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Opening 2 oktober 
 
Drie voedselbossen in 
De Park zijn officieel 
geopend door 
gedeputeerde Josan 
Meijers. Het was een 
leuke dag met goede 
belangstelling voor de 
drie voedselbossen.  
Kastanjesoep, 
gedroogde 
appelschijfjes en 
toastjes met kaas-
notensmeersel gaven 
een voorproefje van 
wat het voedselbos gaat opleveren.  
Ter plekke zelfgemaakte appelmoes smaakte naar 
meer. 
De pluktocht toonde dat er nu al veel eetbaars in het 
bos groeit.  
Veel mensen kregen een rondleiding door het gebied 
met tekst en uitleg over onze bedoelingen.  
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Met de paar zwarte bessenstruikjes  die we ontdeden van het omringende hoge gras, om 
iedereen op rondleidingen te laten zien dat er tussen echt struiken staan, gaat het niet 
goed. Ze zijn aangetast door een witte schimmel. Het is maar goed dat de rest veilig in de 
bescherming van het ‘onkruid’ staat. 
 

2e Congres Van Akker tot Bos:  Thema Natuur wijst landbouw de weg. 

In het tweede Van Akker naar Bos congres presenteert Stichting Van Akker naar Bos haar visie op de 
toekomst van natuurlijke landbouw. Dit wordt omlijst met inspirerende sprekers en aansprekende 
praktijkvoorbeelden.  
Hoofdspreker is Pablo Tittonell, van 2013 tot 2016 hoogleraar Farming Systems Ecology aan 
Wageningen UR, nu werkzaam bij het Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Argentinië. 
Pablo Tittonell zal op basis van wetenschappelijk onderzoek laten zien dat de huidige landbouw niet 
in staat is de wereld te voeden en dat ecologisch intensivering de enig mogelijke oplossing is van dit 
probleem. 
Het congres is vrijdag 9 december, in de Theaterkerk, Bemmel. 

Opgeven en informatie over het programma: http://akkernaarbos.nl/congres-2016/ 
’s Avonds is de bekendmaking van wie in aanmerking komt de vier kavel voor nieuwe 
voedselbossen.  
 

Materialen insectenhotel 
De eiken staanders zijn gekapt, waar het mocht.  
We kregen van Joop Jansen bouwmaterialen van zijn werf. 
Binnenkort verrijst de structuur van een insectenhotel bij de poel, die later ingevuld wordt met 
materiaal waar wilde bijen en andere insecten hun eitjes in willen leggen. 
Wie nog een stukje bamboe heeft staan dat weg zou moeten, of wie ander geschikt materiaal heeft 
staan dat toch weggehaald wordt zoals bijvoorbeeld vlier of riet, die zou ons een plezier doen door 
dit ons te laten weten. We komen het graag halen. (info@deparksegaard.nl) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agenda 
Zaterdag 5 november natuurwerkdag Fikkersdries.  Van 9-13 uur. 
Inschrijven:  www.natuurwerkdag.nl/locatie/fikkersdries-natuurterrein-waterwingebied 
Zaterdag 26 november 14 -16 uur maandelijkse inloopmiddag in Parkse Gaard. Onder voorbehoud. 
Kijk op de website of het doorgaat, want winters weer is onvoorspelbaar. Of geef u op en ontvang 
bericht. (info@deparksegaard.nl)  
Vrijdag 9 december  Congres ‘Natuur wijst landbouw de weg’.  Zie informatie hierboven 
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