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1. Inleiding 
Het Voedselbos te Glimmen is een uniek en vernieuwend project, waarin de tweelingzussen 
Madeleine en Marlies Duran hun missie “zorg voor de aarde, zorg voor de mensen en delen van 
overvloed” willen vormgeven. Dat doen zij door van een oude boomkwekerij een prachtig eetbaar 
landschap te maken, een mooie groene plek, waarin mensen welkom zijn om langs te komen, te 
eten en te leren van de natuur.  
 

 
 
Ontwerp Voedselbos te Glimmen door Marlies Duran 
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Achtergrond 

De stichting Voedselbos te Glimmen is opgericht in 26 april 2018 zonder winstoogmerk. De ambitie is 
om op de locatie van een oude boomkwekerij van 2,75 ha een natuurlijk voedselbos te ontwikkelen 
als plek voor lokale, duurzame voedselproductie en tevens een bron van inspiratie en educatie met 
de natuur. Het Voedselbos te Glimmen is op gezette tijden open voor publiek en richt zich op de drie 
noordelijke provinciën. 
 
De stichting Voedselbos te Glimmen is een initiatief van landschapsontwerper Marlies Duran en 
organiser Madeleine Duran, met ondersteuning van de voormalig Groningse stadsecoloog Wout 
Veldstra. Zij vormen met z’n drieën het bestuur van de stichting, als respectievelijk voorzitter, 
secretaris en penningmeester.  
 
Deze unieke combinatie van deskundigheid en ervaring zetten zij in om samen met een groep van 25 
enthousiaste vrijwilligers het verschil te maken.  De nauwe samenwerking met de gemeente, de 
omwonenden en organisaties als IVN, Ecologische zorgboerderij De Mikkelhorst, de imkervereniging 
Eelde/Paterswolde en het Terra College zorgt voor continuïteit van het project en een goede 
inbedding en draagvlak in de gemeenschap. 
 

  

 
Rondleiding zomer 2018     7 lagen-voedselbossysteem- bron NMF Groningen 

 
2. Het Voedselbos 
Een voedselbos combineert het systeem van een open natuurlijk bos met duurzame 
voedselproductie. Het Voedselbos te Glimmen is gebaseerd op de principes van permacultuur: zorg 
voor de aarde, zorg voor de mens, delen van overvloed. Als het gerealiseerd is, vormt het een 
prachtig, natuurlijk landschap met een rijke biodiversiteit en een overvloedige oogst van vruchten, 
noten, zaden, bloemen, blad, stengels en wortels. Door diverse kleinschalige activiteiten, zoals 
rondleidingen, proeverijen en plant-pluk-geniet dagen, willen wij mensen meenemen en betrekken 
bij deze unieke ontwikkeling van economisch-winst denken naar ecologisch-verbindingsdenken. 
 

3. Wat hebben we in 2018 gedaan? 
Het bestuur is vanaf de oprichting in 2018 acht keer bij elkaar geweest, we hebben drie 
rondleidingen georganiseerd, steeds voor een grotere groep mensen. In januari voor de direct 
omwonenden, in juni voor inwoners van Glimmen, en in september voor de hele gemeente Haren 
e.o. Daarnaast zijn er negen werkdagen georganiseerd en hebben we op drie markten gestaan en 
ons geprofileerd in diverse netwerken in de gemeente, de provincie en Noord-Nederland.  
De meeste bestuursactiviteiten waren er op gericht om draagvlak te creëren bij de gemeente en de 
provincie om de bestaande paardenschuur te vervangen door een bedrijfsgebouw waarin we de 
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educatieve functie van het voedselbos konden vormgeven, en met mensen producten uit het 
voedselbos kunnen verwerken en eten. Daarvoor was ook het nodige onderzoek (bodemonderzoek, 
archeologie,  biodiversiteit inventarisatie planten) en het ontwerp van het duurzame, circulaire 
gebouw vereist. De omgevingsvergunning verwachten we in het voorjaar van 2019.  
 
