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Motivatie 

 

Op de plek in Glimmen waar in 1919 de familie Vroom een boomkwekerij begon, verrijst ruim honderd 

jaar later het kennis- en inspiratiecentrum Voedselbossen Noord-Nederland. Het centrum, genaamd 

Voedselbos te Glimmen, gaat bestaan uit een demonstratie-voedselbos en een circulair gebouwde 

inspiratieruimte. Het wordt een bron van kennis en ervaring voor burgers, bedrijven en bestuur die 

willen leren op meer natuurlijke wijze met voeding en natuur om te gaan. 

Wat levert duurzame voedselproductie in combinatie met natuur op? Meer biodiversiteit, minder 

CO2. Minder gif, meer bijen, wormen en vlinders. Meer bos en bomen zorgen voor schaduw als het 

heet is en beschutting bij kou. Duurzame lokale voedselproductie, die natuurgebieden met elkaar 

verbindt en mensen met elkaar verbindt. Dat is het resultaat als er één voedselbos komt. Wat zal de 

impact zijn als we tientallen goed ontworpen voedselbossen in Noord-Nederland helpen ontstaan? 

Een voedselbos is een zelfvoorzienend ecosysteem dat op termijn grote groepen mensen van een 

overdaad aan eerlijke producten kan voorzien. Je vindt er alles wat er in een bos groeit: bomen, 

struiken, klimmers en kruipers. Vooral overblijvende, eetbare soorten. Afhankelijk van het seizoen 

varieert de oogst van diverse soorten fruit, noten zaden en groenten, tot wortels, knollen, stengels, 

eetbare bloemen en blad. En natuurlijk honing. 

Het voedselbosinspiratiecentrum heeft zowel ecologisch, sociaal als economisch veel potentiële 

waarde. Het is prachtig gelegen in Nationaal Park De Drentsche Aa en Geopark De Hondsrug, een plek 

waar bever, otter en ijsvogel thuis zijn. Het is omgeven door oude houtwallen. Je komt binnen via een 

oprijlaan met notenbomen en je vindt er, als het verder ontwikkeld is, eetbare bosrandzones, 

exotische fruitgaarden, een pluktuin, saladetuin, kruidentuin, een bloemenweide en poelen. 

Kloppend hart is de inspiratieruimte die op het terrein zal worden gebouwd. Deze is onlosmakelijk 

verbonden met het voedselbos via het unieke ontwerp gebaseerd op natuurlijke spiralen, die tevens 

de paden vormen. De ruimte biedt zomers en ‘s winters ruimte voor diverse cursussen en aan sociale 

activiteiten zoals met elkaar koken en eten van wat er geplukt is uit het voedselbos. 

Het duurzame bouwen vindt plaats volgens ‘De Nieuwe Aanpak’ (DNA), een circulaire bouwwijze 

ontwikkeld door Maarten Wiersma van ABC2C. DNA werkt net als de natuur met cellen die als lego 

aan elkaar te schakelen zijn en ook weer uit elkaar kunnen worden gehaald. Daardoor kunnen alle 

onderdelen opnieuw worden gebruikt. En het is zo eenvoudig dat iedereen het kan leren: na een 

scholing kunnen handige vrijwilligers en studenten onder leiding van professionals meebouwen en het 

geleerde weer verder verspreiden in het onderwijs en de praktijk. 

Om het centrum rendabel te maken en voor toekomstige generaties te behouden, zijn er 

verdienmodellen ontwikkeld. Zo kunnen bijvoorbeeld restaurants via lidmaatschap recht krijgen om 

producten te oogsten. Bedrijven kunnen CO2-compensatie inkopen. Het streven is dat het twee 

mensen van een basisinkomen voorziet en dat diverse groepen, van jong tot oud, van rijk tot arm, van 

https://www.abc2c.nl/
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ervaren tot onervaren, laat genieten van het samen buiten bezig zijn, zodat ze deze ervaring hun leven 

verrijkt. 

In het volgende Betekenisplan lichten we bovenstaande verder toe. In de bijlagen is 

achtergrondinformatie opgenomen. Het plan is tot stand gekomen als een organisch 

samenwerkingsproces tussen professionals, vrijwilligers en studenten. 

 

 

Noot: inmiddels is de wereld door de Corona-crisis wezenlijk veranderd. De behoefte aan een gezonde 

leefstijl die bijdraagt aan een betere weerstand tegen infecties zal steeds meer toenemen. Door de 

voorspelde economische cursus en werkloosheid zullen mensen op zoek gaan naar nieuwe 

werkzaamheden en een betekenisvolle invulling van hun tijd. Wij denken dat het met elkaar creëren 

van een eetbaar en gezond landschap met duurzame circulaire gebouwen, en het overdragen van 

deze kennis- en inspiratie een waardevolle bijdrage kan leveren in de periode van transitie en herstel 

die we tegemoet gaan. 
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De zeven kwaliteiten van het Voedselbos te Glimmen 
 

Elk goed ontworpen voedselbos is een bron van duurzame voedselproductie en rijke en vitale 

natuur. Een voedselbos bestaat uit zeven lagen: grote bomen, kleinere bomen, struiken, klimmers, 

kruiden, kruipers en het ondergrondse bodemleven. Zoals het voedselbos bestaat uit zeven lagen, 

heeft ons Voedselbos te Glimmen zeven kwaliteiten die gezamenlijk voldoen aan de ambities om 

mensen weer meer in verbinding te laten komen met de natuur. De onderstaande baten van een 

voedselbos kun je beschouwen als de eerste laag, de laag van de grote bomen. Daarnaast 

onderscheidt Voedselbos te Glimmen, die met haar 2,75 hectare een voedselbos van betekenis is, 

zich nog met zes andere kwaliteiten.  

