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Kwartaalverslag  4-2019 

Bomen verkoop, daar ging het vierde kwartaal 2019 over. Begonnen we in oktober met nog 800 te verkopen 

bomen, op 31 december 2019 stond de teller nog maar op 412! Een prachtig resultaat voor een stelletje 

amateurs. En natuurlijk met de geweldige hulp van de kerngroep van vrijwilligers die helemaal los gingen 

tijdens het rooien van de bomen. Zaterdag 23 november was het hoogtepunt; het afhalen van de bomen. De 

‘bestellingen’ waren in groepjes klaargezet langs de oprijlaan en volgens een strak tijdschema kwamen de 

klanten hun bomen afhalen.  

Van vrachtwagens en trekkers tot kleine aanhangwagens en bomen die in de achterbak van de auto werden 

geladen, alles hebben we langs zien komen. Dit logistiek kunststukje verliep met hulp van de firma Swaving (zie 

foto) als een trein! Er was tussendoor zelfs tijd voor koffie en rond 14.00 zaten we met elkaar aan de soep. 

Door een mooie samenwerking met Irmi uit Glimmen hadden we de beschikking over een aanhanger. Zo 

werden rond 14.30 de laatste bomen zelfs op verzoek van de klant afgeleverd en geplant.   

In december waren we zelf onze bij De Baggelhof bestelde bomen en struiken aan het planten. Amandelen, 

abrikozen achterin de fruitgaard en een heleboel laagstam-perensoorten en bessen in de heuvelbedden. De 

bedoeling is dat de bessenstruiken in de schaduw van de peren gaan opgroeien en het uitdrogen van de 

heuvelbedden beperkt.  

  

Foto: Tim Swaving helpt klant met opladen van de lindes met grote kluit 
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Ook is er in de achtergrond hard gewerkt door Green Marketers aan het professionaliseren van de 

mogelijkheid om aan milieucompensatie te doen via Voedselbos te Glimmen, met studenten van de Hanze 

Hogeschool aan een businessplan en aan de voorbereiding van een plan om fondsen te werven. Dat gaat in 

2020 allemaal zijn beslag krijgen, spannend! 

l 

 

 

  

Foto: op 30 december waren een aantal trouwe vrijwilligers bijeen om op te ruimen en het jaar uit te luiden met de eerste 

oesterzwammen- oogst van betekenis 

 

Feiten en cijfers:  vierde kwartaal 2019 

Wat Aantal Betreft 
Bezoekers 99 Incl. activiteiten, persbezoek, bezoek verkopers 

Vrienden van  61 Per 31 december 

Werkdagen 12 Met name voor het rooien, maar ook planten, takkenril maken, mulchen 

Vrijwilligers inzet 1500 
uur 

 12 werkdagen georganiseerd met vrienden van, kerngroep bijna dagelijkse inzet, 
excursie naar tuin in de Stad 

Bomen verkocht 129  

Bomen gedoneerd 48  

Donaties ontvangen € 438 Incl €25,00 Maandelijkse donatie, bomendonatie en educatieve rondleidingen-
proeverijen 

Milieucompensatie € 250 ontvangen 

Activiteiten 2 Bomenophaaldag 23 november, rondleiding Hanze studenten,  

Netwerk 2 Tuin in de Stad, Monique Wijn voorbereiden workshops 2020 

Pers 5 RTV Noord journaal, RTV radio interview, Dagblad van het Noorden, Harener 
Weekblad, Natuur en Milieufederatie Groningen 

 


