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Februari stond in het teken van het ontwikkelen van de natuurzone, waartoe de Provincie opdracht heeft
verleend. Ook is ons mondeling toegezegd dat ook een subsidie van €10.000,00 door de Provincie is toegekend
voor het inplanten van de oprijlaan. En daarnaast heeft de Provincie een grote bestelling gedaan van 50
bomen voor de Blauwe Stad. Wat een succes!
Op 7 februari heeft gedeputeerde Henk Staghouwer de aftrap gegeven van de ontwikkeling van de natuurzone
door het draaien aan de lier. Op die dag hebben we 2 rondleidingen verzorgd van elk 25 personen, met
natuurlijk als afsluiting een kleine proeverij met kastanje-bleekselderij soep door onze professionele kok, en
kruidentheeën met tijm van de zelfpluktuin in Haren. Het is heel leuk om te zien hoe de verschillende
samenwerkingen organisch tot stand komen.
Op 11 februari zijn we vliegend van start gegaan: de archeologe van bureau MUG heeft met grondboringen de
oeverwal bepaald, en Heidenrijk, boomonderhoud, heeft vanuit de hoogwerker de oude populieren en
eikenwallen veilig gemaakt door dood hout te verwijderen. Twee dagen later begon de graafmachine. Elema
heeft zes heuvelbedden gemaakt waarbij het zand in de ondergrond later gebruikt is in de oeverwal. Daarna is
bovengrond langs de Drentsche AA afgeschraapt tot op oorspronkelijke venige beekeerdgrond. Met de
humusrijke toplaag zijn de heuvelbedden gemaakt, die ingeplant zijn met bessen en meerjarige groenten. Dit
groeit uit tot een smakelijke pluktuin.
Ook de vele vrienden van het Voedselbos
hebben niet stil gezeten: bijna dagelijks werd
er gewerkt. Brede paden zijn aangelegd voor
toegankelijkheid voor rolstoel en
kinderwagens, waarlangs elf krentenbomen
en 100 bottelrozen zijn gezet. Er is een
windschutzone langs de oeverwal aangelegd
en ingeplant met bijzondere wilgensoorten.
Met hulp van studenten van Terra Groen
groeit de takkenril gestaag en wordt
kruiwagen na kruiwagen houtsnippers
verspreid tussen de jonge aanplant van de
windschutzone. Onze bomenrooier van
Outstanding heeft links in de natuurzone drie
prachtige metasequoia’s, ofwel water
cipressen, geplant, en in de open plek tussen
de heuvelbedden staat grote zwarte berk als
blikvanger en schaduwbrenger.
Foto: openingshandeling natuurzone door gedeputeerde Henk
Staghouwer en Madeleine Duran
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Foto: Terra studenten helpen

Feiten en cijfers per 28 februari 2019
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Aantal Betreft

Vrienden van
Bomen verkocht
Bomen gedoneerd
Donaties
Activiteiten
Nieuwe Contacten
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2
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Bijzonderheden

Wereld huiskamer
2 x 25 p

Harener Weekblad 2x
RTV Noord
Groenlinks
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7 februari aftrap met twee rondleidingen
Gemeente Groningen bewonersparticipatie
Provincie Groningen ERL, Bewonersinitiatieven, Bestuur,
Gedeputeerde
Stadsimker Groningen
Irma Frieling Biotoop cateraar, fermenteren
Allemaal persoonlijk komen kijken
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