 

 
 

De baten van een voedselbos 
De zeven lagen van een voedselbos zorgen tezamen voor de toename van biodiversiteit en 

bodemvruchtbaarheid. De eerste kwaliteit van het Voedselbos te Glimmen is dan ook dat deze baten 

tot stand komen. Doordat er niet bemest wordt neemt de kwaliteit van bodem en water toe en 

diepwortelende planten zorgen voor een luchtige bodem, het vasthouden van water en poelen voor 

waterberging. Door de aanplant van hoge bomen, die CO2 opnemen via de bladeren en zorgen voor 

schaduw, heeft het voedselbos een positief effect op het klimaat. 

 

De ligging aan de Drentsche Aa 
De tweede kwaliteit van Voedselbos te Glimmen is haar ligging aan de Drentsche Aa, in de 

landgoederenzone en in het Nationaal Park. Dit is een prachtige plek waar recreanten kunnen 

rondwandelen, zittend aan het water een ijsvogel kunnen spotten en genieten van de rust op 

hetzelfde bankje waar Johan Fabricius heeft zitten schrijven en tekenen. Deze landschappelijke 

kwaliteiten zijn in Voedselbos te Glimmen versterkt met landgoedelementen zoals een ruim 

entreegebied voor passanten als rust- en watertappunt, een uitzichtheuvel met waterflowvorm aan 

het einde van de oprijlaan en een uitzichtvlonder aan het water. Het terrein is toegankelijk gemaakt 

met half-verharde paden die geschikt zijn voor mindervaliden en visueel beperkten. 
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Het landschapsontwerp 
De derde ‘laag’ van Voedselbos te Glimmen is de ruimtelijke kwaliteit van het landschapsontwerp 

(afbeelding 1). Na gedegen cultuurhistorisch en archeologisch onderzoek is de oorspronkelijke 

oeverwal gereconstrueerd, de natuurzone langs de Drentsche Aa afgeschraapt tot op de 

oorspronkelijke arme beekeerdgrond, waardoor moerassoorten weer kunnen terugkomen en zijn de 

houtwallen aan drie zijden van het terrein zijn hersteld. Hierdoor is de ecologische verbinding met 

omringende bosgebieden Quintusbos en Appelbergen versterkt. 

 

 

Afbeelding 1 
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Het circulaire gebouw 
De vierde ‘laag’ van Voedselbos te Glimmen is het unieke gebouw. Het ‘proeflokaal’ en 

inspiratieruimte is het kloppend hart van Voedselbos te Glimmen waar mensen samenkomen, 

samenwerken en samen leren van de natuur en haar producten. Door de vernieuwende circulaire 

bouwwijze wordt de CO2 uitstoot met 80% verminderd (bijlage 2) ten opzichte van traditionele 

bouwwijzen. Qua vormgeving is het gebouw gebaseerd op de intelligente ontwerpprincipes van de 

natuur, namelijk De Gulden Snede 

spiraal, welke te herkennen is in de 

groeivormen van de natuur zoals een 

uitrollende varen of een slakkenhuis 

(bijlage 3). Door het gebruik van 

natuurlijke materialen als leem, oude 

eiken delen en een groendak vormt het 

gebouw een geheel met zijn omgeving. 

 

Het cultuurhistorische 
terrein 
De vijfde laag van Voedselbos te 

Glimmen is het cultuurhistorische 

terrein. De 2,75 ha is het erfgoed van de 

100 jaar oude boomkwekerij van de familie Vroom, bekend van de Groninger slingertuinen. De 

waardevolle moerhoek (moederbomen van de kwekerij), de oude paardenschuur, met zijn origineel 

gepotdekselde wanden, en het oude botenhuis verhogen de toeristische waarde van het terrein. Het 

plan is om, met behoud van die historische waarde, de schuur te herstellen als opslagruimte en het 

botenhuis tot uitzichtpunt en vogelkijkhut om te vormen. 

Een organisch leer- werkproces 
De zesde kwaliteit van Voedselbos te Glimmen is het organisch leer- werkproces. Zo worden het 

voedselbos en de landschappelijke elementen aangelegd in inspiratie-werkdagen waarin vrijwilligers 

met professionals samen werken en leren wat het creëren van een voedselbos inhoudt (afbeelding 2). 

Ook het circulaire gebouw wordt als een leer-werkproject gerealiseerd, waarbij professionals, 

vrijwilligers en studenten innovatieve circulaire bouwtechnieken leren. Als leer- en inspiratie en 

vergaderruimte is het gebouw na voltooiïng een onmisbaar element in Voedselbos te Glimmen. 

