
Kwartaalverslag 3 2019 Stichting Voedselbos te Glimmen   1 

 

 
 

Voedselbos te Glimmen  
Kwartaalverslag 3 
Juli-Aug-Sept 2019 
 

 

 

 
Kwartaalverslag 3 2019 

In Juli, Augustus en September stond het Voedselbos te Glimmen in het teken van de evaluatie van het project 

Natuurzone en Biodiversiteit op 12 september met de Provincie en de laatste bomenverkoopdag op 20 

september.  Voor de rondleiding met de Provincie werd alles klaargemaakt door onze geïnspireerde groep van 

vrijwilligers. De diverse zones, zoals natuurzone, bosrandzone en plukzone, en de diverse elementen, zoals 

oeverwal, takkenril, ringslangenbroedhoop, ijsvogelwand en paddenstoelenkweek werden aangegeven met 

bordjes. Dat maakt het rondlopen voor mensen interessanter en gemakkelijker, want er is zoveel te zien. 

Op flappen werd de inhoudelijke evaluatie samengevat in zeven punten: Biodiversiteit, Onderzoek, 

Samenwerking, Vrijwilligers, IJsvogelbroedwand, Planten – en dan….. Op deze punten hebben we onze eigen 

bevindingen neergezet, wat ging er goed en wat kon er beter, en op 12 september konden de 30 genodigden 

van de Provincie na de rondleiding onze evaluatie aanvullen met tips. Wat we vooral hebben geleerd is dat 

werken met vrijwilligers in een ontwikkelfase als deze een speciale aanpak vraagt: in kleine groepen met eerst 

een kleine rondleiding waarbij kennis over de voedselbos-te-glimmen-aanpak wordt gedeeld en de taken goed 

worden uitgelegd, een voorwaarde is om met elkaar effectief bezig te zijn.  

Deskundigen op het juiste moment betrekken en snel handelen om bij te sturen is iets wat we zeker 

aanbevelen aan andere initiatieven. Bij ons is dat wonderbaarlijk goed gelukt. Waren we eerst van plan de 

ijsvogelbroedwand in de wortelkluit van een oude populier aan de oever te maken, ter plekke rondlopend, 

kijkend, voelend als een echte ‘voedselbos-wachter’, waren we niet zo overtuigd van de juistheid van dit idee. 

Gelukkig kwam een IVN-deskundige snel kijken en we kwamen tot de conclusie dat deze broedwand teveel ‘in 

de loop’ lag. Binnen een week was er een nieuwe ijsvogelbroedwand door de kraanmachinist gemaakt in een 

rustiger gelegen deel aan de oever van de Drentsche AA! 
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Ook onderdeel van de 

evaluatie met de 

Provincie was 

voedselbosproeverij. 

Hierbij werden onder 

het motto ”If you can’t 

beat it, eat it” ook de 

invasieve exoten door 

onze kok toegepast. Zij 

creëerde o.a. een 

proefje van 

bospaddenstoelensoep

met shiitake van eigen 

kweek en wilde 

parasolzwam uit het 

voedselbos, een pesto 

van bieslook met zaden 

van de springbalsemien, 

en een drankje met 

Japanse duizendknoop. 
 

 
 
 
 
 

 

 
Foto: topkok Marianne (links) en assistent Mirjam 

 

 

Feiten en cijfers derde kwartaal 2019 

Wat Aantal Betreft 
Aantal bezoekers 155 Incl. activiteiten (15+30+35+15+16) 

Aantal vrienden van  56 Per 30 september 

Inzet vrijwilligers 1088 
uur 

 8 werkdagen georganiseerd met vrienden van, kerngroep bijna dagelijkse inzet 

Bomen verkocht 95  

Bomen gedoneerd 1  

Donaties € 900  Incl €25,00 Maandelijkse donatie, bomendonatie en educatieve rondleidingen-
proeverijen 

Milieucompensaties € 130  

Activiteiten 6 Rondleiding-proeverij Dickenssociety, Rondleiding Provincie 12 sept, bomenverkoopdag 
20 sept, Lunch-proeverij Op eigen houtje, rondleiding-proeverij Nivon, 

Netwerk 31 Provincie incl. Libau, NMF Drenthe,  

Pers 1 Interview Stories of Sustainability 

 


