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De zomer bracht mooi weer en het werd steeds drukker op het terrein. Met bezoekers en ook met 
vrijwilligers die het werken in de buitenlucht ervoeren als een goede manier om weerstand op te 
bouwen tegen de virussen die in de herfst weer gaan opkomen.  
 
Met een kleine, betrokken kerngroep werkten we gestaag door met zaaien, planten, oogsten en 
drogen. Met een donatie van De doorgeefwinkel uit Haren konden de klusvrouwen die onze 
composttoilet maakten, dit keer een zonnedroger maken. Hiermee werden vele brandnetelblad en 
zaden, kamille en watermunt en niet te vergeten onze shiitakes gedroogd. De glazen potjes met 
oogst vullen onze voorraadkasten en wachten op hun bijdrage in een van de heerlijke gerechten van 
onze kok, Marianne.   
 
De open dag werd verplaatst van 6 juni naar 5 september en we konden de belangstelling niet aan: 
25 mensen moesten we teleurstellen en op de wachtlijst plaatsen voor de volgende open dag! De 75 
gelukkige bezoekers hebben genoten van de vier rondleidingen, een weergaloze proeverij en 
standjes van de imkers, de appelcidermakers, de handgemaakte zeep van Soap 7 en Stoet, de 
thuisbakkerij uit Glimmen.  
 
Ook een groot succes was ons eerste Voedselboscafé op maandag 13 juli. Op uitnodiging kwamen 15 
mensen van Erasmusheem kennis maken met het voedselbos en mee-eten met onze groep 
vrijwilligers. Deze laagdrempelige activiteit is speciaal bedoeld voor mensen die moeite hebben met 
het voedselbos zelfstandig te bezoeken, omdat ze ouder zijn, mindervalide of op een andere manier 
beperkt. 

De voedselbos- 

inspiratiecursus  

startte vrijdag 11 

september. 13 

enthousiaste 

voedselbosstarters 

en 2 vrijwilligers die 

meer willen leren 

over het werken in 

een voedselbos 

gingen met de 

cursusleider 

Monique Wijn aan 

de slag.  Een succes! 

Met al drie mensen 

op de wachtlijst 

voor de volgende. 

Foto: 1e voedselbos café met bewoners van Erasmusheem 
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De keukenploeg maakt 

bordjes kaar voor de 

proeverij tijdens de open 

dag, Marianne en Jona. 

De proeverij bestond uit 

een courgettesoep met 

venkel, mierikswortel en 

brandnetelzaad  een 

smoothie van bladkool, 

komkommer en 

brandnetelpoeder, een 

gierstballetje met shiitake 

en een 

tahinmosterdsausje, een 

toastje met veldbonen-

humus, saladegarnering 

van bloem en blad 

voedselbos, en een 

appeltaartvierkantje. 

 

 

 

 

Feiten en cijfers: derde kwartaal 2020 

Wat Aantal Betreft 
Biodiversiteit nieuwe 
soorten aangeplant 

6  

Bezoekers 382 Uit Noordholland, Drenthe, Groningen, Friesland, Brabant, Gelderland, Overijssel 

Vrienden van  66  

Werkdagen 11 Oogsten, planten, terrein klaarmaken voor open dag 

Uren vrijwilligers inzet 704   

Bomen verkocht 28  

Bomen gedoneerd 3  

Donaties ontvangen € 657  

CO2 compensatie € 0  

Activiteiten 6 Open dag, Cafe 2x, Rondleiding Hanze DT recht, werkplaats voedselbossen, cursus 

Netwerk 4 St Landelijk gebied Haren, Carefieldproducts, Bakkerij Stoet, Koplopersproject 

Pers 0  

   

 


