neelis, projectleider, telefoon 14 0513 of
mail c.neelis@heerenveen.nl
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