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De zonnige dagen zijn weer aankomen en met hen de retour van de Cisianen met hun 

residence secundaire en we zijn blij om hen weer onder ons te zien. 

Wat betreft de Cisianen, die het hele jaar door blijven, vinden we dat ze al veel tijd geven om 

met, enten, planten of met de snoeischaar in de hand de site te verfraaien en met de 

grasmaaier voor de wedergeboorte van gazons zorgen. Onze medewerker, Vincent, is ook 

actief in het onderhoud van lanen en paden, waarvan de vegetatie niet kan wachten om zich te 

vermenigvuldigen. Hij spaart geen tijd en moeite tijdens de 10 uur per week van zijn nieuwe 

contract van afgelopen oktober omdat ASA niet kon profiteren van een ondersteunings-

contract . Desalniettemin kunnen we al een goede balans tonen van gerealiseerde zaken sinds 

de laatste nieuwsbrief van het einde van het jaar. Vergeet niet onze bijeenkomst van de Buren 

Dag, die zal plaatsvinden op zaterdag 9 juni vanaf 18.30 uur op square Pommeranz. We 

zullen in een eenvoudige, gemoedelijke en vriendelijke sfeer, het eten wat iedereen zelf 

meeneemt gezamenlijk delen. De ASA biedt u graag een aperitief aan! 
 

referentieplek: 

Een studie voor een referentieplek vond plaats op vrijdag 20 april, in samenwerking met de 

heer Valengin, deskundige bosbouwer en bosontwikkelaar in het regionale 

bosbezittingencentrum van Hauts-de-France. De ASA heeft het sportveld gekozen als een 

referentieplek om zijn locatie, enerzijds, en voor de weergegeven soorten: eik, sycomoor, 

esdoorn, haagbeuk en meidoorn, anderzijds Dit terrein wordt bovendien goed bezocht, wat de 

zichtbaarheid verhoogt en ook die van het informatie-paneel dat we onder de aandacht van 

wandelaars maar ook van de Cisianen willen brengen. 

De heer Valengin was in staat om goed advies te geven aan de snoeier die werd geselecteerd 

op drie gemaakte offertes 

 Verwijderen van snoei-afval 

 Afvoeren van dood hout 

 Schoonmaken van het binnenste van bomen 

 Aan de rechterkant van de ping-pong-tafel een beuk of kersenboom 

planten om daarmee een grote open ruimte op te vullen.  
De heer Valengin heeft sterk benadrukt dat bomen niet op hoogte moeten worden gesnoeid 

om zo te vermijden wat "totems" kunnen worden genoemd. "Een boom onthoofden, is hem 

verpesten," zo benadrukte de expert. Snoeihout en dood hout verwijderen, en het 

schoonmaken van de binnenkant van bomen zijn eenvoudige maatregelen die goed zijn voor 

de boom, en die effectief genoeg om de zon te laten filteren. Het is belangrijk de bomen elke 

4 tot 7 jaar te laten inspecteren. 

 

De snoeier(elageur)  besloot echter om het werk pas midden oktober te starten vanwege het 

stijgende sap van bomen en de methode die hij gebruikt om te klimmen. De kosten van de 

realisatie worden geschat op 780 € TTC voor 9 te behandelen bomen, inclusief afvoer, die 

past binnen ons budget. Het informatie-panel, met eenvoudige maar belangrijke tips over 

snoeimethoden, zal op die datum worden geschreven en aangebracht, evenals wat de snoeier 

heeft gedaan. 
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De heer Valengin moest nieuwe vergunningen afgeven om essen te vellen 

vanwege een ziekte in deze soort, met name zichtbaar op de routes du 

Vieux-Chene en dela Falaise  
Naast de zes nieuwe aanvragen van Cisiens om hun perceel te bezoeken, ging de expert naar 

een van de eerste eigendommen van de Vieux-Chêne-weg om de uitgevoerde snoei-

werkzaamheden te beoordelen. Hij feliciteerde de eigenaren voor het belangrijke werk dat 

was verricht naar aanleiding van de autorisaties die hij tijdens zijn laatste twee bezoeken had 

gegeven. 

 (onze foto). 

