
 

 

Zaterdag 12 maart zijn de heesters door 21 Drevenaren gepoot in de vakken 

langs de brede sloot. Gekomen met kruiwagens en spades, maar vooral met een 

portie geweldige werklust werden o.a. Gelderse Roos, Bottelroos en Vuilbomen 

in een mum van tijd zeer vakkundig de grond in gezet. Als beloning werden we 

door de catering dames, Irene en Anja, getrakteerd op verse koffie met 

zelfgemaakte pompoencake en kruidkoek . Samen met een heerlijk 

voorjaarszonnetje was ook deze ochtend weer een groot succes. Iedereen dank 

voor de inzet en de gezelligheid. En......tot de volgende keer. 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

  

Nieuwsbrief Bewonerscommissie De Dreven februari 

2022  

  

De winterrust is bijna voorbij en het voorjaar komt langzaam weer om de hoek kijken. Er zijn 

de afgelopen maanden verschillende werkzaamheden in het bos uitgevoerd. Hieronder staan 

de belangrijkste vermeld. En….er is ook weer een oproep voor vrijwilligers!  

  

Boswerkdag zaterdag 12 maart 10:00 uur.  

Aanplanten heesters.  

  

Op 6 oktober zijn een aantal wijkbewoners begonnen met werkzaamheden bij de sloot langs 

het fietspad.   

Het project “b(l)oeiende bosranden is nu echt begonnen om een gezicht te krijgen. O.a. door 

de sloot langs het fietspad een meer natuurlijke uitstraling te geven. Een pittige klus, maar met 

gezamenlijke kracht soepeltjes volbracht.  

De week erop zijn mensen van “Landschapsbeheer” begonnen met het creëren van een 

natuurlijke oever en een aantal open plekken. In de open plekken zullen bloeiende heesters 

worden gepoot. We doen dit volgens het plan van aanpak van Landschapsbeheer Groningen  

  

  

          
  

  

Op vrijdag 5 november zijn er duizenden stinzenplanten door basisschoolkinderen van het 

Noorderlicht, Jenaplanschool en leerlingen van het A.J.C. gepoot. Komend voorjaar zullen we 

de eerste resultaten van deze activiteit zien. We zijn benieuwd.  

In het stuk van het schuine pad langs de Lariksen komen de eerste planten boven.  



             
  

  

Half november hebben ongeveer 20 vrijwilligers met kruiwagen en schep op verschillende 

plekken in het bos ruim honderd klimplanten gepoot. O.a. Hondsroos, Hop en Kamperfoelie. 

Dit volgens planning van de uitvoering subsidie b(l)oeiende bosranden.  

  

  
  

  

Op 22 november heeft de beheergroep een bijeenkomst gehad op het A.J.C. met de leerkracht 

afdeling “Groen”, en de locatiemanager van de praktijkschool.  

We hebben het gehad over de medewerking van de school m.b.t. het onderhoud van het bos.  

Dit leidde tot een twee sporen beleid.  

a. Participatie in de uitvoering subsidie B(l)oeiende Bosranden.  

b. Participatie in het reguliere onderhoud voor de langere termijn.  

Door verschillende oorzaken is het voor de school niet mogelijk om direct in te springen met de eerste 

participatie.  
Over het tweede plan, dus een jaarlijkse structurele inbreng van de school m.b.t. het reguliere 

onderhoud zal in de komende tijd nog overleg volgen.  

  

  

                                                  

          

                



  

In december hebben we de nestkasten in het bos gecontroleerd. Bijna 60% waren bebroed.    

Het valken- en uilennest zijn nog niet bewoond. We hopen dat het in 2022 zal gaan gebeuren. 

Tijdens de controle bleek, dat de spechten sommige nestkasten hebben aangezien voor bomen. 

We moesten hierdoor 10 nestkastjes vervangen voor nieuwe en een aantal zijn gerestaureerd 

en later alsnog opgehangen. Alles hangt nu weer voor het volgend broedseizoen.  

  

                                      
                           

  

Op dit moment zijn er 10 Exmoors in het Drevenbos. Dit aantal is wat te veel voor de bijna 30 

ha grond die deze pony’s moeten begrazen. Binnenkort zullen er, waarschijnlijk 4, pony’s 

worden verplaatst naar een ander begrazingsgebied. Gradiënt Natuurbeheer, de eigenaar van 

de pony’s zal de pony’s uitzoeken voor vertrek uit het bos.  

  

            
        

Omdat de praktijkschool van het A.J.C. ons nog niet kan bijspringen voor het poten van de 

ongeveer 400 stuiken die nog staan te wachten bij de recent aangelegde natuurlijke oever, 

vragen wij vrijwilligers die ons op zaterdag 12 maart willen helpen om deze struiken te 

planten in de 11 vrijgemaakte vakken langs de sloot. Als er net zoveel mensen komen als 20 

november, hebben we ook deze klus weer snel geklaard.    

  



  

  

Komt u helpen op zaterdagochtend 12 maart vanaf 10 uur?   

We verzamelen weer op de “vaste plek” Ingang Esdoornweg.   

Indien aanwezig graag een kruiwagen en een schep meenemen.  

Voor ons is het prettig als u zich even opgeeft bij het volgende adres: 

albert@kuiperbuijs.nl  

  

Door de opkomst van vele mensen uit de wijk en zelfs erbuiten en de bijbehorende hulp van 

afdeling “Groen” van de gemeente Midden-Groningen zijn de werkzaamheden, zoals deze, 

niet alleen gezellig, maar ook leuk en prettig om uit te voeren. Wij zijn er elke keer van 

bewust, dat we dankbaar mogen zijn met deze vele vrijwilligers. Zonder de steun van jullie 

zijn we niet in staat om deze activiteiten in het bos uit te voeren. Niet alleen deze ochtend, 

maar ook die in het verleden en in de toekomst.  Nogmaals dank hiervoor.  

En……tot 12 maart.  

  

                                
         Deze struiken moeten 12 maart de grond in.                                            Soms is er koffie. Nee, niet altijd.  
  

  

    

  

Werkgroep beheergroep “Drevenbos”.  

  

  

  


