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In het nieuwe jaar werden de vrijwilligers begroet met een prachtige Nieuwjaarskaart gemaakt door onze
natuurfotograaf Hillebrand Keun. Daarnaast was er keuze uit een stuk handgemaakte zeep van Soap 7 of een
potje honing, mosterd of jam uit de streekproductenwinkel van Ecologische zorgboerderij De Mikkelhorst. Dit
zou wel eens een mooi afzetpunt kunnen worden voor onze toekomstige voedselbosproducten!
De bomenverkoop liep nog wat door, maar het accent in dit kwartaal lag op het herplanten van bomen op het
eigen terrein. Zo werden er drie zuilberken aan de rand van de saladepluktuin geplant, 30 lindenbomen
afgeknot om straks jong saladeblad te geven, en 34 haagbeuken aangeplant rond de spiraal pad naar de
Waterschapsheuvel, zoals we nu het uitzicht punt aan het einde van de oprijlaan hebben gedoopt. Ook werden
er nog bomen en struiken ingekocht en geplant: zwarte en witte moerbeien tussen de geknotte lindes, gele
kornoeljes langs de amandellaan waar de bijen in het vroege voorjaar hun nectar kunnen halen.
Daarnaast werd in de ‘backoffice’ hard gewerkt aan het Betekenisplan, dat in april ingediend wordt voor de
Groeningen prijsvraag. Op de thema’s Duurzame recreatie, voedsel en circulariteit is de regio Groningen-Assen
op zoek naar nieuwe verdienmodellen. De visie van Voedselbos te Glimmen en het uitdragen ervan naar
andere mensen, en initiatieven, past hier uitstekend in.
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Foto: Gorus en Be herplanten een van de drie zuilberken bij de saladepluktuin.

Feiten en cijfers: eerste kwartaal 2020
Wat

Aantal Betreft

Biodiversiteit nieuwe
soorten aangeplant
Bezoekers
Vrienden van
Werkdagen
Uren vrijwilligers inzet
Bomen verkocht
Bomen gedoneerd
Donaties ontvangen
CO2 compensatie
Activiteiten
Netwerk
Pers
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12
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75
0
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3
2
4

Rooien, (her)planten bomen

Waaronder 30 lindes en 34 haagbeuken op eigen terrein
ontvangen
Rondleiding Hanze studenten recht, startende voedselbossen
Appelciderbedrijf, twee startende voedselbossen (Veendam en Oldambt)
RTV Noord radio, OOG radio, Harener Weekblad 2x
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