
Draagt u de natuur ook een warm hart toe? 

Meedoen zaterdag 7 november aan de Nationale Natuurwerkdag 2015 van Landschapsbeheer 

Groningen bij Borgterrein Ewsum en het bos Boerdam/Fraamklap 

Op initiatief van het Landschapsbeheer Groningen organiseert Stichting Dorpbelangen Middelstum 

mede met Werkpro en de bosgroep Boerdam/Fraamklap de natuurwerkdag van 7 november 2015. 

 

Bij Ewsum worden in de wilgengrienden en langs een aantal sloten de wilgentenen geknipt. Raadzaam om 

voor dit werk laarzen aan te doen. De begroeiing langs het snipperpad Ewsumerbospad moet terug 

gesnoeid worden en er kunnen nog snippers op het pad verspreid worden. Genoeg te doen , klussen waar 

Werkpro bijna niet aan toe komt of is gekomen door de weersomstandigheden deze zomer. Het zou erg 

fijn zijn wanneer vrijwilligers uit het dorp die dag mee helpen. Bovendien is het altijd erg gezellig om dit 

werk samen te doen. 

  



In het bos Boerdam/ Fraamklap gaan we ook de begroeiing langs het snipperpad terug snoeien, in het 

wilgen gedeelte open plekken creëren en wilgen snoeien, opstand van essen terug zetten en verdere 

werkzaamheden . Wie wil 7 november mee helpen en genieten van de buitenlucht? 

 

Op beide plekken is materiaal aanwezig. Goed om eigen werkhandschoenen me te nemen. Beide plekken 

zijn onderdeel van het ommetje Middelstum Rond ( één van de mooiste ommetjes) waar veel mensen 

gebruik van maken. 

 

Aanmelden kan voor Ewsum op 06 – 504 16801 of per e-mail moiwim@planet.nl  

Aanmelden kan voor bos Boerdam/Fraamklap 0595-551655 of dorpmiddelstum@gmail.com  

We starten op beide locaties om 9.30 uur tot 14.30 uur. Bij Ewsum starten we boven in de kantine met 

koffie/thee. Bij het bos Boerdam/ Fraamklap starten we bij de fam. Huitsing aan de Boerdamsterweg 18 

met de koffie . Tussen de middag eten we allemaal op Ewsum een bakje snert. Vanwege het mooie weer 

kon het vorig jaar buiten op het terras. Misschien dit jaar ook. 

Bron & foto's: Dorpsbelangen Middelstum (24 oktober 2015) 
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