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Hoe is het op ons veld? 
Tjonge, nog nooit hebben we zo vaak 
geconstateerd dat het alweer niet regent! 
En het regent al héééél lang niet. Tot het 
afgelopen weekend. Yes! Stevige 
plensbuien! Hoera! Vervolgens wordt onze 
blijdschap over ‘regen’ getemperd door de 
weermannen die zeggen dat we pas 
genoeg water hebben als we wekenlang 
dit soort regenbuien over ons heen 
gestort krijgen. Van onze ongeveer 55 
geplante elzenboompjes, zien we bij zo’n 
15 boompjes enthousiaste blaadjes. De 
rest is zielig. Ahhhhh. De bessen en 
frambozen doen het mondjesmaat. 
Maar… we proberen. We lopen met onze 

gieters en we gieten, we kijken, we praten 
de blaadjes de wereld in. En er komen 
blaadjes, blaadje voor blaadje! Ook bij de 
zielige Elzenbomen. De natuur gaat zijn  

 
 
gang, die kun je niet dwingen. Wel een 
beetje begeleiden. Gelukkig zijn er zijn 
jonge bomen die het goed doen. De appel 
en de peer, de amandel en de reine  
claude. We horen over de waterboxx van 
Groasis. Deze box helpt planten 
gedurende 
het eerste jaar 
om met 90% 
minder water 
te groeien. 
Het klinkt veel 
belovend en 
zij hebben in 
de tropen mooie resultaten  
bereikt. Iets voor ons?? We gaan het 

proberen.  
Ons terrein ligt 
nogal open. De 
koude noorden- 
en oostenwind 
heeft stevig 
gewaaid. We 
zullen 
langzaamaan 
meer 
beschutting 
gaan creëren. 
Stapje voor 
stapje. En ons 
daarbij 
realiseren dat 
het klimaat echt 
aan het 

veranderen is. Dit bevestigt de noodzaak 
om te blijven streven naar grote diversiteit 
bij onze aanplant. Ook zijn we op zoek 

De komende jaren gaan we op ons terrein in Milsbeek (2.5 hectare) een voedselbos realiseren. Met 7 tot 9 lagen 
vegetatie; hoge en lage bomen, struiken, kruidlaag, klimplanten, bodembedekkers, 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’. De komende 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). We leggen dat vast in een basiskaart van ons gebied. Na deze analyse leidt dat in mei tot een eerste ontwerp. Na 
de zomer gaan we beginnen met planten. Tegelijkertijd oefenen we op een stukje van het land, ons proefveld. Via deze 
Nieuwsbrief willen we geïnteresseerden op de hoogte houden van de voortgang. 
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gegaan naar planten waarvan we nu 
weten dat ze redelijk tegen droogte 
kunnen.  
 
Welke bomen en struiken doen het -ook 
nu- goed? 
Bomen en struiken die al op en rondom 
ons terrein staan zijn: Veel eiken, een paar 
dennenbomen, een paar sparren, veel 
vlierbessen, esdoorns, meidoorns, een 
grote en een paar kleinere kersenbomen 
schijnhulst, lijsterbes. 

Wat vinden we aan informatie over 
eigenschappen van bomen zoals ‘bestand 
tegen droogte’? 
Gert Jan Nabuur (Wageningen 
Universiteit) maakt zich zorgen over het 
bos, de bomen, de CO2 uitstoot. Ook de 
toekomst van de eik is met het lager 
worden van het grondwaterpeil ongewis. 
Zorg over duurzaam bosbeheer, niet 
alleen over de aanplant. Hij noemt de 
volgende bomen als goed bestand tegen 
hitte en droogte: 
de tamme kastanje (Castanea Sativa), de 
Linde (Tilia) en de Hazelaar. 
Het kennis depot van de Wageningen 
universiteit. 
We vinden een lijst met 75 bomen die het 
goed doen in de droogte opgesteld door 
Thale Rosien. Hoe meer sterren hoe 
droger. 
De Europese bomenfilter (Van den Berk 
over Bomen) 
1100 Bomen die gefilterd kunnen worden 
op vele criteria, bv: ‘kan op droge grond’. 
Een prachtig naslagwerk!  
 
