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In april wisten veel mensen de weg naar Voedselbos te Glimmen te vinden. Zo ontvingen we op maandag 8 

april een groep van 15 bomenliefhebbers voor een voedselboslunch met o.a. brandnetelsoep met pastinaak. 

En op zaterdag 13 april kwam een groep van 8 vrijwilligers uit Taarlo voor een uitgebreide rondleiding met 

proeverij. Letterlijk wild enthousiast waren ze over de pesto van daslook geserveerd op een eetbaar 

magnoliablad. Tussen de winterse buien door konden ze zich verwarmen aan de non-alcoholische glühwein 

van Japanse duizendknoop op smaak gebracht met gember en kaneel. 

Op eerste paasdag kwamen er wel 25 bezoekers.  Fietsers en wandelaars die genoten van het mooie weer 

kwamen even een kijkje nemen hoe het er op ons voedselbos voor stond. En er was heel wat te zien! Want 

tussen al het bezoek door waren er verschillende werkdagen waar er keihard gewerkt is. De aanvoer van 

planten en struiken bleef maar stromen, en ook de bijzondere soorten aardappels die lagen te wachten in de 

schuur gingen nu eindelijk de grond in.  En niet te vergeten: het zaaien van diverse bloemenmengsels voor 

vlinders en bijen. Ook de eikenstammetjes waren nu zover dat ze geënt konden worden. Wel 20 stammetjes 

werden geboord en voorzien van pluggen met shiitakebroed. En nu maar vochtig houden en wachten…... 

Een ander karwei was 
het verzorgen van het 
grote aantal eiken, 
noten, magnolia’s en 
krentenbomen die we 
op ons perceel hebben 
herplant. Dat 
betekende vooral 
mulchen met de 
bergen houtsnippers 
die we zo ijverig 
hadden gemaakt 
tijdens het snoeien van 
de houtwallen, om de 
bodem te bedekken 
boven de wortels.  
 
Heel inspirerend was 
ook de kennismaking 
met wethouder Philip 
Broeksma en het 
gebiedsteam Haren. Op 
24 april hadden we een 
levendige discussie, 
waar vast mooie 
dingen uit voort 
komen. 
 
 

 
 
Foto: Marianne en Mirjam zaaien bloemen 
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Foto: Voedselboslunch met brandnetel-pastinaaksoep, pesto van daslook op magnoliablad, diverse 

soorten kruidenthee en een pannenkoekentaart met bessen. 

 

Feiten en cijfers april 2019 

Wat Aantal Betreft 
Aantal bezoekers 39  

Aantal vrienden van  49  

Inzet vrijwilligers 510 uur Planten, poten, zaaien, bomen verzorgen, paddenstoelen enten, rondleidingen en 
proeverijen verzorgen, oogsten, sap en pesto’s maken 

Bomen verkocht 13  

Bomen gedoneerd 2 ‘t Swienenparradies 

Donaties € 85 Incl €25,00 Maandelijkse donatie 

Milieucompensaties € 120  

Activiteiten 3 1 voedselboslunch, 1 rondleiding-proeverij, 35 bezoekers 

Nieuwe Contacten 3 Feenstra Makelaars, dorpenwethouder Philip Broekema en gebiedsteam Haren 

Pers 1 Opname OOG tv 

 


