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zoals planten, bomen, struiken, bloemen,
bodemleven, vogels, insecten en andere
dieren, de mensen die eromheen leven en
de activiteiten die in de buurt plaatsvinden.
Wij willen kunnen genieten van wat er
groeit, stroomt, leeft en bloeit.
Wij willen kunnen oogsten van noten, fruit
en andere eetbare planten en minder
afhankelijk zijn van eten uit de winkel.
Wij willen dit plan vormgeven en
afstemmen en waar mogelijk samendoen
met de mensen die om ons heen leven.

Wat gaan we doen?

De komende jaren gaan we op ons terrein in
Milsbeek (2.5 hectare) een voedselbos realiseren.
Met 7 tot 9 lagen vegetatie (w.o. hoge en lage
bomen, struiken, kruidlaag, klimplanten,
bodembedekkers), veel diversiteit en passend op
deze plek, in deze omgeving. Door deze
‘permacultuur-werkwijze’ putten we de bodem niet
uit, maar benutten en versterken we de grond. De
opbrengst van een voedselbos is veelzijdig. Het
vormt na een aantal jaren een natuurlijk landschap,
zorgt voor rijke biodiversiteit en vruchtbare aarde
(biomassa). Daarnaast geeft het een overvloed aan
vruchten, noten, stengels, blad en wortels. En is het
prettig om in te ‘zijn’.

Missie
•
•
•

Wij willen ons terrein zodanig inrichten dat
de natuur terugkeert en er meer biomassa
ontstaat.
Wij willen dit doen zonder gebruik te maken
van gif, in samenwerking met de natuur.
Wij streven naar een natuurlijk evenwicht
tussen alles wat leeft op en in het land,

De komende vijf maanden zijn we bezig met de
voorbereiding van ons plan. We verzamelen
informatie van belang voor het starten van een
voedselbos. We praten met sleutelfiguren om ons
heen. We kijken heel goed wat er al groeit op ons
perceel en verzamelen gegevens over ons terrein
(bodembeheer, waterbeheer, reliëf). En we leggen
dat allemaal vast in een basiskaart van ons gebied.
Na een zorgvuldige analyse leidt dat in mei tot een
eerste ontwerp. Na de zomer gaan we dan planten
en een begin maken met het inrichten van het
voedselbos. Via deze Nieuwsbrief willen we
geïnteresseerden op de hoogte houden van de
voortgang.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?
Inmiddels wonen we sinds begin november 2019 op
ons prachtige plekje en zijn we begonnen met de
ontwikkeling van ons voedselbos.

Kijken, kijken en kijken
Elke ochtend als ik (Onnie) wakker word schiet ik wat
kleren aan en mijn laarzen. Ik wandel dan over ‘ons
erf’ en zie van alles. Rommel, een uil, een
eekhoorntje, een mooie zonsopgang.
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Op het proefveldje kijken we hoe de verschillende
planten het doen in onze grond en wat de beesten
op ons terrein met de planten doen. Het blijkt nodig
om de jonge boompjes te beschermen tegen
knagende beesten, zoals muizen en konijnen. Om de
geplante bomen hebben we “mulch” gespreid - in dit
geval rottend hooi – om te voorkomen dat er in de
directe omgeving plantjes gaan groeien die de
boompjes belemmeren in hun groei.

Of ‘gewoon’ het prachtige uitzicht, het land met alles
wat daar groeit. Een bijzondere en rijke ervaring!

Kennis verzamelen
Ik, Onnie, heb de cursus Circle Ecology gevolgd van
Malika Cieremans, in Wageningen. Ik heb de lessen
doorgesproken met Henk. Onderdeel van de cursus
was een rondleiding op het mooie Voedselbos
Ketelbroek van Wouter van Eck.
Op internet is veel informatie te vinden over
permacultuur projecten, over de hele wereld!

Planten
Op een gedeelte van het perceel, het meest
beschutte deel, achter de schuur, zijn we een
proefveld begonnen. Daar hebben we een aantal
fruitboompjes en notenboompjes in de grond gezet:
2 appels, een peer, een kers, een amandelboom en
een paar zelfgekweekte kastanje-boompjes.
Daarnaast frambozen, 2 maal 10 stekken die op
verschillende momenten bloeien. We hebben goed
gekeken of deze boompjes voldoende zon krijgen en
beschut genoeg staan. Ook hebben we een aantal
stekken geplaatst; jasmijn, blauwe regen en een vijg.
En een druif, meegenomen met een pot uit onze
oude tuin. De druif staat tegen een dode boom. Op
drie plaatsen hebben we 55 zwarte elzen geplant,
stikstofbinders, gekocht bij de Batterijen in Ochten.
De elzen op het grote terrein zijn geplaatst om een
eerste haag te vormen tegen de wind die vooral
vanuit het zuidwesten waait.

Gemeente en provincie
We hebben een gesprek gehad met de gemeente
Gennep over de bestemmingsplannen die betrekking
hebben op ons terrein (Kern Milsbeek 2012 en
Buitengebied Gennep 2016). Die
bestemmingsplannen gaan vooral over al of niet
mogen bouwen, en omdat wij geen bouwplannen
hebben leveren ze voor ons weinig beperkingen op.
De gemeente staat positief tegenover ons initiatief.
Op 11 december 2019 heb ik (Onnie) een dag over
voedselbossen bijgewoond, georganiseerd door het
Citaverde college uit Maastricht. Een inspirerende
dag, waar het mooi was om te zien dat het begrip
voedselbos ook binnen het ‘groen’ onderwijs een
plek inneemt, met daarbij behorende enthousiaste
studenten. Daar heb ik kennisgemaakt met Jeanne
Mertens, van de Limburgse voedselbrigade.

Hulp/in de agenda
Van veel mensen hebben we al gehoord dat ze ons
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willen helpen. Fijn! Daar willen we zeker op
momenten gebruik van maken. In december hebben
een paar stoere vrouwen meegeholpen met het
verstevigen van het hekwerk om het terrein heen.

Ons perceel
De bovenkant van ons perceel is begrensd door
Verloren Land, een fiets- en wandelpad. Aan de
rechterkant door de Teelebeekstraat.

Op 8 november en 21 november 2020 willen we
gaan planten. En we kunnen dan veel handen
gebruiken!
In elk nummer melden we een aantal inspirerende
of praktische boeken.
- Praktisch handboek Voedselbossen, Martin
Crawford
- Wilde bloemen herkennen en benoemen, Bruno
Bremer
- Voedselbos, Madelon Oostwoud
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