Volop aan het werk in 2018
Er gebeurt weer veel in Terheijl. Zo is de Vereniging Natuurschoon
gestart met haar projecten en wordt er dit jaar zichtbaar gewerkt
aan het kunstproject Allemansgoed Terheijl. De contouren van de
gewenste ommetjes worden helder, de groene Dorpsrand Oostindie
wordt na de zomer gestart en tijdens de feestweek van het
Buurtschap
NietapTerheijl
wordt
het
boek
over
de
ontstaansgeschiedenis van Terheijl gepresenteerd. We zullen u dit
jaar regelmatig op de hoogte houden van deze en andere projecten
in Terheijl.
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Dit programma
wordt mede mogelijk
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Op 13 maart 2017 vond een ontwerpsessie plaats over de Groene
dorpsrand Oostindie-Terheijl. Met achttien bewoners uit het gebied
is op deze avond gewerkt aan ontwerpsuggesties voor de rand
tussen Terheijl en Oostindie, het gebied aan beide zijden langs de
weg Oostindie. De suggesties die voortkwamen uit de
ontwerpsessie zijn uitgewerkt in principevoorstellen. Deze zijn
besproken tijdens een bewonersavond op maandag 19 juni 2017.
In het nieuwe ontwerp voor De Hoven (oostelijk deel van
nieuwbouwwijk Oostindie) is nadrukkelijk aansluiting gezocht met
landgoed Terheijl. Er komen landschappelijke en recreatieve
verbindingen die aansluiten op de weg Oostindie en Terheijl, zodat
ommetjes gemaakt kunnen worden. Er ontstaat hierdoor een
nieuwe groene dorpsrand Oostindie-Terheijl. In dit kader is het
vergroten van de veiligheid op de weg Oostindie ook van groot
belang.
Na uitwerking van de financiële en beheerconsequenties heeft het
college van burgemeester en wethouders van Leek op 28
november 2017 ingestemd met de principevoorstellen. De
ontwerpen worden in de eerste helft van 2018 nader uitgewerkt. De
planning is dat de werkzaamheden in de tweede helft van 2018
worden gerealiseerd. Sommige maatregelen worden pas later
uitgevoerd, omdat zij relatie hebben met de aanleg van Oostindie –
De Hoven of met realisatie van plannen op landgoed Terheijl. U
wordt over de uitvoering geïnformeerd wanneer de planning hiervan
definitief is.
Femke Roodbergen, Gemeente Leek
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Boekpresentatie

Allemansgoed Terheijl

Dat het historische verhaal over Terheijl boeiend is wisten w e al langer,

Op verschillende locaties wordt komend jaar zichtbaar gewerkt aan het kunstproject Allemansgoed Terheijl. Op vier plekken aan de rand van Terheijl
gaan we de ingangen markeren, onder andere met vitr inekasten. Daarin zullen aankondigingen en informatie over het project te vinden zijn; er worden
in de komende maanden bijvoorbeeld excursies georganiseerd.
Inmiddels heeft er al een eerste excursie plaatsgevonden, een zoektocht naar de landelijk heel ze ldzame, maar in Terheijl opmerkelijk vaak
voorkomende Tweestijlige meidoorn. Aan de excursie was een mini -cursus ‘ Meidoorn herkennen’ gekoppeld. Ook zijn er volumestudies gedaan naar
de ruimtelijke werking van veldpalen en markeringen op diverse locatie s. Nieuwe activiteiten voor 2018 zullen dus vanaf heel binnenkort worden
aangekondigd.

maar het onderzoek van Theo Spek en Esgo Kuiper
Rijksuniversiteit Groningen heeft dat meer dan bevestigd.
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Misschien heeft u het wel in handen gehad, de landschapsbiografie van
Terheijl. Een prachtige wetenschappelijke studie, die erom v raagt te
worden ontsloten voor een breed publiek. En daar wordt nu aan gewerkt.
Een paar enthousiaste vrijwilligers hebben dit opgepakt in samenwerking
met Servo Uitgeverij. Zij zijn nu al ruim een jaar druk bezig om van de
wetenschappelijke studie een aantrekkelijk publieksboekwerk te maken.

Kunstenaars Allemansgoed Terheijl

Het is bijna klaar, en zal worden gepresenteerd op 20 juni tijdens de
feestweek van de Buurtschap Nietap – Terheijl als gevierd wordt dat
Nietap 325 jaar bestaat en het Buurtschap 115 jaar. De burgemeester
van de Noordenveld ontvangt het eerste exemplaar.
De Landschapsbiografie bevat naast historische wetenswaardigheden
ook anekdotes en leuke wetenswaardigheden met name over het
landschap en de bewoners. Het wordt een handzaam en kleurrijk boekje,
voorzien van een prachtige wandelkaart, historische kaarten en mooi
fotomateriaal. De winkelprijs wordt rond de 15 euro en het boekje is
vanaf 21 juni verkrijgbaar via Boekhandel Daan Nijman te Roden.

www.allemansgoedterheijl.nl
Eind februari wordt de website www.allemansgoedterheijl.nl actief. Daarop vindt u een
rijk overzicht van relevante wetenswaardigheden over allemansgoed Terheijl en ook
praktische informatie over excursies en andere activiteiten in het gebied. Bovendien
biedt de website de mogelijkheid om melding te maken van bijzondere vondsten,
observaties en registraties op het gebied van flora, fauna, geologie of het landschap in
bredere zin. Ook de vondsten van de kunstenaars worden opgenomen, zodat een
unieke, uitgebreide en gebiedseigen verzameling ontstaat.
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