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In november gaan we planten! Help 
je mee? 
Inmiddels hebben we een ruwe schets van 
hoe het voedselbos er in de toekomst zou 
kunnen gaan uitzien (zie elders in deze 
Nieuwsbrief). Als eerste stap gaan we in 
november langs de randen van het terrein 
een aantal bomen en struiken planten, die 
gaan dienen als windvang, om beschutting 
te geven aan wat er in de komende jaren 
gaat groeien in het voedselbos. De eerste 
windvangen komen langs de noordrand 
(Verloren Land) en langs de oostrand 
(Teelebeekstraat). Ook komen er een paar 
windvangen in de breedte over het 
perceel. Ons uitgangspunt is dat het 
geheel moet passen in de weidse 
omgeving. Zicht op de Diepen met de 
Jansberg op de achtergrond. Dus gaan we 
veel aandacht besteden aan het behouden 
van zichtlijnen. Een voedselbos is met haar 
verschillende lagen een soort bosrand en 
heeft daarmee al een soort openheid in 
zich.  
Zo’n voedselbos is een onderdeel van de 
lokale samenleving. Wij willen bij het 
planten van de bomen en struiken daarom 

zoveel mogelijk mensen inschakelen. 
Mensen uit de wijde omgeving die het 
leuk vinden om ons te helpen. Daarnaast 
zorgen we voor voldoende professionele 
inzet en begeleiding, zodat alles goed 
verloopt en op tijd klaar is. De Gemeente 
Gennep is enthousiast over de komst van 
het voedselbos, denkt mee en 
ondersteunt ons in onze plannen. 
Daarnaast is Stichting IKL betrokken bij het 
ontwerp en de uitvoering van onze 
plannen. Eerder hebben we plantdata in 
november genoemd. Gezien de 
noodzakelijke betrokkenheid van een 
professionele partij moeten we wellicht 
iets schuiven met deze data in november. 
Voor nu zouden we het fijn vinden als 
mensen die mee willen doen zich bij ons 
melden – via ons mailadres: 
voedselbosverlorenland@kpnmail.nl. Dan 

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, de grond houdt vocht vast en er 
ontstaat 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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weten we ongeveer met hoeveel mensen 
we zijn. Zodra we meer weten zullen we 
doorgeven wat de definitieve data 
worden. Vanzelfsprekend zorgen we voor 
materiaal en een lekkere en voedzame 
omlijsting van de dag. Wij hebben er zin in! 
Jullie ook?  
 
Twee inspirerende tuinen  
Tijdens onze vakantie in eigen land 
hebben we twee “openbare tuinen” 
bezocht, Hontschoten in Teuge bij 
Apeldoorn en De Tuinen van Appeltern, 
om inspiratie op te doen. Eerlijk gezegd 
hadden we vooraf niet heel hoge 
verwachtingen… 
Netjes ingerichte en keurig bijgehouden 
stadstuinen?  
We zagen iets heel anders. Tuinen die wel 
degelijk inspirerend zijn voor mensen 
zoals wij, bezig met voedselbossen. 
Eerst gingen we naar De levenstuinen van 
Groot Hontschoten bij Apeldoorn. Charles 
van de Nieuwegiessen en Hans IJzerman 
kochten in 1993 de boerderij Het Groot 
Hontschoten in Teuge, met daarbij twee 
hectare maïs- en weideland. Met een 

graafmachine zijn 
waterpartijen 
uitgegraven, 
windwallen 
rondom het 
terrein 
opgeworpen en 
heuvels 
gecreëerd. Men 
begon met de 
aanplant van 

windwallen. In januari 1994 is een begin 
gemaakt met de aanleg van de eigenlijke 
tuinen. Door middel van uiteenlopende 
beplanting, decoratieve gebouwtjes en 
andere bouw- en kunstwerken is een 
bijzondere wereld vol westerse en 
oosterse symbolen gecreëerd.  
De Levenstuinen verhalen in 25 op elkaar 
aansluitende tuinen op een symbolische 