Communiceren en versterken in de regio 
De zevende, en belangrijkste laag van een voedselbos is het bodemleven. Met een ondergronds, 

wijdvertakte schimmelstelsel communiceren bomen en planten en versterken ze elkaar. Deze laag 

staat in Voedselbos te Glimmen voor het communiceren met en versterken van mensen, organisaties 

en andere (mini) voedselbossen in de regio. Het Voedselbos te Glimmen inspireert en helpt met 

ontwerp, beplantingsplan, kennis van en ervaring met het voedselbossysteem en -verdienmodellen. 

Afbeelding 2 



 

Betekenisplan 2020-2027 Stichting Voedselbos te Glimmen versie 1 maart 2021 
 

8 

Hoe het Voedselbos te Glimmen tot stand komt 
 

Het Voedselbos te Glimmen komt tot stand middels een organisch creatieproces. Net als ieder ander 

voedselbos hebben we zeven tot tien jaar nodig om tot maximale productie te komen en tot een 

stabiele levensgemeenschap van soorten. Hierbij werken en leren professionals samen met 

vrijwilligers en studenten waardoor de gedeelde kennis weer verspreid kan worden. Dit proces kost 

tijd maar levert ook veel op! Rondleidingen, cursussen en open dagen en het neerzetten van het 

Betekenisplan in de markt gaan ondertussen gewoon door.  

Samenwerkingen 
In de eerste twee jaar is er door initiatiefnemers, bestuur en vrijwilligers hard gewerkt aan de 

voorbereiding. In samenwerking met Stichting Landschapsbeheer zijn de houtwallen hersteld, met 

studenten van Terra Groen is er een takkenril aangelegd en het IVN heeft flora-inventarisaties gedaan. 

Bewoners, particulieren en organisaties zijn betrokken via goedbezochte rondleidingen en proeverijen 

(519 bezoekers in 2019 bij ruim 20 activiteiten).  

Ook in netwerken delen we al actief onze kennis en helpen we andere voedselbossen met opstarten, 

zoals in het Voedselbosnetwerk Noord-Nederland en de Voedselketentafel Noord-Nederland. 

Daarnaast zijn er contacten met samenwerkingspartners (bijlage 4) in de verkoop van producten en 

worden zij betrokken bij de ontwikkeling van het Betekenisplan. Met Marco Agema van Snackbar van 

de Toekomst werken we samen aan inspiratie op het gebied van Duurzaam Ondernemen. Zie film. 

Studenten van de Hanze Hogeschool voeren voor ons een aantal opdrachten uit op het gebied van 

Overheidsrecht, Duurzaamheid en Nieuwe Business modellen. Een aankomend student van de 

filmacademie heeft met ons een promotiefilmpje gemaakt, een korte versie staat op onze website. 

 

Planning 
Fase 1 2018-

2019 
Idee-ontwikkeling, voorbereiding terrein, masterplan, opbouw relaties. 
Aanleg natuurzone en biodiversiteit mmv Provincie Groningen 

Fase 2 2020-
2027 

Beplanting oprijlaan (150m) -mmv Provincie Groningen, (realisatie dec 2020). 
Aanleg voedselboszones met bosrand-notenzone, fruitgaard, pluktuin, moeren-
kweekhoek, kruiden-bloemenweide, poelen voor amfibieën en waterberging.  
Verspreiden van kennis- en inspiratie over aanleg en ontwerp van voedselbossen in 
Noord-Nederland. 

Fase 3 2021-
2022 

Bouwen innovatief circulair educatief centrum (vergunning verleend in juni 2020). 
Aanleg rolstoelpaden over het terrein met uitzichtspunten-informatiepanelen; 

Fase 4 2023- 
2027 

Project aanleg landschappelijke elementen voor duurzame recreatie met daarin 
rustpunt-entree, uitzichtpunt oprijlaan, uitzichtpunt Drentsche Aa, vogelkijkhut 
(streven start omgevingsvergunning in 2021). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MJLhdHQ0qp0
https://www.voedselbosglimmen.nl/
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Verdienmodellen 
 

Geld is voor Stichting Voedselbos te Glimmen een middel om ecologische en sociale waarden toe te 

voegen. De economische verdienmodellen vormen de basis voor de levensvatbaarheid en financiële 

continuïteit van het project. In lijn met het voedselbossysteem zijn deze gebaseerd op diversiteit 

(risicospreiding) en het realiseren van lange termijnrelaties die elkaar versterken. De doelgroepen 

waar we ons specifiek op richten zijn particulieren die gezond oud willen worden (Vrienden), 

maatschappelijk verantwoorde ondernemers en organisaties (Partners) en enthousiastelingen die 

zelf een voedselbos willen starten (Starters).  

