Schouwdag bestuur Groen&Handicap op 15 september 2016 in de
Boswachterij Dorst.
Op een van de warmste dagen van dit jaar kon het bestuur van Groen&Handicap
de lommerrijke lanen en dreven van de boswachterij Dorst opzoeken.
In de schaduw van oude beuken en eiken en onder het genot van een kopje
koffie, of beter nog verfrissend drankje, werd kennis gemaakt met de boswachter
van dienst, Eveline Jansen. Dit schaduwrijke en zeer fraaie plekje is gelegen
nabij het restaurant de Beum, een jaartje in exploitatie waar ook mensen met
een verstandelijke beperking werkzaam zijn.
Het restaurant is volledig toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking
en beschikt over een goed uitgerust rolstoeltoegankelijk toilet.
De boswachter begon haar relaas dat een fors deel van de boswachterij volledig
op haar kop komt te staan om meer ruimte voor de natuur te kunnen geven. De
oevers van een aantal vennen zullen meer glooiend worden gemaakt om met
name het spaarzame regenwater beter te kunnen benutten. Een aantal jaren
geleden is ook rigoureus in de natuur ingegrepen toen het alom bekende
natuurbad Sureae werd omgezet in een groot ven. De huidige ingrepen gaan de
vennen verder verfraaien, waardoor ook de botanische waarden alleen maar
zullen toenemen. Volgende week zal groot materiaal worden ingezet om bomen
en struiken te kappen, veel grond te verzetten, vennen ondieper te maken en
mooie zacht aflopende hellingen te maken.
De hele boswachterij –gelegen tussen Breda, Oosterhout, Gilze-Rijen en Dorstis goed toegankelijk, er zijn verharde maar ook niet goed begaanbare zandpaden
aanwezig, er zijn doorkijkjes gerealiseerd en in het binnengebied lopen 20
Schotse Hooglanders voor de begrazing rond. Deze dieren lopen wel achter een
afrastering en op de doorgangen is een veerooster gelegd. Deze veeroosters zijn
wel een obstakel voor mensen met een rolstoel en feitelijk zouden er
zijdoorgangen voor de rolstoelers gerealiseerd moeten worden. De boswachter
heeft toegezegd te bezien of dit soort doorgangen -waarvoor G&H ter plekke
advies heeft gegeven- in de huidige werkzaamheden kunnen worden ingepast.
Ook de informatieoverdracht via de website voor de toegangsmogelijkheden van
de boswachterij voor mensen met een beperking laat nog wel wat te wensen
over. De boswachter gaat ook daar verbeteringen in aanbrengen
Het bestuur van Groen&Handicap heeft op deze warme zomerdag weer een mooi
bosgebied leren kennen en gezien dat met een paar kleine aanpassingen heel
veel mensen -ook mensen met een lichamelijke beperking- van dit fraaie
natuurgebied, dat ook nog eens vol in ontwikkeling is, kunnen genieten.
In de komende jaren staat Eveline Jansen van Staatsbosbeheer een schone taak
te wachten. Wij hebben haar veel succes toegewenst en komen over een paar
jaar nog graag eens terug.

