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In mei leggen alle vogels een ei, en dat was goed te horen op Voedselbos te Glimmen! Elke week waren we 

aan het werk met kleine groepjes vrijwilligers en het was heerlijk toeven met alle vogelgeluiden om ons heen. 

De ooievaars die een nest hebben bij de buren komen regelmatig overvliegen, en vinden de geknotte 

populieren een prachtige zitplaats om het terrein te overzien. Ook de ijsvogel is gespot door onze 

amateurvogelaars van het IVN Zuidlaren. Hij testte de ijsvogelwand, maar deze is voor dit jaar nog niet goed 

genoeg bevonden, of de geschikte partner bleef uit, want er is uiteindelijk geen nest gemaakt. De nachtegaal 

liet zich horen, en de koekoek is niet weg te denken tijdens het werk. Heerlijk ontstressend allemaal. 

We kregen bezoek van het Waterbedrijf vanwege een lekkage, die zij gelukkig snel wisten te verhelpen. 

Hierdoor kwam ook boven water dat de eerste aansluiting waarschijnlijk al van 1935 dateert. De eerste 

eigenaar, de fam. Vroom (bekend als ontwerper van de ‘slingertuinen’ voor Groninger herenboeren), besloot 

toen om een kwekerij te beginnen. De nog steeds bestaande schuur (het eerste bedrijfsgebouw) werd 

neergezet voor de paarden en machines om de grond te bewerken. Naast de bezoekers die dagelijks het 

Voedselbos weten te vinden, kwam ook een groep van Landschapsbeheer. Zij legde vakkundig een broedhoop 

voor ringslangen aan met mos en takken. Als onderdeel van het landschapsherstel Gorecht hielpen zij tevens 

met het onderhoud en inplanten van de houtwal langs het perceel van de buren. De oorspronkelijke 

kamerstructuur wordt hierdoor nog beter zichtbaar.  

Onder aanvoering van onze 
chef-kok-pluktuin, is van alles 
gezaaid en geplant: 
meerjarigen zoals Brave 
Hendrik, Eeuwig Moes, en 
eenjarigen, zoals twaalf 
verschillende soorten 
aardappels, mais, courgette, 
komkommer en pompoen. 
De eerste aardbeien van de 
heuvelbedden zijn geoogst! 
De Japanse duizendknoop 
mag alleen blijven staan bij 
de ringslangenbroedhoop. 
Van deze familie van de 
rabarber maken we 
smakelijke fris-zure sappen 
en moes onder het motto: “If 
you can’t beat it, eat it”. In de 
natuurzone zullen we de 
duizendknoop evenals de 
wilde braam terugdringen om 
soorten als gagel, watermunt, 
moerasspiraea en lisdodde 
ruimte te geven. 

 
Foto: eerste oogst aardbeien 
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Foto: vrijwilligers van Landschapsbeheer maken een broedhoop voor ringslangen 

Feiten en cijfers mei 2019 

Wat Aantal Betreft 
Aantal bezoekers 36 Incl. raadsleden, en lunch gasten 

Aantal vrienden van  51  

Inzet vrijwilligers 500 uur Planten, poten, zaaien, bomen verzorgen, rondleidingen en proeverijen verzorgen, 
oogsten, sap en broodcake maken, wieden, paden maaien, zeisen, duizendknoop en 
reuzeberenklauw terugdringen 

Bomen verkocht 0  

Bomen gedoneerd 0  

Donaties € 25 Incl €25,00 Maandelijkse donatie 

Milieucompensaties € 0  

Activiteiten 3 1 voedselboslunch, 1 presentatie Humanistisch Verbond, 1 rondleiding raadsleden 
Groen Links 

Nieuwe Contacten 3 Raadsleden Groen Links 

Pers 0  

 