Voedselbos vrienden 
Met ons verdienmodel ‘Vrienden van’ richten we ons op terugkerend publiek en supporters. Mensen 

die willen oogsten en kennis en inspiratie op willen doen over hoe ze eenvoudiger kunnen leven, 

dichter bij de natuur. Via ‘Vriendenpakketten’ betalen mensen een jaarlijkse bijdrage van bijvoorbeeld 

€ 50,00, €100, €250, of €500. Hiermee dragen ze bij aan de ontwikkeling van Voedselbos te Glimmen 

en de ecologische, sociale en economische waarde die wij met elkaar in de regio creëren. Deze 

pakketten geven bovendien toegang tot proeverijen, rondleidingen, leerwerkdagen of workshops of 

recht op producten zoals een seizoensvoedselbostas. Het streven is om in 2020 onze ANBI status te 

verwerven waarmee donaties met ingang van 2020 aftrekbaar zijn.  

Voedselbos partners 
In het thema circulariteit speelt het multifunctionele gebouw, het proeflokaal, een centrale rol. 

Vanwege de unieke ligging en bijzondere bouwmaterialen is het een interessante, kleinschalige 

vergaderlocatie voor cursussen, presentaties en proeverijen; een inspiratieplek voor de zakelijke 

markt. Ook organisaties en bedrijven hebben steeds meer behoefte om te leren van de natuur hoe ze 

op een vernieuwende manier kunnen leidinggeven en organiseren en hoe ze op langere termijn hun 

maatschappelijke bijdrage vorm en inhoud kunnen geven. 

Verschillende Partnerpakketten van € 2.000, €5.000, € 10.000 en € 15.000 op jaarbasis worden met 

dergelijke faciliteiten gevuld. Bijvoorbeeld vermelding als partner op de website, CO2 compensatie, 

een rondleiding met proeverij, deelname aan cursussen, in-company presentatie “Wat organisaties 

kunnen leren van de natuur, teambuildingprogramma, gebruik maken van onze unieke 

vergaderruimte in de natuur, Voedselbos-cadeaupakketten, of ziekteverzuimpreventie door 

medewerkers met stressklachten in een ont-stress-programma op het voedselbos te laten 

meewerken. 

Voedselbos starters 
De ontwikkelde Starterspakketten voor andere voedselbosinitiatieven vinden al gretig aftrek. We 

hebben al verschillende mensen van startende voedselbosinitiatieven rondgeleid en geïnspireerd met 

ons voorbeeldproject. Met onze tips kunnen zij zowel tijd als geld besparen, doordat ze met onze 

kennis en ervaring fouten zoveel mogelijk vermijden. Zij hebben behoefte aan voorbeelden, kennis 
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van en ervaring met de aanleg van voedselbos en beplanting en het maken van een ontwerp en 

beplantingsplan specifiek toegesneden op de locatie. Wij voorzien hierin met pakketten van € 100,00 

voor een rondleiding met tips, € 250,00 rondleiding met cursus en € 550,00 als hier nog een 

ontwerpadvies ter plaatste aan wordt toegevoegd. 

 

Overige verdiensten en productinnovatie 
Door lange-termijnrelaties aan te gaan met ouderen uit de omgeving en hen te betrekken, 

bijvoorbeeld door ze uit te nodigen om samen met ons te eten in ons Voedselboscafé, willen we 

‘Legaten’ aantrekken. Door regelmatig rondleidingen met proeverijen te houden zullen we steeds 

nieuwe potentiële ‘vrienden’ aantrekken. 

Daarnaast zijn we bezig met productinnovatie. Meerjarige/wilde planten, kruiden en paddenstoelen 

met bijzondere kwaliteiten voor gezonde voeding staan hierin centraal. Denk aan de Japanse 

Duizendknoop, familie van rabarber, een bron van resveratrol (werkzaam o.a. tegen de ziekte van 

Lyme en kanker), brandnetel (bron van mineralen). Op dit moment is van Japanse Duizendknoop een 

non-alcoholisch aperitief ‘Groedino’ in ontwikkeling en experimenteren we met brandnetelpoeder en 

zaden als toevoeging in soepen, smoothies en ontbijtrepen.  
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Financiën 
In dit hoofdstuk worden de investeringsbegroting en exploitatiebegroting gepresenteerd. De 

Investeringsbegroting geeft aan welke middelen nodig zijn voor welke projecten en hoe de dekking 

van deze middelen is, c.q. gewenst is. Met bestaande, voorziene en verwachte middelen is het 

mogelijk om 53% van de investeringsbegroting te dekken. Het subsidiebedrag dat van Groeningen 

(initiatief van Regio Groningen-Assen) wordt gevraagd - €486.374 euro - betreft het dekkingstekort 

voor de resterende 47%. Dit bedrag wordt gebruikt voor de aanleg van het voedselboszones, aanleg 

van landschapselementen voor Duurzame recreatie en de circulaire bouwwerken.  

Investeringsbegroting  
De initiatiefnemers en de inzet van vrijwilligers dragen een groot deel van de investering in de 

voorbereiding en tijdens de uitvoering. Daarnaast zijn er externe middelen aangetrokken, met name 

van de Provincie Groningen waarmee de ontwikkeling van de Natuurzone en de Oprijlaan zijn gedekt. 

