
 
Nieuwsbrief Bewonerscommissie De Dreven 

 
 
 

Start uitvoering subsidie Bloeiende bosranden. 
 
In februari 2019 is er door Landschapsbeheer Groningen in samenspraak met de 
bewonerscommissie De Dreven en de gemeente Midden-Groningen gedaan bij de provincie 
voor Bloeiende Bosranden (hierna BB). Deze subsidie heeft tot doel het vergroten van de 
biodiversiteit door natuurgebieden te voorzien van meer soorten bloeiende planten en 
heesters. De insecten populatie neemt dan toe en daardoor ook andere vormen van leven, 
zoals vogels of eekhoorns. Maar het bos wordt er ook mooier van!  

De subsidie is toegekend en gaat op basis van cofinanciering. Dit houdt in dat eenzelfde 
bedrag als de toegewezen subsidie zelf moet worden opgehoest. Dit kan echter ook in uren. 
Hiervoor hebben we samenwerking gezocht met het Aletta Jacobs College; praktijkonderwijs 
en VMBO. Het AJC reageerde zeer enthousiast en wil graag meedoen binnen de uitvoering 
van BB, maar ook structureel. Ze noemen het ‘een praktijklokaal aan de overkant’. Maar ook 
de vrijwilligers vanuit onze wijk zijn erg belangrijk en elk uurtje telt mee in de cofinanciering. 
Mocht het bedrag niet worden gehaald, dan heeft de gemeente zich garant gesteld. Uiteraard 
zijn we de gemeente hiervoor zeer dankbaar, want dat gaf het laatste zetje aan de toekenning! 
De verwachting is echter dat we daar geen gebruik van behoeven te maken. Veel 
wijkbewoners willen graag meewerken aan een nog mooier bos en de school staat te 
trappelen. 

Door Corona is de uitvoering uitgesteld, maar in oktober gaan we van start! 

De uitvoering gaat volgens plan en coördinatie van Landschapsbeheer Groningen. Zij zijn 
projectbeheerder en verantwoordelijk voor de goede besteding. De werkgroep Beheer 
Drevenbos is een belangrijke partner voor input en alles gaat in overleg. 

Het plan is als kaart zichtbaar in de bijlage van deze nieuwsbrief. 

Wat gaan we doen in op 6 oktober?  

De oever van de brede sloot krijgt een meer natuurlijke vorm en meer diverse begroeiing. Het 
grove werk is eerst aan de beurt en dat is verbreding van de sloot aan weerskanten van het 
bruggetje. Maar voordat het kraantje erin kan moet het gebied vrij worden gemaakt van de 
huidige begroeiing. Hiervoor komen een aantal medewerkers van de gemeente met 
bosmaaiers en kettingzagen. Er zijn echter vrijwilligers nodig om te helpen met de 
bosmaaiers, snoeiwerk en het materiaal te verwerken in takkenrillen. 



De week daarna komt de kraanmachinist om de oever een nieuwe vorm te geven, de grond 
moet ter plaatse worden verwerkt en we gaan proberen een wal te creëren voor de ijsvogel of 
misschien zelfs een oeverzwaluw. 

In de maanden die volgen gaan we heesters, klimplanten en stinsenplanten aanplanten. Ook 
daarvoor geeft de kaart duidelijkheid. Dat gebeurt door leerlingen van het AJC of door 
wijkbewoners. Uiteraard komt ook daarvoor een planning. Over een jaar moet alles klaar zijn. 

Wilt u helpen op 6 oktober? 

We zijn er vanaf 09:00 uur tot maximaal 16:00 uur. Hulp mag één uur t/m de hele dag! Voor 
koffie met koek wordt gezorgd, eventueel lunch moet u zelf meenemen. 

Stuur een mail naar albert@kuiperbuijs.nl onder vermelding van ‘hulp op 6 oktober’ met de 
tijd dat u wilt helpen. Graag duidelijk naam en een telefoonnummer is ook handig. 

Voorbeeld: <naam> <tel.nr> helpt van <10:00 uur tot 12:00 uur>.  

In de week voor 6 oktober komt er nadere informatie voor iedereen. 

Heeft u vragen? Dan ook graag een mail naar hetzelfde adres. 

 

Namens de beheergroep Drevenbos, Albert kuiper en Wim Hoving 

  


