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De Dag van de Bodem, vandaag 
 
De zoveelste Dag van Iets, waarvan ik het bestaan tot voor kort ook niet kende. Het geeft aan dat er 
gelukkig steeds meer belang gehecht wordt aan behoud van een gezonde, levende bodem. Deze is 
voorwaarde voor gezonde landbouw en goed voedsel. Verkeerd omgaan met de bodem leidt tot 
voedseltekorten of slechtere kwaliteit voedsel, armoede en dus vluchtelingen, klimaatproblemen, 
watertekorten, verlies van biodiversiteit. 
Tegelijk met het belang van een goede bodem wordt ook steeds duidelijker hoe snel grote 
oppervlakten aan grond degraderen is ook. 
 Kijk eens op: https://www.nemokennislink.nl/themas/gezonde-bodem/  
Hier staan tal van stukjes en filmpjes over van alles wat met gezonde bodem te maken heeft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Micorrhiza’s 
 
Een levende bodem wat sneller op gang te krijgen nemen wij onze 
toevlucht tot enkele ingrepen.   
Met deskundige onderzoek en advies van Biomygreen in Velp hebben 
we mycorrhiza’s in de grond gebracht. Deze schimmels gaan onder de 
juiste omstandigheden, waaraan ook gewerkt is, een samenwerking aan 
met de wortels van gewassen. In ons geval met fruitbomen. De 
uitwisseling van voedingsstoffen heeft grote voordelen voor beide 
partijen.  
 Met onze dank voor de betrokkenheid bij het project die verder ging 
dan zakelijk nodig was. http://www.biomygreen.com/  
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Nog wat informatie 
 
Het is nu winter, tijd om wat bij te lezen en te zien, toch? Dus nog wat tips. 
Kijk hier eens voor nieuwe stappen in de voedselboswereld in Nederland, groot voedselbos bij 
Lelystad: www.voedselbosbouwnl.nl  
 
Of naar dit filmpje waarin Wouter van Eck de uitganspunten van een voedselbos toelicht: 
https://www.youtube.com/watch?v=fQ2udqitScM&feature=youtu.be 
 
 

Winterwerk 

 
Ondertussen gebeurt er ook nog wel wat op De 
Parkse Gaard. 
 
Deze bak met mierikswortel groef André Disselhorst 
uit. Ze komen in De Parkse Gaard te staan, bij de 
fruitbomen, en ze zullen hopelijk behalve scherp 
smakende wortels ook hun bijdrage aan verbeteren 
bodemstructuur leveren. André voelt zich betrokken 
bij de ontwikkeling van voedselbossen, hij heeft de 
jaarcursus Voedselbossen gedaan, en doet en denkt 
mee met de beheerdersgroep van De Parkse Gaard. 
 
 
 
 
 
Met 12  knotters van de SOGN zijn de wilgen langs ons 
terrein aangepakt.  
Een groot deel van de takken doet dienst als ril op de 
Parkse Gaard en er worden hutten van gebouwd op 
een natuurspeelplaats in Elst. 
 
 
 
 
 

Agenda: 
Geen inloopmiddag 25 nov. Ook niet in december. 
We laten in Nieuwsbrief en op site weten wanneer we weer beginnen in 2018 
 

Rest tot slot van deze laatste Nieuwsbrief van dit jaar 

me nog de ruimte om jullie allemaal  

een gezond en bloeiend 2018 toe te wensen!!!! 
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