Bij overige fondsen (Stichting Welzijn Haren, Cultuurfonds, Groeningen, Toukomst, en sponsoren) zijn 

toezeggingen of lopen aanvragen voor de resterende bedragen voor de gebouwen. Desondanks blijft 

een dekkingstekort bestaan voor de investeringen. Dit bedraagt €405.794  euro. Onderstaande tabel 

presenteert de samenvatting van deze begroting. Voor detail zie bijlage 5. 

 Kosten Dekking     

  Inzet 
Vrijwilligers 

Eigen 
middelen 

Externe 
middelen 

Verwachte 
Fondsen 

Nog te 
financieren 

TOTAAL INVESTERING € 573.293 € 130.224 € 16.300 € 10.975 € 10.000 € 405.794 
       

Aanleg Voedselboszones  € 113.719 € 20.736 € 500 € 5.975 € 10.000 € 76.508 
Bouw inspiratiecentrum € 386.432 € 88.320 € 15.800 € 5.000 € 0 € 277.312 

Aanleg landschapselementen  € 73.142 € 21.168 € 0 € 0 € 0 € 51.974 

 

Voor de eerste fase en start van het Voedselbos te Glimmen (2018-2020) zijn eigen middelen, donaties  

en subsidies ingezet.
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Exploitatiebegroting 

De exploitatiebegroting geeft een schatting van de exploitatie van de periode 2020 tot 2027. Het grootste deel van de inkomsten is toe te schrijven aan de 

partnerpakketten in de zakelijke markt. Vanaf 2022 is er ruimte in de exploitatie voor vergoeding voor de leiding en organisatie, die op dit moment wordt 

vervuld door de twee initiatiefnemers van de stichting. Deze wordt opgebouwd tot twee minimuminkomens in 2025 en de daarop volgende jaren. Het 

positieve resultaat dat overblijft na exploitatie wordt blijvend geïnvesteerd in het realiseren van de doelstellingen van de stichting. Onderstaand is de 

exploitatie op hoofdlijnen weergegeven. De gedetailleerde exploitatiebegroting is opgenomen als bijlage 6. 

         

         
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

RESULTAAT EXPLOITATIE € 1.220 € 645 € 3.425 € 3.515 € 3.315 € 27.315 € 27.315 € 27.315 

         
TOTAAL INKOMSTEN € 2.150 € 7.300 € 18.550 € 30.250 € 56.250 € 86.250 € 86.250 € 86.250 
         
Vriendenpakketten € 0 € 1.950 € 4.150 € 6.850 € 6.850 € 6.850 € 6.850 € 6.850 
         
Partnerpakketten € 0 € 0 € 6.000 € 15.000 € 41.000 € 71.000 € 71.000 € 71.000 
         
Starterspakketten € 2.150 € 5.350 € 8.400 € 8.400 € 8.400 € 8.400 € 8.400 € 8.400 
         
TOTAAL UITGAVEN € 930 € 6.655 € 18.125 € 29.735 € 52.935 € 70.935 € 70.935 € 70.935 
         
Vriendenpakketten € 0 € 585 € 1.245 € 2.055 € 2.055 € 2.055 € 2.055 € 2.055 
         
Partnerpakketten € 0 € 0 € 1.200 € 3.000 € 8.200 € 14.200 € 14.200 € 14.200 
         
Starterspakketten € 430 € 1.070 € 1.680 € 1.680 € 1.680 € 1.680 € 1.680 € 1.680 
         
Marketing/promotie  € 500 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 
Leiding/organisatie € 0 € 0 € 9.000 € 18.000 € 36.000 € 48.000 € 48.000 € 48.000 
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Bijlagen 
 

BIJLAGE 1 – Feiten en cijfers Voedselbos te Glimmen  
 

Doelstelling 

“Het doel van de stichting is door middel van een voedselbos met een bedrijfsruimte een zodanige 

ecologische, economische en sociale waarde te creëren dat het Voedselbos te Glimmen bij zal dragen 

aan een toenemende biodiversiteit, een duurzame voedselproductie en een duurzame samenleving 

op lokaal en regionaal niveau.” 

 

Bestuurssamenstelling  

 

De stichting is opgericht op 26 april 2018. In 2019 is er een Raad van Advies toegetreden met daarin 

Irmi Klijntunte (Kinderpsychiater en Heart math-coach) en Ad Geerts (oud-directeur Rabo-bank en lid 

Raad van Toezicht Healthy Aeging Netwerk Noord-Nederland)  
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Feiten en cijfers 2019 

Wat Aantal Betreft 

Biodiversiteit nieuwe 
soorten aangeplant 

Ca 40 O.a. abrikozen, nashipeer, amandelen, (kwee)peren, diverse 
soorten bessen, hazelnoten, pecannoten, moerbei, olijfwilg, 
sechuanpeper 