en filosofische wijze het leven van de 
mens. Nr. 1 is De tuin van de Bevruchting, 
nr. 24 is De tuin van de dood. Tussendoor 
vind je onder andere de tuinen van het 
geluid, van het zien, van de tast, van de 
liefde, de vlindertuin, de geurtuin, de 
witte tuin en uiteindelijk (nr. 25) de tuin 
van de smaak. Hier kun je prettig 
uitrusten. De tuinen doorlopen, zonder 
dat dit erg opvalt, een spiraalvormig 
traject van buiten naar binnen. Dit klinkt 
allemaal misschien nogal kunstmatig, 
maar de realiteit is dat de eigenaren erin 
geslaagd zijn in de loop der jaren op een 
natuurlijke wijze bijzondere en diverse 
landschappen te scheppen.  
Je vindt hier allerlei stenen en houten 
beelden en andere kunstwerken, kleine 
paviljoens, een rotstuin, watervallen, een 
stiltecentrum en nog veel meer. En heel 
veel bomen, struiken, planten, varens en 
allerlei bloemen. En ook allerlei vogels, 
vlinders en andere dieren. Alles loopt heel 
natuurlijk in elkaar over. Wie aandachtig 
rondloopt en kijkt in de Levenstuinen is 
daar anderhalf tot twee uur mee zoet. De 
route heeft een lengte van 1.5 km. Wij 
vonden het prachtig. Wat wij ervan willen 
meenemen in ons ontwerp voedselbos is 
de aandacht voor hoogte verschillen. Dat 
is voor de bezoekers een bijzondere 
ervaring. Tegelijk zegt dat ook iets over de 
gekunsteldheid van deze tuinen. Water 
wordt met bronnen en slangen uit de 
grond gehaald. Maar iets doen met 
hoogteverschillen is een aandachtspunt. 
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Daarnaast zijn in deze tuin prachtige, 
bijzondere plekken gecreëerd met 
tempeltjes, en andere aparte bouwwerken 
zoals een grote variatie in allerlei soorten 
bankjes en sfeervolle lampen. Wij willen 
ons voedselbos zo natuurlijk mogelijk 
houden, maar iets doen met stenen 
muurtjes en leuke plekjes om te zitten 
wordt zeker onderdeel van het plan. 
Zie: www.levenstuinen.nl 

Later zijn we ook naar De Tuinen van 
Appeltern geweest. Dit is een complex van 
modeltuinen, in het Land van Maas en 
Waal, tussen Nijmegen en Tiel. Zelf noemt 
men dit Het grootste tuininspiratiepark 
van Nederland. Het geheel is maar liefst 
22 hectare groot! Begin jaren '80 startte 
Ben van Ooijen in Appeltern zijn eigen 
hoveniersbedrijf, Van Ooijen's Hoveniers. 
Om zijn werk als hovenier wat 
gemakkelijker te ‘verkopen’ legde Ben bij 
zijn bedrijfsloods een aantal kleine 
modeltuinen aan met onder andere 

gemetselde muurtjes, een folievijver en 
ook een paar vaste plantenborders. Al snel 
waren Ben’s voorbeeldhoekjes bekender 
dan Ben zijn hoveniersbedrijf! Men 
besloot om de voorbeeldtuin separaat te 
gaan exploiteren. Na een rondgang door 
Nederland om te zien wat er op het 
gebied van tuinenparken zoal bestond, 
besloot Ben een park aan te leggen waar 
alle, in Nederland geproduceerde, 
producten en planten te vinden zijn. Tot 
op de dag van vandaag is de formule nog 
steeds actueel en is er vastgehouden aan 
het concept, en wat uitgebreid met 

