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In deze nieuwsbrief: 
 

1. Afronding subsidie B(l)oeiende Bosranden. 
2. Verpauperde Speeltuinen. 
3. Nieuwbouw aan de Acacialaan. 
4. Overige zaken. 

 

 

Afronding subsidie B(l)oeiende Bosranden.  

                                                                                                   

Op 30 mei heeft de werkgroep Beheer Drevenbos samen met Landschapsbeheer Groningen (LBG) 
gesproken over de afronding subsidie B(l)oeiende Bosranden. Alle werkzaamheden en aanplant zijn 
volgens plan uitgevoerd. De openstaande acties zullen met buurtbewoners en/of leerlingen van het 
Aletta Jacobs College worden opgepakt. Dat zijn onder andere: Labelen nieuwe aanplant, verwijderen 
bramen, uitdunning Eikenbosje. 

De resultaten van alle inzet door LBG, gemeente Midden-Groningen, wijkbewoners en leerlingen van 
basisscholen Noorderlicht en ’t Vlot hebben naar volle tevredenheid plaatsgevonden. De 
stinsenplanten zijn voor een deel al in bloei en dat is voor het eerste jaar erg goed. Daslook en 
Bosanemoon zullen volgend voorjaar te zien zijn. De klimplanten piepen op vele plekken tevoorschijn 
en het zaaigoed in het mooi aangelegde deel bij het bruggetje is ook voor een deel al zichtbaar, de 
tweejarige planten zullen ook pas in 2023 goed te zien zijn. De struiken langs de sloot en bij de 
valkenkast zijn goed aangeslagen, deze zullen nog worden gelabeld, zodat bij toekomstig snoeiwerk 
niet de verkeerde planten zullen verdwijnen! 

                                                                    

Financieel gezien is het deel cofinanciering door de vrijwilligers bijna helemaal ingevuld. Er staan nog 
slechts 60 uren open voor het Drevenbos. Deze zullen makkelijk worden behaald, aangezien we de rest 
van 2022 nog hebben om deze uren in te vullen. In totaal hebben we als wijkbewoners vanaf 2020 453 
uren in het bos gewerkt! Nogmaals heel erg bedankt allemaal.  

 

 



Verpauperde Speeltuinen.  

De vier speeltuinen in onze wijk zijn voor een deel verwaarloosd, geen verf en losse onderdelen zijn 
geen uitzondering. Er ontstaan daardoor onveilige situaties. Het huisje in de speeltuin tussen de 
Acacialaan en Cypressenlaan zal hierom binnenkort worden verwijderd. 

We doen, na overleg met de gemeente, een oproep aan de wijkbewoners om mee te denken aan een 
oplossing. Er is (te) weinig budget voor volledige renovatie. Maar er zijn wel andere mogelijkheden 
zoals bv. niet vier maar één of twee speeltuinen. Een natuurspeelplek i.p.v. een prefab toestel, enz. De 
wijk blijft betrokken in het kader van burgerparticipatie. 

Vragen: 

• Is er behoefte is aan speeltuinen in De Dreven? 
• Zijn er wijkbewoners (liefst met kinderen) met goede ideeën, die samen met de 

bewonerscommissie en de gemeente willen nadenken over mogelijkheden? 
• Graag uiterlijk 1 juli een reactie naar albert@kuiperbuijs.nl 

Nieuwbouw aan de Acacialaan. 

Zoals bekend komen op het veld aan de Acacialaan 12 woningen. Hiervoor moet het rasterwerk voor 
de paarden worden verwijderd en verplaatst. Het is onbekend wanneer dat gaat gebeuren, maar we 
hebben wel de tekening voor deze aanpassing ontvangen. 

De rode lijn rond het gebied is het te verwijderen raster.  

De zwarte lijn aan de linkerkant is het nieuw te plaatsen raster. 

 



 

Overige zaken. 

Verbeteren paden. 

Er ligt vanuit de werkgroep een verzoek om de paden met zand te verbeteren. Bij hevige regenval is 
het bos voor een deel onbegaanbaar. De paden zijn als voorbereiding kortgeleden afgevlakt. Zodra er 
ruimte is in de planning zal de gemeente op de door ons aangewezen plekken zand aanbrengen. 

Contract met AJC.  

In april is de werkgroep en afdeling praktijkonderwijs Aletta Jacobs College bijeenkomen om over een 
intentieovereenkomst te praten m.b.t. de mogelijkheden van beheer door leerlingen van het A.J.C. De 
uitkomst hiervan is zodanig, dat er binnenkort een intentieovereenkomst zal worden ondertekend. We 
houden u op de hoogte wanneer deze ondertekening zal plaatsvinden. Dat betekent o.a. dat de 
leerlingen in de toekomst verschillende werkzaamheden in het bos zullen gaan uitvoeren. Natuurlijk 
alles in overleg met de eigenaar en beheerder van het Drevenbos, de gemeente Midden-Groningen.  

                                                                  

 

IJsvogel nestplaats. 

De gelierde wilg, waar de ijsvogel al vaak is gezien en ook heeft gebroed, is met takken van 
de Slee- en Meidoorn belegd, zodat het niet meer toegankelijk is. Door verstoring was het 
paartje ijsvogels namelijk verdwenen. Er gaan geruchten dat ze alweer zijn gesignaleerd!  

                              

Minder Exmoors. 

Omdat er o.a. een groot begrazing gedeelte van de paarden wordt gebruikt voor de huizenbouw zijn er 
een aantal paarden door “Gradient Natuurbeheer” verplaatst van het Drevenbos naar andere 
natuurgebieden. Voor de begrazing van het bos lopen er nu 5 Exmoor pony’s in het bos. 



                                               

 

 
De werkgroep gaat op zoek naar geld om het geschrapte deel van de B(l)oeiende Bosranden 
subsidie toch te kunnen uitvoeren. Het gaat dan om de plannen om de zuidelijke rand van het 
Drevenbos meer bloeiend en divers te maken. Mochten er wijkbewoners zijn die nog mooie 
ideeën hebben voor de verbetering van de biodiversiteit, laat het dan weten! 
 
Namens de werkgroep, 
 
Albert Kuiper en Wim Hoving. 
                 
 
 
 