Bezoekers 514 Incl. activiteiten, persbezoek, bezoek verkopers 
Vrijwilligers 61 Per 31 december 2019 
Werkdagen 48 Rooien, planten, takkenril maken, mulchen, maaien, oogsten, oogst 

verwerken, 
Vrijwilligers inzet 1500 

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

Studenteninzet 25 Studenten van Terra Groen college, Hanze Hogeschool, RUG,  
Bomen gedoneerd  81 Als tegenprestatie voor donatie en CO2 compensatie herplantplicht 
Activiteiten 26 Rondleidingen, proeverijen, leerwerkdagen, bomenophaaldagen, 

open dagen, voedselboslunches,   
Samenwerkingspartners 70 Organisaties, bedrijven, voedselbosinitiatieven, in verschillende 

stadia van samenwerking 
Netwerk 662 Contacten met particulieren, bedrijven, organisaties, pers 
Pers 13 Waaronder RTV Noord journaal, RTV radio interview, Dagblad van 

het Noorden, Harener Weekblad, Natuur en Milieufederatie 
Groningen 
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BIJLAGE 2 – Milieuresultaat Voedselbos te Glimmen  
 

Voor het Voedselbos Glimmen is de globale verdeling van de CO2 uitstoot per sector in hoofdlijnen: 

 

CO2 uitstoot voedsel 30%  

(bron: https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/milieuenklimaat.aspx) 

Afhankelijk van de oogsten kan het zelf produceren 50% minder CO2 uitstoten. Denk aan vervoer, opslag, 
uitval, verkoop etc. Verdere vermindering is waarschijnlijk als oogsten in de toekomst toenemen. 

Percentage van het geheel:       15% 

Vervoer 20%  

(bron: https://www.cbs.nl/nl-nl/maatschappij/verkeer-en-vervoer/transport-en-mobiliteit/energie-en-
milieu/milieuaspecten-van-verkeer-en-vervoer/categorie-milieuaspecten/kooldioxide) 

Door het aanbieden van oplaadpunten voor elektrisch vervoer, en het zelf 

opwekken van de benodigde elektriciteit wordt 50 % procent minder CO2 uitgestoten 

Percentage van het geheel:       10% 

Gebouwen 50 %  

(bron: Legolisering van de Bouw blz. 8 Prof. dr. ir. Hennes de Ridder ISBN: 978-90-78171-15-7) 

Door een vergaande Circulaire bouwbenadering is de vermindering aantoonbaar 80%  

Percentage van het geheel:       40% 

 

Conclusie 

Het voedselbos vermindert de ecologische footprint met minimaal  65% 

Als extra resultaat: 

Met als uitgangspunt het grondstoffengebruik in het voedselbos en   

de bouwwerken en het bewust omgaan met gebruiksvoorwerpen ligt  

het verminderde beslag op grondstoffen in de orde van    60% - 90 % 

  

https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/milieuenklimaat.aspx
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatschappij/verkeer-en-vervoer/transport-en-mobiliteit/energie-en-milieu/milieuaspecten-van-verkeer-en-vervoer/categorie-milieuaspecten/kooldioxide
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatschappij/verkeer-en-vervoer/transport-en-mobiliteit/energie-en-milieu/milieuaspecten-van-verkeer-en-vervoer/categorie-milieuaspecten/kooldioxide
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BIJLAGE 3 – Gebouw en samenhang voedselbos 
 

Gulden Snede 

Al in een vroeg stadium deelden Madeleine en Marlies Duran als initiatiefneemsters en Maarten 

Wiersma, Circulaire bouwer, hun fascinatie voor de natuurlijke uitrol zoals overal waarneembaar is in 

onze wereld, maar ook op macro-kosmische en micro-kosmische schaal. De kennis was al aanwezig in 

het oude Egypte en Griekenland. De Italiaanse wiskundige Fibonacci (1170-1250) heeft deze 

natuurlijke uitrol wiskundig beschreven en gepubliceerd in de westerse wereld. Deze natuurlijke uitrol 

is een oneindige reeks waarbij elk getal de som is van de twee voorgaande. De wiskunde weet geen 

raad met de start van de reeks, het ontstaan van iets 

uit niets, en stelt per definitie dat het eerste getal van 

de reeks 0 is (het getal 0 ook een ontdekking uit die 

tijd)  en het tweede getal 1, dan kan de reeks beginnen: 

0+1=1, 1+1=2,2+1=3, 3+2=5, 5+3=8, 8+5=13, 8+13=21; 

ofwel 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc. 

Magisch is het irrationele getal ϕ, een benadering van 

een ideaal veronderstelde verhouding van de zijden 

van een rechthoek, 1,618… die ook wel de Gulden 

Snede wordt genoemd. Deze verhouding wordt benaderd door een getal uit de reeks te delen door 

het voorgaande getal, bijvoorbeeld 21/13=1,615.  

 

Uit de grafisch weergave van de reeks, ontstaat een uitwaaierende spiraal die onmiddellijk herkend 

wordt in groeivormen in de natuur: De uitrol van een varen, vorm van slakkenhuizen, ook in de groei 

van een foetus is de spiraal te herkennen. Het startpunt van de spiraal is gelegen in de kern van de 

vorm. 
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Samenhang voedselbos en bedrijfsgebouw 

Het ontwerp van het voedselbos is gebaseerd op 3 spiralen. De spiralen stroken met al aanwezige 

landschapselementen.  Een van de spiralen start in het bedrijfsgebouw en wel op een centrale plaats, 

de gemeenschappelijke ruimte, waar ruimte is voor ontspanning, ontmoeting, kennisoverdracht, 

voedsel bereiden en gezamenlijk eten. 

