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Het geriefhoutbosje van Wahle in de Noordse Buurt heeft zijn bestaan te danken aan het gebrek aan
brandstof in de Tweede Wereldoorlog. Het gebied wat nu de Noordse Buurt is werd als
werkverschaffingsproject drooggemaakt. Toen de polder droog viel was er een grote schaarste aan
brandstof. Op verschillende plaatsen is er toen turf gemaakt, alleen in dit bosje zijn de sporen er
van nog heel duidelijk te zien.

Een kaart van de Noordse Buurt uit 1958. De droogmakerij is klaar maar de polder is nog niet af.
Tussen de Noordse Buurt en polder Zevenhoven ligt nog een stuk moerasland op het niveau van het bovenland. Het
moerasland wil men bij de Noordse Buurt trekken. Om het te ontwateren moest er wel het een en ander gebeuren. De
Bovendijk werd doorgetrokken naar de Sluitkade. De waterstand bij de boerderijen links op het kaartje moest vanwege
o.a. de houten paalfunderingen op het oude niveau blijven. Daarvoor werd er een dijk gemaakt tussen de ringkade van de
Noordse Buurt en de Hogedijk van Polder Zevenhoven. Een gemaaltje moest daarna het water rond de boerderijen op
hoogte houden. Toen de nieuwe stukjes dijk stevig genoeg bevonden waren kon een stuk overbodige ringkade afgevlakt
worden en de naastgelegen ringsloot versmalt worden tot poldersloot. Een stuk ringsloot van de polder Zevenhoven en het
plasje bij de boerderij van de dierenbegraafplaats ondergingen hetzelfde lot.

Zaterdag 4 december gaan wij werken in het bosje waar tachtig jaar geleden turf gebaggerd en
gestoken werd. De veenputten zijn nog steeds aanwezig en maken dit bosje tot een bijzonder bosje.
De eerste werkdag in 2022 wordt verplaatst naar zaterdag 15 januari. De deelnemers van de
natuurgidsencursus komen die dag kennis maken met onze groep.
Tot zaterdag 4 december
Jan Vork

Op werkdagen 06-11564277

De werkdagen beginnen om negen uur met koffie, om elf uur koffiepauze en om ongeveer één uur soep. Jan Vork janennelvork@ziggo.nl 0172-409111