Onze eerste bomen/plantenlijst bestand 
tegen droogte 
Op basis van deze bronnen kiezen we 
voorlopig voor de volgende 
planten/bomen die goed tegen droogte en 
wind kunnen.  
1. Castanea Sativa **, Tamme kastanje Zie 
bomenfilter 

2. Linde (Tilia) De Tilia Cordata 
(Winterlinde) wordt door Rosien met drie 
sterren genoemd (20-30 m) 
3. Corylus avellana, Hazelaar (5 tot 7m) 
4. Alnus incana, witte grijze els is ook een 
stikstofbinder ***(12-18 m) en alnus 
cordata, hartbladige els*** 
5. Juglans regia lara, walnoot (8 tot 12 m) 
6. Cornusofficinalis, kornoelje (6 tot 8m)  
7. Prunus avium, zoete kers, *** (15 tot 20 
m) 
8. Sorbus torminalis **** Alpen lijsterbes, 
Elsbes (10 tot 15/20 m) 
9. Acer Buergeranium, ***** 
drietandesdoorn (12 – 25 m), solitair 
10. Eleaegnus angustifolia, smalbladige 
olijfwilg, (4-8 m) 
11. Populus tremula, ***** Ratelpopulier 
(15-18 m) 
12. Ginkgo biloba, *** Japanse 
notenboom (15-25 m) (2 huizig) 

Heb je aanvullingen, vind je dat bomen er 
ten onrechte in staan, of mis je bomen die 
volgens jou goed tegen droogte kunnen, 
we horen het graag!  
 
 

 
 
Schets voor de toekomst 
Elementen van deze schets: Beschutting 
creëren aan de noord en de oostkant van 
ons perceel, een waterplek creëren op het 
land, een plek maken waar de natuur zijn 
gang kan gaan, zonder gestoord te 
worden, struiken of lagere bomen rondom 

De Europese bomenfilter 
(Van den Berk over Bomen) 
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de bestaande bomen, paden. Globaal 
werken we toe naar de bijgevoegde 
plattegrond.  We gaan deze schets de 
komende tijd steeds gedetailleerder 
invullen. 
 
Beestenboel 
Al gelijk nadat we hier kwamen wonen, in 
november, hebben we ons verbaasd over 
hoe dichtbij de natuur hier is. Naast alle 
bodemdieren, waarover we nog zoveel te 
ontdekken en te leren hebben, zagen we 
veel wat groter moois. We zagen een 
uiltje, we zagen ganzen die vlak over ons 
hoofd heen vlogen, eekhoorns. Pas zagen 
we ooievaars, vijf naast elkaar. Zo dichtbij 
dat je ze bijna aan kon raken. Konijnen en 
hazen rennen over het veld. Er zijn jonge 
konijntjes, en ze graven veel gaten! Een 
paar maanden geleden hadden we elke 
dag even onze vriend de fazant op bezoek. 
Hij kwam vlakbij het raam en keek naar 
binnen. We zien zoveel vogels, waarvan 
we namen nog niet kennen, die even 
zovele verschillende geluiden laten horen. 
En op een dag zagen we dat op een plek in 
onze ‘holle weg’ veel zand was 
opgegraven, met een groot gat, een hol 
erachter. Wat zou daar nu zitten. Een 
konijnen familie? Een vos? Samen met 
onze ex buurman hebben we een webcam 
neergezet, met uitzicht op het hol. En ja 
hoor, we zagen een heuse das! 

Volgens een ingewijde zou het zo maar 

kunnen dat deze das, die midden in de 
nacht gefotografeerd is, dit verblijf als 
buitenverblijf heeft beschouwd. Dat hij 
even op bezoek is. Of aan het kijken is of 
er een nest gemaakt kan worden. We 
laten de plek nu met rust. We zien weinig 
beweging. We houden het gat in de gaten! 
Wordt vervolgd. 
 
Over ons perceel (2)  
In onze vorige Nieuwsbrief Voedselbos 
Verloren Land nr. 2 vertelden we dat ons 
terrein uit twee verschillende soorten 
grond bestaat. Het achterste deel, het 
‘weiland’, langs Verloren Land, bestaat uit 
leem (oude rivierklei) bovenop grof zand. 
Het voorste deel, waaronder ons 

