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En toen kwam de Coronacrisis!
Voor iedereen een hele vreemde tijd, die toch heel Nederland overviel. Gelukkig hebben we in Voedselbos te
Glimmen de ruimte en voldoende buitenlucht, dus hoewel in een wat kleiner verband hebben we gewoon
buiten doorgewerkt. Onze zienswijze was vooral werken aan je weerstand, bewegen in de buitenlucht, gezond
eten, en dat bleek een goede insteek. Niemand van ons is ziek geworden.
Toch had het voor ons consequenties: de brainstormbijeenkomst in het kader van Groeningen eind maart
werd gecanceld, en de voedselbosinspiratiecursus verschoven naar september, evenals de open dag. En het
was een stuk rustiger met bezoekers, wat in het voedselbos de gelegenheid gaf om verschillende
werkzaamheden in alle rust uit te voeren. Het entreegebied werd met afgezaagde stammen omzoomd, en Rob
en Han lieten een kunstwerk van bomen verrijzen, als dragers van het toegangsbord, een ware blikvanger.
Op 21 april dienden wij ons Betekenisplan in bij Regio Groningen Assen voor de Groeningen prijsvraag. Hierin
vroegen we een substantiële bijdrage voor de ontwikkeling van voedselbos, landschapselementen en
inspiratiecentrum. In mei filmden een aankomend filmacademie student onze pitch waarin wij ons in 10
minuten presenteerden en ons innoverende drankje van de Japanse Duizendknoop ‘Groedino’ promoten. We
kregen 0 op rekest. Grote teleurstelling! Verzacht door het feit dat er geen winnaars waren, en de
verontschuldigingen voor gemaakte procedurefouten van de directeur van Regio Groningen-Assen, en de
toezegging voor een vervolg in september!
De Coronacrisis versterkt ons
idee dat het Voedselbos een
grote bron is van ‘superfoods’!
Brandnetels met zijn rijkdom
aan mineralen zijn goed voor
bloed, botopbouw en
weerstand. De oogstploeg is
druk bezig geweest met
oogsten en drogen van het blad
en verwerken tot poeder.
Straks komen de zaden.
En dan de Japanse
duizendknoop, waarvan we de
jonge stengels hebben geoogst
voor het sap. Familie van de
rabarber, heeft ook die smaak,
en ook nog gezond: goed voor
je weerstand en dus tegen
stress. Het zou toch machtig
zijn als we deze invasieve
exoot, in plaats van de
bestrijden met gif, kunnen
beheersen door oogst en
verwerken tot een sap.

Foto Laurens: Madeleine en Marco Agema toosten met Groedino op een
goede samenwerking.
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Foto van Marlies: jonge vos van buurnest passeert ons terrein
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Rooien, (her)planten bomen

Flora-inventarisatie IVN natuurzone, rondleiding Fonds Welzijn Haren en directeur
Regio Groningen-Assen
Filmopname met samenwerkingspartner Marco Agema Snackbar van de Toekomst

Kwartaalverslag 2- 2020 Stichting Voedselbos te Glimmen

2

