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Juni was een hele drukke maand op het Voedselbos te Glimmen. We begonnen met een spetterend optreden 

op OOG tv, de regionale omroep van Groningen. En de opnames op het terrein besloten we natuurlijk met een 

glaasje sap van de Japanse duizendknoop, tot grote verrassing van de cameraman. Op 29 juni was de grote 

rondleiding. Dat betekende veel werk op het terrein om alles netjes te maken. En de kookploeg kon aan de bak 

met de proeverij voor te bereiden. Steeds regelmatiger weten bezoekers ons te vinden: mensen die graag mee 

willen helpen in het Voedselbos, fietsers en wandelaars die nieuwsgierig een kijkje kwamen nemen en mensen 

die geïnteresseerd waren om bomen te kopen. Allemaal heel enthousiast, dat is hartverwarmend! 

Ook zijn de heuvelbedden nog verder ingeplant met eenjarigen die Marianne allemaal had voorgekweekt: 

diverse soorten kolen, koolrabi, pluksla en tomaten, om er een paar te noemen. Die kunnen we de komende 

proeverijen weer mooi gebruiken om de soepen en salades mee te vullen. De heuvelbedden zijn trouwens een 

waar paradijs geworden voor vogels, vlinders, libelles en andere insekten. Zij lusten wel pap van de bloemen 

van de mosterd, brandnetels, phaecelia, kaardebollen en berenklauw. Het heeft even geduurd, maar ook de 

lindes gaan nu bloeien. Een prachtige bloemenzee, zo alles bij elkaar. 

Ondanks de warmte (het was zeker 35 graden) was de rondleiding/proeverij op 29 juni een groot succes. Zo’n 

60 mensen trotseerden de hitte om mee te lopen met een van de twee rondleidingen en te genieten van onze 

voedselbosproeverij. Veel kennis is gedeeld over het hoe en waarom van het voedselbos en de eetbare 

meerjarigen. De natuurzone, de plukzone, de beversporen, paddenstoelenkweek, ijsvogelwand, bijenkasten, 

en de diverse bomen die nog te koop staan, zijn allemaal de revue gepasseerd. 

Gelukkig waren 
er voldoende 
schaduwplekken 
gecreëerd waar 
ieder kon 
genieten van een 
prachtig bordje 
met soep van 
Eeuwig Moes en 
brandnetel, 
Japanse 
duizendknoopsap
, pesto van 
zevenblad en 
daslookbloemen, 
en broodcake 
met rabarber en 
aardbeiensaus. 
En dat alles voor 
een kleine 
bijdrage van 
€5,00. 
 

 
Foto: bordje Voedselbosproeverij 
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Foto: rondleiding natuurzone-met het 

eerste principe van de Permacultuur ‘Zorg voor de aarde’ in de praktijk 

Feiten en cijfers juni 2019 

Wat Aantal Betreft 
Aantal bezoekers 95 Incl. activiteiten 

Aantal vrienden van  51  

Inzet vrijwilligers 540 uur Planten, poten, zaaien, bomen verzorgen, rondleidingen en proeverijen verzorgen, 
oogsten, sap en broodcake maken, wieden, paden maaien, zeisen, duizendknoop en 
reuzeberenklauw terugdringen, voorbereiden rondleiding/proeverij 29 juni 

Bomen verkocht 13  

Bomen gedoneerd 0  

Donaties € 105 Incl €25,00 Maandelijkse donatie 

Milieucompensaties € 110  

Activiteiten 3 60 bezoekers voor rondleiding/proeverij 29 juni, 1 rondleiding Gemeente Groningen 

Netwerk 3 Bezoek Gemeente Groningen afd. RO 

Pers 1 Uitzending OOG tv 

 


