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In januari is de kerngroep van vrienden van het voedselbos hard aan het werk geweest met het bomen rooien
voor de verkoop en met bomen verplanten op het eigen terrein. Vaak twee, maar soms meerdere dagen per
week is er daarnaast gewerkt aan de voorbereiding van de ontwikkeling van de natuurzone waarbij er opslag
van bramen is weggehaald, het opschot van langs de Drentsche AA is gesnoeid en veel grotere en kleine
boomstronken zijn weggesleept en verzaagd. Daarmee vullen we een pas gemaakt houthok, een voorraad
voor de houtkachel in ons toekomstige bedrijfsgebouw (omgevingsvergunning is in procedure). Regelmatig
bezoek, van belangstellenden en bomenkopers, alsook Landschapsbeheer Groningen, de provincie Groningen,
Gemeente AA en Hunze en Staatsbosbeheer.
Ook achter diverse bureaus is veel werk verzet: de website is aangepast met de bomenactie 2019, het is nu
mogelijk om te doneren via de website, gewoon voor het planten van een boom, of om je CO2 uitstoot te
compenseren. Begin januari hebben we een update gestuurd naar ons netwerk van nu 450 adressen, en 20
januari hebben we nog een keer een hele professioneel ogende uitnodiging verstuurd voor de aftrap van de
ontwikkeling van de Natuurzone met gedeputeerde Henk Staghouwer en de bomenactie voorjaar 2019. Op 29
januari krijgen we officieel de prijs van €25.000 uitgereikt op het Provinciehuis hiervoor, foto in de pers.

Foto: Prijsuitreiking Erfgoed, Ruimtelijke kwaliteit en Landschap, Provinciehuis Groningen
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Foto: vrijwilligers herplanten onze eigen walnoten in het kader van milieucompensatie

Feiten en cijfers maand januari 2019
Wat

Aantal Betreft

Bijzonderheden

Bezoekers geschat
Vrienden van

30
31

Wordt nog niet bijgehouden, gemiddeld 1 bezoeker per dag
Een kleine kerngroep van 4 personen die bijna dagelijks werken, nog
eens 4 personen die wekelijks werken, een groep van nog eens 8
mensen die maandelijks komt en sommigen komen af en toe of voor
een specifiek karwei (zagen, klussen)

Bomen verkocht
Donaties ontvangen
Activiteiten
Netwerk

25
€120
4
8

Pers

1

werkdagen
Met provincie ERL Monique Antonis
Drie netwerkbijeenkomsten in januari: NMF Groningen, landschap
Drentscha AA, Beursvloer Harens-Tymaarlose Uitdaging;
Garlon Hasham van de Incubarorsfoundation is langsgeweest (getipt
door marco Agema Groningse Uitdaging) hij zoekt groenproject voor
randgroepjongeren om hun fysiek bezig te laten zijn, hij wil ook een
paar keer meewerken als vrijwilliger;
Hans Eilert en anderen van Landschapsbeheer zijn geweest om te
kijken naar de bomen,
evenals Teatske van Dalen van de gemeente AA en Hunze, ook
contacten met gemeente Noordenveld, loopt nog niet zo hard;
Glimmerlei

Stichting Voedselbos te Glimmen

Maandelijks recept Voedselbos te Glimmen

Maandverslag Januari 2019

2