We herinneren tevens aan de verplichting volgens de specificaties om de hagen van percelen 

zo te onderhouden dat de vegetatie niet over de paden en steegjes loopt en de passage van 

bezoekers en wandelaars hindert. 

 

Chemin Grand Mont 

Bezoekers en wandelaars hebben onlangs mogen contateren dat de weg van Grand-Mont een 

veel plezieriger wandelpad is geworden. 

. Inderdaad, wanneer men het Bois-de-Cise binnenkomt en men de weg links neemt, merkt 

men op dat de rechterzijde goed verbreed werd dankzij een snoeibeurt die werd gerealiseerd 

door de gemeente Ault over enkele honderden meters. Aan de linkerkant, hebben de gemeente 

Saint-Quentin-La-Motte en het Syndicat Baie-de-Somme-Trois Vallées gezamenlijk besloten 

om een haag van struiken over een lengte van 250 strekkende meter te planten. De 

tussenruimte van de behouden soorten, meidoorn, haagbeuk, houtskool, hazelaar en 

landesdoorn, (aubépine, charme, fusain, noisetier et érable champêtre) ligt tussen 80 cm en 1 

meter. 

De betreffende percelen zijn de volgende: ZA 15, ZA 16, A 17, ZA 20, ZA 21 et ZA 22. 

Naast het succesvolle esthetische aspect van het project, is het ook een manier om erosie door 

regenwater tegen te gaan. 
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Aan het einde van de Chemin du grand Mont, is ASA-Bois -de-Cise van plan om de site van 

het panorama Victor Hugo te reconstrueren met de oriëntatietafel, een bank en een paneel 

Als veiligheidsmaatregel is het is momenteel verboden voor het publiek omdat het zich op 

minder dan 30 meter van de rand van de falaise bevindt. 

 

Dit project wordt bepaald door de mogelijkheid om de top van de oriëntatietafel af te zagen, 

zonder die te breken, en deze op een nieuwe sokkel te plaatsen op een afstand van meer dan 

30 meter van de rand van de falaise, zoals vereist door de staat. . Dit initiatief zal worden 

uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Saint-Quentin-La-Motte, omdat huidige 

meubilering zich in de toekomst op haar grondgebied zal bevinden. 
 
Terrain Sport 

 
We plaatsen een hek aan het bovenste deel van het sportveld dat nu niet meer te voet of met 

de fiets toegankelijk is vanaf l'allée Marie. 
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Ondanks het verbod kwamen er steeds meer fietsen naar beneden die zware sporen 

achterlieten op in grond, deze maatregel is eveneens veilig. 
Massifs 

het planten-massief bij de entree is gerenoveerd. Verschillende planten werden door de winter 

beïnvloed en moesten worden vervangen door struiken. Er zijn ook kleine meerjarige planten 

toegevoegd om roze stenen in de bodem te kunnen zien. Een struik werd verplaatst naar het 

massief van Route des Pins, dat een beetje kaal was. 
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Tijdens de laatste algemene vergadering hebben we aangegeven dat we de leuningen willen 

maken langs de steilste paden of het meest gebruikt door wandelaars. Hiervoor hadden we het 

ondergrondse leidingen/bekabelingsplan vanwege veiligheid nodig. We hebben het verzoek 

halverwege december bij de gemeente ingediend en die heeft het op 15 maart aan ons 

verstrekt.. De ASA heeft een zeer nuttige schroefboor gekocht om de gaten te boren die nodig 

zijn voor het plaatsen van de palen. Vincent, met de onschatbare hulp van onze vice-president 

Michel, is klaar met het plaatsen van een leuning langs l'allée du Muguet.. Hij zal dit werk 

later hervatten. 
 
 

Fete Voisins, 
Hoewel de officiële datum van het feest van de buren vrijdag 25 mei is, hebben we deze 

datum verplaatst naar zaterdag 9 juni., zodat een maximum aantal Cisianen kan deelnemen. 

We zullen in een eenvoudige, gemoedelijke en vriendelijke sfeer, het eten wat iedereen zelf 

meeneemt gezamenlijk delen. De ASA biedt u graag een aperitief aan! 

 

NOTEER DEZE DATUM EN KOMT ALLEN. Vana 18.30h op Square Pommeranz 