 

Deel van het voedselbos 

Startpunt van de spiraal is het centrum punt 0,0: de gemeenschappelijke ruimte en uitkijkpunt 
 

Samenhang in het bedrijfsgebouw 

Met de basisstramienmaat van 2100 mm zijn de spiralen van het bedrijfsgebouw en de omringde 

heuvel en het voedselbos geconstrueerd. 

Waarbij: 

2 x 2100 = 4200 mm de afmeting is van de Cellen (zie hieronder bij Circulair Bouwen) 

½ x 2100 = 1050 mm de wandopening is voor een deur van 930mm breed.   

                   

Circulair bouwen met De Nieuwe Aanpak 
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Het bedrijfsgebouw en andere bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd in vergaande Circulaire 

bouw, onder de naam D N A. Deze open source bouwbenadering is in 2018 in de praktijk gebracht in 

Groningen in een appartementenblokje van 6 appartemeten drie bouwlagen hoog.  

Deze bouwbenadering is in de desbetreffende bouwvergunning omschreven als: “Het ontwerp is qua 

circulaire bouwsystematiek uniek en voor het eerst toegepast in de gemeente Groningen. Het ontwerp 

heeft daarmee een uniek ontwerpidee, dat ook in materiaalkeuze en detaillering consequent is 

uitgewerkt” 

Het ontwerpidee is biobased en heeft de natuur als voorbeeld en kenmerkt zich door: 

− Flexibiliteit (als Lego) en remontabelheid (als Meccano) 

− Keuzen alleen voor de lange termijn 

− Materiaal gebruik in plaats van materiaal verbruik (behoud materialen/grondstoffen) 

− Zelfwerkzaamheid met behoud van kwaliteit mogelijk 

− Open source en kennisdelen 

− Waardebehoud in plaats van afschrijving 

− Substantieel positief milieuresultaat 

 
 
 

In schema        Herplaatsbare Cel 4200x4200
  

BIJLAGE 4 – Samenwerkingspartners 
 

Organisaties/bedrijven Samenwerking betreft 

ABC2C circulair bouwen Innovatief circulair bouwen met leerwerkproces 

Landschapsbeheer Groningen Aanleg houtwallen en ringslangenbroedhoop 
Zorgboerderij De Mikkelhorst Donatie bomen, toekomstige afzetmarkt streekproducten 

Nationaal park Drentsche Aa Gastvrouwschap 
IVN Zuidlaren Planteninventarisaties 

Provincie Groningen Aanleg natuurzone 

Gemeente Haren/Groningen Omgevingsvergunning gebouw en aanlegvergunningen voedselbos 
Waterbedrijf Groningen Gebruik gronden waterbedrijf, watertappunt 
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Waterschap Hunze en Aa Advies waterberging en waterzuivering 
Voedselketentafel Noord Nederland Uitwisselen kennis en ervaring, contacten, healthy ageing verbeteren 

voedselketen, afzetmarkt producten (cateraars)en  
Netwerk Voedselbossen NN Uitwisselen kennis, ervaring contacten 

Buurtcentrum Glimmen Koken en presentatie voor vrijdagavond café 

Voedselpark Slochteren Kennisdelen voedselbossen 
NMF Groningen Kennisdelen, netwerk, marketing, herplant bomen 

NMF Drenthe Kennisdelen circulair bouwen, herplant bomen 

Imkerveren. Haren-Paterswolde Bijenstal in Glimmen, honing, bevruchten van gewassen 
Zadennetwerk Noord Nederland/De Godin 
Eetbaar Landschap 

Uitwisselen zaden, deskundigheid bij cursussen en ontwerp andere 
voedselbossen 

Duurzaam Haren Uitwisselen kennis, ervaring, contacten 

HarenTynaarlose Uitdaging Uitwisselen kennis, ervaring, contacten 

MBO Terra Groen Leerwerk mogelijkheden in het Voedselbos voor studenten 
Hanze Hogeschool Recht Praktijkcasus overheidsrecht in kader omgevingswet 

Hanze Hogeschool bedrijfskunde Praktijkcasus minor duurzaamheid 

PUUR Westerwolde/Rineke Dijkinga Uitwisselen kennis, ervaring, contacten over gezonde voeding, 
werkzame stoffen en natuurincl. landbouw 

Kwekerij De Baggelhof Uitwisselen kennis, ervaring, netwerk telen van fruit, inkoop biologisch 
plantmateriaal 

Landgoed Heidehof natuurbegraafplaats Verkoop bomen, uitwisselen kennis, ervaring, contacten 

Soap 7 natuurlijke zeep Productie van kruiden in het voedselbos voor de zeep 
Stichting Heemschut Uitwisselen kennis, ervaring, contacten historische gebouwen op het 

terrein 
Snackbar van de Toekomst Uitwisselen kennis, ervaring, contacten produceren van gezonde 

snacks met producten uit het voedselbos 

Stichting Steenbreek Vergroenen van de tuinen 
Stichting Visio Bomen donatie en inrichten paden voor visueel beperkten 

Voedselactie Haren Benutten van overtollig voedsel en betrekken van mensen bij 
Voedselbos te Glimmen bij maaltijden/leerwerkdagen 

Green Marketers Uitwerking CO2 compensatie 

Swaving & Kwint hoveniers Kennis delen, rooien, vervoer en planten van bomen 
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Investeringsbegroting  Investeringskosten Bestaande dekking   

Nog te 
financieren 

   

Inzet  
Vrijwill. 