‘proefveld’, bestaat uit rivierzand. De 
rivierklei is hier aan het einde van de 
laatste ijstijd gedeponeerd door de Rijn en 
de Maas, die toen nog allebei door deze 
vallei liepen. Het rivierzand is met de 
westenwind uit de Maas, als die vrijwel 
droog stond, op de oostelijke oever 
geblazen, in de vorm van stuifzandheuvels 
(rivierduinen). Heel Milsbeek is op die 
rivierduinen gebouwd.  Wij zitten met ons 
terrein precies op de grens van rivierzand 
en leem. Inmiddels zijn we verder gegaan 
met onze zoektocht naar de samenstelling 
van onze grond.  
Wat zijn we daarbij te weten gekomen? 
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Drie soorten grond op ons terrein 
Over de samenstelling van de grond 
vonden we informatie op de site van 
DINOloket (www.dinoloket.nl), waar alle 
kennis afkomstig uit grond- en 
wateronderzoek in Nederland verzameld 
is. Het gaat om gegevens uit de Basis 
Registratie Ondergrond (BRO). Uit de BRO-
bodemkaart 2018 blijkt dat ons terrein 
eigenlijk uit drie soorten ondergrond 
bestaat (zie kaart).  
Het onderste deel - met ons huis en een 
deel van ons ‘proefveld’ - bestaat uit 
duinvaaggrond en veldpodzolgrond (roze 
op de kaart). Duinvaaggrond komt voor in 
de duinen langs de kust en in stuifzanden 
in het binnenland. Veldpodzolgrond wordt 
vaak aangetroffen in gebieden die vroeger 
met heidevelden bedekt waren. Niet voor 
niets heet de straat achter ons huis 
Heiveld! Beide grondsoorten kenmerken 
zich door de aanwezigheid van matig fijn 
zand. Maar terwijl duinvaaggrond in de 
bovenlaag (0 - 25 cm) humusarm is, geldt 
voor veldpodzolgrond juist dat de 
bovenlaag humusrijk is, ontstaan onder 
invloed van bodemvocht en 
grondwaterbeweging. Anders gezegd: 
duinvaaggrond heeft nauwelijks een 
bovenlaag van organische stof, waarop 
iets kan groeien (denk aan de duinen).  
Bij veldpodzolgrond is er wel een zekere 
organische bovenlaag waarop iets kan 
groeien. 
Het middelste deel - het achterste stuk 
van het proefveld en het grootste stuk van 
ons weiland, behalve de strook direct 
langs Verloren Land - bestaat uit 
poldervaaggrond (lichtgroen op de kaart). 
Dit is grond die bestaat uit zavel en klei. 
Zavel is een grondsoort die voor een 
belangrijk deel uit zand bestaat, met 
tussen de 8 en 25% kleideeltjes. 
Bloembollen kunnen goed op zavel 
geteeld worden. De bovenlaag (0 – 30 cm) 
van poldervaaggrond bestaat uit uiterst  

 
fijnzandige lichte klei, met een matig tot 
goed ontwikkelde structuur. Bij deze 
grond bestaat het gevaar van ploegzool: 
het ontstaan van een ondoordringbare 
laag in de grond net beneden ploegdiepte. 
Ploegzool ontstaat wanneer het 
bodemnetwerk van de grond ieder jaar 
weer door ploegen, frezen of spitten 
kapot gemaakt wordt. Bodemleven en 
ondergrondse structuren worden 
daardoor vernietigd. Dat gaan wij dus niet 
doen! Maar we weten niet wat er in het 
verleden met deze grond is gebeurd. Dat 
moeten we nog uitvinden.  
Het bovenste deel van ons terrein -een 
smalle strook langs de oude Teelebeek, nu 
een sloot, en Verloren Land- bestaat uit 
Leekeerdgrond en Woudeerdgrond, 
donkergroen op de kaart. Leekeerdgrond 
is zavel- of kleigrond met een relatief 
dunne, tot 30 cm dikke, donkere 
bovengrond, zeer humusrijke, kalkarme, 
lichte klei. Vergelijkbare grond met een 
dikkere donkere bovengrond (30 – 50 cm) 
wordt geclassificeerd als woudeerdgrond. 
De donkere bovengrond is ontstaan door 
de vertering van een dikke laag veen op 
een ondergrond bestaande uit zavel of 
klei. Uit een bodemmonsterprofiel iets 
meer naar het westen, aan het einde van 
Verloren Land, blijkt dat de grond daar 
gemeten vanaf het maaiveld voor 1,5 
meter uit klei bestaat, daaronder voor 1 
meter uit zand (grove categorie) en 
daaronder tot 15 meter diepte uit grind.  
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Conclusie 
Al met al verloopt de grond op ons terrein 
dus van rivierzand met nauwelijks een 
organische bovenlaag, via een mengvorm 
van zand en klei met een wat dikkere 
bovenlaag die ook meer structuur heeft, 
naar grond die vooral uit klei bestaat, de 
oude rivierklei. Bij het aanleggen van het 
voedselbos moeten we rekening houden 
met deze verschillende soorten 
ondergrond. En met het beschikbare 
water zowel het grondwater als het 
oppervlaktewater op ons terrein. 
Daarover gaan we het de volgende keer 
hebben.  
 
