NIEUWSBRIEF OKTOBER 2019
Beste “Voedselbos geïnteresseerde”
De ontwikkelingen in het voedselbos Emmeloord zijn in volle gang, vandaar deze nieuwsbrief. De
bedoeling is dat wij eenmaal in de twee maanden een nieuwsbrief uitbrengen. Maar als er speciale
informatie is dan kunt u ook eerder een berichtje van ons ontvangen. Wij hopen u zo op de hoogte te
houden. In de agenda staan leuke activiteiten. We zien u graag.

Succesvolle Informatieavond op donderdag 29 augustus
Donderdagavond 29 augustus was er een informatieavond voor geïnteresseerden in het IVN gebouw
aan de Sportlaan. Na een kopje koffie of thee en een kort voorstelrondje heeft Digni van der Dries
van de Voedselpioniers in het kort verteld over het ontstaan van het voedselbos. Tiem van Veen als
een van de actieve vrijwilligers gaf uitleg over het plan van aanpak. Op een plattegrond heeft hij
laten zien hoe het bos aangeplant gaat worden én wat er nog gekapt moet worden. Met name het
omzagen van de zieke essen om meer licht in het bos te krijgen. Daarbij wordt de bosbodem zoveel
mogelijk gespaard door de werkzaamheden onder droge omstandigheden uit te voeren en gebruik te
maken van een van te voren bepaald sporenpatroon. In de late herfst en winter 19/20 zal de nadruk
liggen op het opnieuw inplanten van bomen en struiken.
Tijdens de rondleiding door het al ingeplante deel werd uitleg gegeven over de ontwikkeling in het
bos. Er is gesproken over “hoe om te gaan met ‘onkruid’ dat met name de jonge inplant gaat
belagen”. Dat zijn vooral brandnetel, bramen, Japanse duizendknoop en bosrank. Met name die
laatstgenoemde is een soort die zich pas in de afgelopen 10 jaar in het bos gevestigd heeft en zich nu
stormachtig ontwikkelt. Bij de aanplant zal de ontwikkeling van deze lastige soorten zich extra
manifesteren. Daar moeten we gewoon rekening mee houden. Er wordt rekening gehouden met het
feit dat bij de aanplant deze soorten zich extra gaan uitbreiden. Na afloop van de rondleiding was er
nog gelegenheid voor vragen en discussie onder het genot van een drankje.

Het Voedselbos Emmeloord is volop in ontwikkeling
Samen met en voor bewoners wordt een deel van het Emmelerbos omgevormd naar een voedselbos.
Tot de zomer 2019 is een klein deel aangepakt, circa 0,4 hectare, na de zomer nog zo’n 3,6 ha (van de
in totaal 6 hectare).
Een voedselbos is een door mensen gecreëerde plantengemeenschap met planten, bomen en
struiken met een hoog aantal eetbare soorten. Er worden een 4-tal typen voedselbos gecreëerd:







het grootste oppervlakte heeft een gelaagde opbouw met hoge bomen, middelgrote bomen,
struiken, kruidachtigen en wortelgewassen. We verwachten dat er zich ook (eetbare)
paddenstoelen zullen vestigen. Dit gedeelte is de meest ideaaltypische vorm van voedselbos
waar de grootste variatie aan fruit en groenten/kruiden zullen gaan groeien. Dit is ook het
gedeelte waar in de beginjaren het meeste werk in gaat zitten.
een gebied met een paar boomgroepen en voornamelijk wei waar schapen kunnen grazen en
een fors aantal diverse soorten hoogstam appels en walnoten.
een deel waar stinzenplanten de hoofdrol spelen onder de grotendeels al aanwezige bomen.
Dit zijn zeer vroeg bloeiende soorten die gebruik maken van het feit dat vanaf januari t/m
april er nog vrij veel licht valt op de bosbodem. Ze zijn erg waardevol als voedselbron voor
insecten. Deze insecten hebben we o.a. nodig voor de bestuiving van de fruitgewassen.
een stuk met stroken fruit (m.n. appel en peer) afgewisseld met stroken landbouwgewassen.
Dit systeem van voedselproductie wordt ook wel Agroforestry genoemd.

Samenwerken aan het voedselbos
Het omvormen van het bos komt voort uit een plan van een aantal studenten van Aeres MBO
Emmeloord (2016) om de diversiteit in het bos te vergroten. Een aantal organisaties hebben dit
vervolgens opgepakt: de Pioniers van de Toekomst, het bestuur en leden van IVN Noordoostpolder,
Landschapsbeheer Flevoland en diverse imkers. Uiteindelijk is daaruit een initiatiefgroep opgestaan
die onder juridische verantwoordelijkheid van de Pioniers van de Toekomst de taak heeft om dit
project in goede banen te leiden.

HELPT U MEE?
Om het voedselbos mogelijk te maken zijn er veel verschillende klussen. Zo zijn we op zoek naar
bosmedewerkers die buiten aan de slag gaan met aanplant, snoeien en oogsten van diverse
gewassen. Ook zoeken wij een begeleider die (groeps)excursies in het voedselbos kan verzorgen.
Verder is er een ruim aanbod van werkzaamheden voor een medewerker huishoudelijke dienst /
catering, medewerker administratie en communicatie/PR.
Heeft u interesse om mee te helpen, of kent u iemand die dat mogelijk wil? In de bijlage vindt u een
uitgebreide beschrijving van de werkzaamheden. Deze kunt u ook nog eens nalezen op:
https://www.vrijwilligerspuntnop.nl/doorlopendevacatures
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Dan kunt u contact opnemen met
Meijs Kramer 06 27373689
Imker Arend Netjes
Graag stellen wij u elke keer een nieuw persoon aan u voor. Deze keer is
het imker Arend Netjes. Arend woont in Emmeloord vlak bij het
voedselbos en heeft al 8 jaar de bijenstal in het bos staan met zo’n 50
bijenvolken. Naast het imkeren houdt hij van sporten, golven, bridgen en
hardlopen. Arend is al vanaf het begin bij het voedselbos betrokken. Zo
stuurt hij de aannemer aan die de bomen zaagt, maar bestelt ook de
nieuwe fruitbomen. Hij is de aanjager van veel ideeën en plannen om het
bos aantrekkelijker te maken voor mens en dier. Zo is hij in de
beginperiode vaak bij Aeres geweest om samen met studenten te praten
en brainstormen.
AGENDA
Elke woensdagochtend: is er een werkochtend van 9.00 tot 12.30.
Om 8.30u staat de koffie klaar. Voor meer informatie over het vrijwilligerswerk en de
werkzaamheden kunt u contact opnemen met Dhr. Meys Kramer via 06-27373689.
2 november: natuurwerkdag: Op de natuurwerkdag worden er fruitbomen en bollen geplant. Deze
bollen zorgen ook voor voedsel in het voorjaar voor insecten. Er wordt de hele dag gewerkt van 9.00
uur tot 15.00 uur, maar je kan ook een dagdeel komen. Voor de lunch wordt gezorgd. Verzamelpunt:
Sportlaan 48 Emmeloord.
Informatieavond op donderdag 17 oktober om 19.30 u in het IVN gebouw aan de Sportlaan
Emmeloord. U bent van harte welkom.
Met vriendelijke groet,
Projectgroep Voedselbos Emmeloord