Eigen  
midd. 

Externe 
middelen 

Verwachte 
Fondsen  

       

TOTAAL -€ 573.293 € 130.224 € 16.300 € 10.975 € 10.000 -€ 405.794 

       

Bouw Inspiratieruimte -€ 386.432 € 88.320 € 15.800 € 5.000 € 0 -€ 277.312 

Circulair gebouw  -€ 347.052 € 88.320 € 15.000 € 5.000 € 0 -€ 238.732 

Scholing circulair bouwen  -€ 39.380 € 0 € 800 € 0 € 0 -€ 38.580 

       

Vervolg aanleg Voedselzones  -€ 113.719 € 20.736 € 500 € 5.975 € 10.000 -€ 76.508 

Bosrand-noten-fruitgaard-pluktuin-
kruiden-bloemenweide -€ 93.270 € 12.096 € 500 € 5.975 € 10.000 -€ 64.699 

Natte zones (twee poelen) -€ 20.449 € 8.640 € 0 € 0 € 0 -€ 11.809 

       

Aanleg Landschapselementen  -€ 73.142 € 21.168 € 0 € 0 € 0 -€ 51.974 

Uitzichtsheuvel-waterflowvorm -€ 19.151 € 5.760 € 0 € 0 € 0 -€ 13.391 

Entree-rustpunt -€ 19.341 € 4.608 € 0 € 0 € 0 -€ 14.733 

Uitzichtsvlonder Drentsche Aa -€ 34.650 € 10.800 € 0 € 0 € 0 -€ 23.850 

       

*Voor de eerste fase en start van het Voedselbos te Glimmen (2018-2020) zijn eigen middelen en subsidies ingezet.  
 

 

BIJLAGE 5 – Investeringsbegroting 
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Exploitatiebegroting 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

         

RESULTAAT FINANCIEEL € 1.220 € 645 € 425 € 515 € 3.315 € 15.315 € 15.315 € 15.315 

         

         

 INKOMSTEN EXPLOITATIE € 2.150 € 7.300 € 18.550 € 30.250 € 56.250 € 86.250 € 86.250 € 86.250 

         

Vriendenpakket € 0 € 1.950 € 4.150 € 6.850 € 6.850 € 6.850 € 6.850 € 6.850 

A € 0 € 500 € 1.000 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 

B € 0 € 500 € 1.000 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 

C € 0 € 500 € 1.250 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 

D € 0 € 450 € 900 € 1.350 € 1.350 € 1.350 € 1.350 € 1.350 

         

Partnerpakket € 0 € 0 € 6.000 € 15.000 € 41.000 € 71.000 € 71.000 € 71.000 

A € 0 € 0 € 6.000 € 10.000 € 16.000 € 16.000 € 16.000 € 16.000 

B € 0 € 0 € 0 € 5.000 € 15.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 

C € 0 € 0 € 0 € 0 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 

D € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 15.000 € 15.000 € 15.000 

         

Starterspakket € 2.150 € 5.350 € 8.400 € 8.400 € 8.400 € 8.400 € 8.400 € 8.400 

A € 300 € 600 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 

B € 750 € 2.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 

C € 1.100 € 2.750 € 4.400 € 4.400 € 4.400 € 4.400 € 4.400 € 4.400 

         

         

         

BIJLAGE 6 – Exploitatiebegroting 
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UITGAVEN EXPLOITATIE € 930 € 6.655 € 18.125 € 29.735 € 52.935 € 70.935 € 70.935 € 70.935 

         

Vriendenpakket € 0 € 585 € 1.245 € 2.055 € 2.055 € 2.055 € 2.055 € 2.055 

A € 0 € 150 € 300 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 

B € 0 € 150 € 300 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 

C € 0 € 150 € 375 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 

D € 0 € 135 € 270 € 405 € 405 € 405 € 405 € 405 

         

Partnerpakket € 0 € 0 € 1.200 € 3.000 € 8.200 € 14.200 € 14.200 € 14.200 

A € 0 € 0 € 1.200 € 2.000 € 3.200 € 3.200 € 3.200 € 3.200 

B € 0 € 0 € 0 € 1.000 € 3.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 

C € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 

D € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 3.000 € 3.000 € 3.000 

         

Starterspakket € 430 € 1.070 € 1.680 € 1.680 € 1.680 € 1.680 € 1.680 € 1.680 

A € 60 € 120 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 

B € 150 € 400 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 

C € 220 € 550 € 880 € 880 € 880 € 880 € 880 € 880 

         

Marketing € 500 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 

Leiding en organisatie € 0 € 0 € 9.000 € 18.000 € 36.000 € 48.000 € 48.000 € 48.000 
 

 