vermaak en beleving. Daarbij wordt nog 
steeds samengewerkt met een zeer groot 
aantal producenten, kwekers en allerlei 
organisaties en bedrijven. 
Het park is opgedeeld in vijf deelgebieden. 
Je kunt er echt uren dwalen en ziet er 
allerlei mogelijke combinaties van planten 
(gebied roze), heel verschillende 
voorbeeldtuinen, (gebied blauw) en 
allerlei soorten materialen om te 
gebruiken in tuinen (gebied oranje). Er is 
ook een deelgebied (groen) zonder 
afgebakende tuinen, gericht op natuurlijk 
spelen. Fijn om rond te kijken, of met 
kinderen te zijn. En verder is er een Winkel 
van Sinkel, met allerlei bijzondere 
gebruikte spullen en een plantenmarkt. Je 

zou kunnen 
denken dat dit 
alles een keurig 
georganiseerd 
geheel is, maar in 
werkelijkheid 
roept de tuin je 
vooral op om rond 
te dwalen, 
zijpaadjes te 
nemen, rond te 

neuzen bij van alles en nog wat. En het 
geheel is zo groot dat je aan één bezoek 
niet genoeg hebt om alles te zien. Leuk om 

hier te zijn!  Een prachtig plekje vonden 
wij de holle weg, van wilgenbomen. En de 
mooie muurtjes, waar planten overheen 
groeien.  
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Wij waren onder de indruk van de 
bijzondere water partijen, en alles wat 
daarbij hoort.  
Zie: www.appeltern.nl 

Hoe is het op ons land? 

September ligt alweer bijna achter ons. 
Wat een prachtige zonnige maand. Wij 
genieten en leren volop van onze mooie 
plek. Het is net alsof de rust langzaamaan 
weer terugkeert. Ik zit heerlijk onder de 
kersenboom, waarvan ik nu weet dat het 
een kersenboom is. Er zaten heel veel hele 
kleine kersjes aan. En nu bereidt hij zich 
voor op de herfst en de winter.

 
Het land is droog. De boompjes op ons 
proefveld hebben de droogte aardig 
overleefd; de reine Claude, de amandel, 
de peer en de appels, de Chinese mahonie 

en de paw 
paw. De 
bessen kan ik 
niet meer 
terugvinden. 
Die hebben 

zich verstopt?  Of ze hebben het niet 
gered….. 

 
Wat leer ik van de 
berenklauw… ?? 
 

Een paar maanden geleden liep ik rond op ons 
land en zag ik dat er steeds meer 
berenklauwen verschijnen. Vervolgens hoor ik 
iemand zeggen: oei, die berenklauwen, dat is 
een invasieve soort, die moeten wel weg. 
En… weg waren mijn nobele voedselbos 
ideeën. Hoezo: laat de natuur zijn gang gaan, 
vertrouw erop…….?! 
Ik dacht: straks kan mijn kleine neefje Simon 
van 1½ hier niet meer zomaar rondlopen, want 
hij loopt verwondingen op, van die 
berenklauw. En oeps, die berenklauwen, straks 
staat ons hele perceel vol met die akelige 
berenklauwen.  
Geleid door mijn angst voor deze monsters 
trapte ik er een paar kapot. 
Tsja. 
’s Nachts word ik wakker en denk: dit 
klopt niet. Ik doe het niet goed. Dit slaat 
nergens op. Een paar dagen later komt 
Erik. Erik werkt bij Stichting IKL en is mijn 
sparringpartner als het gaat over het 
voedselbos. We lopen met Erik over het 
erf en hij laat ons de zaden van de 
berenklauw proeven. Mmm, die smaken 
heerlijk. En hij vraagt: wat denk je dat die 
berenklauw ervan vindt dat je hem 
kapottrapt? Een bijzondere vraag, wel erg 
‘soft’, maar hij maakt me wakker en 
brengt me wel precies waar ik zijn moet. 
En in mijn ‘gewone’ leven ook graag wil 
zijn. Ik wil me niet laten leiden door angst. 
In dit geval angst voor de berenklauw..!!  
Vervolgens vertelt Erik dat de gewone 
berenklauw het goed doet in het open 
veld. Op het moment dat er meer en 
hogere vegetatie komt zal de plant minder 
te vinden zijn. De berenklauw is te vinden 
op stikstofrijke grond. En is inderdaad 
soms wel vervelend, met name voor 
kinderen. Ik ga op zoek naar informatie. En 
ik vind het volgende. Je hebt de grote, de 