Sinds we in juni 2018 trotse eigenaar werden van het perceel en we de stichting Voedselbos te 
Glimmen hebben opgericht is er veel werk verzet door ons en een groep van 25 enthousiaste 
helpers. Het opruimen van  het terrein en de verkoop/donatie van de ‘over-bomen’ van de oude 
boomkwekerij was een leuke klus voor deze groep, een klus die doorgaat totdat alle ‘over bomen’ 
een nieuwe plek buiten het Voedselbos hebben gevonden. Met de bomenactie najaar 2018 hebben 
we de eerste 200 bomen verkocht  en de eerste 25 bomen gedoneerd aan twee goede doelen, 
Ecologische zorgboerderij De Mikkelhorst in Haren en de Wereldhuiskamer in Ten Boer.  
 
Ook de gemeente Haren is betrokken bij onze plannen en de bomenactie. Zo hebben in Haren onze 
bomen een tweede leven gekregen aan het Hendrik de Vriesplantsoen en aan de Lijsterweg 
tegenover nummer 2, op initiatief van de bewoners en geplant door de Terra-studenten. Deze goede 
contacten worden nu doorgezet met de gemeente Groningen. Met het enthousiasme van de 
gedeputeerde (de heer Staghouwer ondertekende de Green Deal Voedselbossen) en het winnen van 
de ERL pitch in november van de Provincie Groningen zijn we heel blij. Ook landschapsbeheer 
Groningen heeft ons van advies gediend over het onderhoud van houtwallen en de inpassing in de 
gebiedsontwikkeling Gorecht, waar het Voedselbos te Glimmen in valt. 

 
Met de voedselbosproducten hebben we wat pilots gedaan. De eerste proef met kweken van 
shiitakes op eikenstammen hebben een eerste voorzichtige oogst opgeleverd. Ook hebben we een 
kleine groep ontvangen voor een bijzondere proeverij met diverse voedselbosgerechten. Met de 
imkers hebben we afgesproken dat zij in 2019 als proef een vijftal bijenstallen neerzetten voor de 
honing. Ook de Wintermarkt in Glimmen was duidelijk een behoefte te merken: mensen met 
interesse in puur en lokaal eten en wilden graag proeven van de ginkgo-lindebloesemthee, 
brandnetel-venkelsoep, kastanje hummus en zevenblad-springbalsemien-pesto. 
 

Van alle kanten helpen aardige mensen: studenten van het Terra college Groen die een 
avonturenpad hebben aangelegd met uitgebloeide zuring, buren die helpen met een aanhanger, een 
hovenier-kweker die mispels en pruimen wil doneren en de bomenman die enorm zijn best heeft 
gedaan met het afleveren en planten van grote bomen. 

  
De eerste donatieboom geplant op de   Leerlingen van het Terra college helpen met bomen rooien 
Ecologische zorgboerderij De Mikkelhorst 
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4. Wat gaan we de komende tijd doen? 

In 2019  verder met onze volgende bomenactie, want we hebben nog meer dan duizend bomen 
over.  In februari  houden we weer een rondleiding en we richten ons dan specifiek op grote 
organisaties uit Noord Nederland, zoals Provincie en Gemeente Groningen, Staatsbosbeheer, 
Waterschap, Gronings en Drents Landschap, Landschapsbeheer, Natuurmonumenten. Naast de 
verkoop, gaan we het ook mogelijk maken voor particulieren en bedrijven om hun CO2 uitstoot te 
compenseren met een  donatie voor de aanplant van bomen.  

Tevens zal dit de start zijn voor de ontwikkeling van de natuurzone langs de Drentsche AA. Naast het 
maken van een oeverwal en moeraszone, het creëren van een broedplaats voor de ijsvogel zullen 
ook de houtwallen als ecologische verbinding met de omgeving worden hersteld. Ook zijn we met de 
provincie in gesprek over een Groene Bewoners subsidie, zodat we met behulp van inwoners en 
vrijwilligers de eerste bomen, struiken en kruiden kunnen planten langs de oprijlaan. 

