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Nationale natuurwerkdag  zaterdag 7 november afgelast. 

Bijna alle voorbereidingen voor de natuurwerkdag in het Drevenbos waren klaar, maar helaas 

kwam op 5 oktober het bericht dat alles wordt afgelast wegens Corona. Het plan was om in 

het kader van de start Bloeiende Bosranden de strook dunne eiken in het verlengde van de 

valkenkast, te ontdoen van (te) dunne exemplaren. We zullen deze klus dus uitstellen. We 

bekijken of we het op een andere wijze toch kunnen uitvoeren.  

 

 
 

                                                  

“B(l)oeiende bosranden 

 

Door corona heeft de uitvoering van het project “b(l)oeiende bosranden” een behoorlijke 

vertraging opgelopen. Op 5 oktober zijn we echter weer “coronaproof” bij elkaar gekomen. 

Vertegenwoordigers van de betrokken organisaties hebben gesproken over een eerste voorstel 

van de beplanting vanuit het Landschapsbeheer. Binnenkort zal hierover verder worden 

gepraat. Uitvoering, planning en begroting staan dan centraal. Wanneer de voorstellen verder 

zijn uitgewerkt, zal er voor de bewoners een informatieavond worden georganiseerd, waar het 

project dan zal worden uitgelegd aan de belangstellenden. 

 

 



 

Exmoors 

                                                                 

Op dit moment zijn er 12 Exmoors actief in het Drevenbos. Dit 

aantal is te veel voor de bijna 30 ha grond die deze pony’s moeten 

begrazen. Binnenkort zullen er dan, 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. 

 

De ruif voor het bijvoeren van de Exmoors 

zal binnenkort door de gemeente worden 

verplaatst naar de open vlakte in het 

zuidoosten van het bos. In het raster bij deze 

open vlakte zal een groot hek worden 

geplaatst om o.a. het hooi aan te leveren. 

 

                 

               

Monitoren van de 40 nestkasten 

Deze maand zullen de nestkasten in het bos worden gecontroleerd. We gaan kijken of er 

kasten zijn die moeten worden gerepareerd en we gaan kijken welke nesten wel of niet zijn 

bebroed. We hopen op net zo’n resultaat als vorig jaar. Toen waren er bijna 90 % van de 

nestkastjes bebroed. Ook dit jaar worden de resultaten weer doorgegeven aan de gemeente 

Midden-Groningen en wordt de telling meegenomen in geheel provincie Groningen. 
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