Blauwe icarus 
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reuzenberenklauw en de gewone 
berenklauw. De reuzenberenklauw heeft 
een rood gevlekte stengel. De gewone 
niet. De reuzenberenklauw is een niet-
inheemse plant die kan uitgroeien tot een 
hoogte van 4 meter en grote schermen 
met tot wel 150 stralen en een doorsnede 
van 50 cm heeft. De plant scheidt een sap 
af dat bij blootstelling aan zonlicht op 
brandwonden lijkende wonden op de huid 
veroorzaakt. 

De gewone Berenklauw noemt men een 
inheemse plant die slechts 1 tot 1 ½ meter 
hoog kan worden.  De plant kan, 
weliswaar in mindere mate dan de 
verwante reuzenberenklauw, voor 
gevoelige mensen lastig zijn. Bij aanraking 
aan de haren en in combinatie met UV 
licht kunnen hinderlijke jeuk en irritatie 
ontstaan. De gedroogde zaden van de 
berenklauw doen ergens denken aan 
koriander, maar lijken ook op andere 
smaken als kardemon en citroenmelisse. 
Hun sterke aroma maakt dat liefhebbers 
de zaadjes zo eten. Droog de zaden om ze 
lang te kunnen bewaren. De zaden 
worden geroosterd over eten gestrooid en 
fijner gemalen door salades gegeten. 
Mijn conclusie 
De berenklauw hoort op ons land en 
ontwikkelt mee met alles wat groeit en 
ontstaat op ons terrein.  Goed om te 
weten. Ik wil kinderen leren de 
berenklauw te (her)kennen. In de natuur 
heb je planten waar je als mens 
voorzichtig moet zijn. Sommige bessen of 
bloemen zijn giftig, sommige planten moet 

je niet aanraken. De natuur is toch net het 
gewone leven!! 
 
Schets van ons voedselbos 
In de Nieuwsbrief nummer 3 kondigden 
wij al een eerste schets aan van hoe wij 
ons het voedselbos voorstellen. 

Elementen: Beschutting creëren aan de 
noord- en oostkant van ons perceel, 
zorgen voor een waterplek op het land, 
een plek maken waar de natuur zijn gang 
kan gaan, zonder gestoord te worden, 
struiken of lagere bomen rondom de 
bestaande bomen, paden. We maken 
gebruik van de suggesties uit de Leidraad 
Landschappelijke Inpassing van de 
Gemeente Gennep. 
 
Dit najaar willen we een begin hiermee 
maken, door in de noord-oost hoek  en 
aan de oostkant, langs de Teelebeekstraat, 
een aantal bomen te planten, die bedoeld 
zijn als windvang, om de koude noord-
oosten wind tegen te houden. We denken 
dan aan een combinatie van 
snelgroeiende beplanting waaronder 
noten- en vruchtbomen. We zijn in overleg 

Zaadjes van de gewone berenklauw 
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met de Gemeente Gennep en de stichting 
IKL-Limburg om een en ander in het kader 
van het Fonds Buitengebied Gennep ent 
het 1-miljoen bomenplan van de Provincie 
Limburg te realiseren. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kardinaalsmuts 

   gele leeuwenbek 

 akkerdistel 

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, zoals planten, 
bomen, struiken, bloemen, bodemleven, vogels, insecten en andere dieren, de mensen die er 
omheen 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. 