De natuurzone is niet compleet zonder vogelkijkhut. Het vervallen botenhuis langs de Drentsche AA 
dient hiervoor de worden afgebroken en opnieuw worden opgebouwd, gefundeerd door houten 
palen en omzoomd door een stevige vlonder die ook rolstoeltoegankelijk is. Ook het toegangspad 
naar de vogelijkhut, en langs de oeverwal wordt door een plankier rolstoeltoegankelijk gemaakt. Om 
dit mogelijk te maken dienen we bijgaande subsidieaanvraag bij het PrinsBernhard Cultuurfonds in. 

 

  
Oude botenhuis      Oprijlaan met toegangsbord 

 
5. Samenvatting 
2018 heeft in het teken gestaan van de voorbereidingen: het opbouwen van relaties  met de mensen 
uit de omgeving, vrijwilligers en organisaties,  en financiële zaken zoals aankoop van de grond, de 
oprichting van de stichting, en de start van de donatie- en verkoopactie verkopen van de oude 
kwekerijbomen, en het verkrijgen van subsidie voor de ontwikkeling van de natuurzone. Daarmee 
hebben we de ruimte en voorwaarde geschapen om in 2019 te starten met de aanplant van het 
Voedselbos te Glimmen. Hiermee komt dit vernieuwende initiatief dat natuur, cultuur, landschap en 
duurzame voedselproductie combineert en daar mensen en organisaties in de regio bij betrekt. Het 
uitvoeren van dit project betekent een enorme meerwaarde, ecologisch, sociaal en economisch ten 
opzichte van het huidige gebruik als boomkwekerij, waaraan landelijke en regionale organisaties met 
hun subsidie en bedrijven en particulieren met een financiële donatie of fysieke inzet een steentje 
kan bijdragen. 
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Uitzicht over de Drentsche AA vanuit de natuurzone 
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6. Jaarrekening en Balans 

Verlies & Winst 
   Opbrengsten 
   Inkomsten uit donaties € 4.195,94 

  Inkomsten uit verkoop bomen €16.465,51 
  Totaal Baten €20.661,45 
  

    Kosten 
   Materiaal en gereedschap € 342,11 

  Inrichtingskosten € 311,81 
  Verkoopkosten  € 2.516,30 
  Vrijwilligerskosten € 203,60 
  Oprichtings- en administratie € 732,45 
  Inkopen € 9.375,00 
  Totaal lasten €13.481,27 
  

    Resultaat € 7.180,18 
  

 

 
Toelichting Verlies & Winst Rekening 
Het perceel van Voedselbos te Glimmen is een voormalige kwekerij dus de eerste zorg was om 
de ‘over-bomen’ van de kwekerij te verkopen om ruimte te maken voor de ontwikkeling van het 
voedselbos. De hoogste kosten bestonden dan ook uit de inkoop van de restbomen op het 
perceel, maar daar staan ruime inkomsten uit de bomenverkoop tegenover. Ook zijn er 
behoorlijk wat kosten gemaakt t.b.v. van de bomenverkoopactie (rooiwerkzaamheden) en het 
opbouwen van het netwerk en bekendheid (drukwerk en de website). Door de inzet van een 
gemotiveerde groep vrijwilligers zijn de kosten zoveel mogelijk beperkt gebleven. 
 

Balans 
 Bezittingen 
 Triodos bankrekening €13.634,28 

BTW te vorderen € 374,26 

Totaal Bezittingen €14.008,54 

  Schulden 
 Btw af te dragen € 987,97 

Krediteuren € 5.465,39 

Nog te betalen € 375,00 

totaal schulden € 6.828,36 
 

 
De Balans is gezond met de totale bezittingen kunnen de schulden gemakkelijk worden afgelost. 


