Voedselbos te Glimmen
Maandverslag
Maart 2019
Maandverslag Maart 2019
De grootste klus in maart was het aanplanten van al het plantmateriaal dat we hebben aangeschaft voor de
ontwikkeling van de natuurzone. Veel verschillende soorten inheemse struiken voor windschut, waarmee de
heuvelbedden en de rest van het terrein wordt afgeschermd van de overheersende zuidwestenwind. Diverse
soorten wilgen, els en 9 verschillende fladderiepen (gedoneerd door Eric Bergsma oud-medewerker van de
boomkwekerij) zijn geplant. Ook meidoorn, hazelaar, kornoelje en krentenboompje hebben een plek gekregen.
Allerlei bessen zoals blauwe en zwarte bessen, honingbessen en kruisbessen en olijfwilgen staan al te pronken.
Daarbij kiezen we vooral voor soorten, die goed zijn voor de biodiversiteit en/of biomassa leveren en/of
eetbaar zijn, en het liefst alle drie. In de heuvelbedden zijn witte en rode bessen gezet en meerjarige groenten
zoals aardperen, aardbeien, rabarber, brave hendrik en allerlei looksoorten. Bovendien worden ze ingezaaid
met bijenplanten zoals klaver, lucerne, phaecelia, lupine en mosterd. Dit wordt aangevuld met gewassen die
veel voeding vragen, zoals mais en bijzondere aardappelrassen.
Daarnaast hebben we 27 fruitbomen gedoneerd gekregen van kweker/hovenier Fred Hemmes, waaronder
verschillende soorten appels, mispels en pruimen. Deze vormen bij elkaar een kleine boomgaard aan de
zuidzijde van het perceel. Het is fijn dat mensen nu ook via onze website een bedrag kunnen donderen voor
hun milieucompensatie voor gereden autokilometers, een Europese vlucht en een intercontinentale vlucht.
Hierdoor kunnen we weer bomen herplanten op onze vier lokale projecten Ecologische zorgboerderij
deMikkelhorst, ’t Swieneparradies Haren, de Wereld Huiskamer in Ten Boer, en ook op het eigen project. Zo
hebben we al vier exemplaren van de bijzondere Amerikaanse coffee tree (Gymnocladus) en de Gleditsia als
bijenboom van hun kweekzakken bevrijd, zodat ze een nieuw leven kunnen beginnen op hun definitieve plek
aan de rand van de fruitboomgaaard.
Jong en oud werken samen om van Voedselbos te
Glimmen een succes te maken, zowel ter plaatse als
online van hun huis in de Randstad. De jonge vrijwilligers,
voerden het idee van een van onze oudste betrokkene uit
Assen uit. Via de website bestaat nu de mogelijkheid om
een milieucompensatie te doen, waar al 5 keer gebruik
van is gemaakt.
In deze plantmaand de harde kern van zo’n vijf mensen
bezig geweest met planten en verplanten. Met geregeld
op woensdagmiddag, vrijdag of in het weekend
versterking van een frisse groep vrijwilligers. Heerlijk in
de buitenlucht, goed voor lijf en leden. Sommigen willen
juist graag klussen en opruimen. Met hun inzet is de oude
paardenschuur toonbaar en wind-waterdicht gemaakt.
Dat is heel fijn, want in april ontvangen we twee keer een
groep voor een rondleiding/proeverij. En dan hebben we
ook bij regenachtig weer een plek om droog te zitten.
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Foto: werkweeked maart 2019 Laurie aan het werk in
Natuurzone
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Foto: Na gedane arbeid is het goed rusten, vlnr Bas, Be, Wouter, Han, Marlies, Wout
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Natuurzone ontwikkelen, schuur repareren, fruitbomen planten
Aan Ecologische zorgboerderij De Mikkelhorst
Maandelijkse donatie, en een donatie van 27 fruitbomen en negen fladderiepen
Werkweekend 7 p, werkdag 6p, voorlichtingsavond Oranjefonds
Kleine Consultants, Plaats de Wereld-Vries, Fred Hemmes Kweker-Hovenier, Stedelijk
Groen
Focus ligt deze maand op uitvoeren van natuurzone opdracht
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