Leidraad Landschappelijke 
inpassing 
De Gemeente Gennep heeft in 2019 een 
Leidraad Landschappelijke inpassing 
uitgegeven, bedoeld als een hulpmiddel 
bij het realiseren van plannen in het 
buitengebied. In de Leidraad worden 
landschappelijke inpassingselementen 
beschreven, die passen in het 
buitengebied van Gennep. De gemeente 
wil inwoners zo helpen de ruimtelijke 
kwaliteit van de omgeving verhogen.  
Een belangrijk deel van de grond waar wij 
ons voedselbos willen aanleggen (het 
‘weiland’) ligt in het buitengebied. Wij 
houden in onze plannen rekening met de 
adviezen uit de Leidraad Landschappelijke 
inpassing. Voor het landschap rond 
Gennep wordt onderscheid gemaakt 
tussen vijf deelgebieden: Maasduinen, 
Open agrarisch landschap met 
natuurgebieden, Niersdal, Maasdal en 
Overgangszone met stuwwal. Ons terrein 
valt binnen de Overgangszone met 
stuwwal. In de Overgangszone (zegt de 
Leidraad) komen kenmerken voor van 
‘maasduinen’, ‘open agrarisch landschap’ 
en ‘stuwwal’. In ons geval vertoont ons 
gebied vooral kenmerken van ‘open 

agrarisch landschap’ en daarnaast ook 
enigszins van ‘stuwwal’.  
Inpassingselementen die genoemd 
worden voor het ‘open agrarisch 
landschap’ zijn: open landschap (soms 
naar beken toe), rietkragen in slootjes, 
houtwallen, een poel op een natte plek, 
een boomgaard als optie en solitaire 
bomen om het zicht te verzachten. Bij 
‘stuwwal’ worden als inpassingselementen 
genoemd: houtwallen, singels en bosjes 
die de randen van percelen aangeven.  
Bij de plannen van ons voedselbos 
gebruiken we de volgende in de Leidraad 
genoemde ingrediënten: 

• heg of haag; 0,5 – 2 meter breed; 
hoogte variabel; vooral aan de 

buitenrand van het 
erf; soorten: beuk, 
haagbeuk, meidoorn, 
veldesdoorn, 

liguster, hulst 
• houtwal/houtsingel; breedte 

minimaal 10 meter, onderlaag van 
struiken met vrijuit groeiende 

bomen; soorten 
struiken: meidoorn, 
sleedoorn, hondsroos, 
hazelaar, sporkehout; 

soorten bomen: els, beuk, eik, iep, 
veldesdoorn, haagbeuk, populier 

• solitaire boom of boomgroep; 
vrijuit groeiende boom, 
vooral aan de 
buitenrand van het erf; 
soorten: beuk, 
haagbeuk, linde, eik, 

kastanje, esdoorn, iep, walnoot 
• boomgaard; afstand tussen de 

bomen 6 – 12 meter; soorten: 
appel, peer, 
pruim, kers, 
mispel, moerbei, 
kweepeer, 
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walnoot – er kan ook gedacht 
worden aan oude fruitrassen 

• poel; op een plek waar grondwater 
relatief hoog 
staat, bij een 
flauwe zon-
beschenen oever 

(helling 1:6 – 1:10), mag 
gedeeltelijk droogvallen in de 
zomer 

(De Leidraad Landschappelijke inpassing is 
als pdf te vinden op de website van de 
Gemeente Gennep onder ‘Bestuur en 
organisatie’) 
 

Moeten jullie je grond niet 
verbeteren/bewerken voor 
je gaat planten? 
Het directe antwoord op deze 

vraag is wat ons betreft: nee, dat moeten 
we niet. Uiteindelijk streven we naar een 
ecologisch evenwicht. Op de langere 
termijn! De natuur heeft veel herstellend 
vermogen in zich, kijk maar hoe snel 
bomen in een bos na een bosbrand weer 
opkomen. En wat we vanuit de 
permacultuurvisie willen is de natuur een 
handje helpen, meewerken met de 
natuur. Dat betekent dat we de bodem de 
kans geven een rijke bovenlaag te 
ontwikkelen. Dat doen we door niet te 
ploegen, de grond niet om te draaien, 
zodat de bodemlaag intact blijft. En niet 
met allerlei apparaten over de grond te 
gaan, zodat de bovenlaag inklinkt. Doordat 
er resten van oude planten, bladeren op 
de grond blijven liggen ontwikkelt het 
bodemleven zich verder, tot een rijke 
toplaag. Daarin is allerlei materiaal te 
vinden zoals schimmels, en bacteriën, 
algen, wormen en nog veel meer. Dit 
levend gebeuren zet stoffen om in nuttige 
voedingsstoffen door te leven, te poepen 
en dood te gaan. Dit is een zeer 
ingewikkeld gebeuren, waarin allerlei 

complexe processen plaatsvinden. Meer 
en verschillende beestjes in de grond 
helpt mee aan de biodiversiteit boven de 
grond!  
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Ons perceel vanuit de lucht. Deze foto is gemaakt door Dennis Rutten. De 
onderkant van de foto is de noordkant, links is oost. Dennis heeft een you tube 
kanaal waarop mooie filmpjes van de omgeving te zien zijn, gemaakt met zijn 
drone. www.youtube.com/user/DeRu1986 


