
 
Beste relatie, 

 

Op vrijdag 20 september 2019 organiseert het Voedselbos te Glimmen de laatste bomen- 

verkoopdag, om de nog overgebleven 600 kwekerijbomen te redden van de houtversnipperaar.  

 

Voor een scherpe prijs kunt u o.a. 300 prachtige lindes, een ruim aantal zuileiken, -berken, -beuken, 

honingbomen en Gleditsia’s bekijken en bestellen. Het zijn stuk voor stuk taaie bomen die de droogte 

van de afgelopen jaren zonder extra water hebben doorstaan. Download de actuele sortimentslijst 

van onze website met de maten en prijzen van de bomen. Het terrein is NAK goedgekeurd. De 

bomen zullen dit plantseizoen (november – maart) worden gerooid. 

  

In het afgelopen jaar zijn verschillende bedrijven en particulieren u voorgegaan, en via diverse 

bomenacties inmiddels zo’n 800 oude kwekerijbomen verkocht. Onder andere 

Woningbouwvereniging De Huismeesters en de Provincie Groningen hebben met succes 125 bomen 

in de regio herplant. Op 20 september kunt u tussen 13.00 en 17.00 alle bomen bekijken en 

bestellen. Graag van tevoren even aanmelden via contact@voedselbosglimmen.nl.  

 

Achtergrond 

We zijn als Stichting Voedselbos te Glimmen nu een jaar onderweg met het ontwikkelen van een 

Voedselbos op een voormalige boomkwekerij in Glimmen. Een van de initiatiefnemers, Marlies 

Duran, heeft als tuin- en landschapsontwerper een prachtig ontwerp gemaakt voor het Voedselbos. 

De eerste fase, de ontwikkeling van de Natuurzone, is dit voorjaar gerealiseerd. Zo’n 60 eetbare 

soorten hebben we herplant in ons ontwerp. Nog zo’n 600 kwekerijbomen zullen plaats moeten 

maken voor de ontwikkeling van de volgende fases. 

  

Help mee en plant elke dag in Noord-Nederland een boom 

Met jullie, bedrijven en organisaties uit de regio, willen we graag samenwerken om onze prachtige 

groene regio te versterken. Als we allemaal elke dag een boom planten in Noord-Nederland, te 

beginnen met onze 600 bomen, dan help je het Voedselbos te Glimmen te ontwikkelen, Noord-

Nederland groen en gezond te houden en klimaatverandering wereldwijd te beteugelen! 

 

Kom langs tijdens onze bomenverkoopdag op vrijdag 20 september van 13.00 – 17.00 

Voedselbos te Glimmen, Meentweg (tegenover nr 17) Glimmen 

Mail contact@voedselbosglimmen.nl voor opgave  

Bekijk ons korte filmpje en onze website voor meer informatie 

 

Heel graag tot ziens, namens Stichting Voedselbos te Glimmen, 

 

Marlies Duran, Wout Veldstra, Madeleine Duran (06-33 763 463) 
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