
 

Workshop Permacultuur 
De basis voor het Voedselbos was in 2016 een serie workshops over 
permacultuur. Daarin werd de theorie uitgelegd en de grote lijnen voor het 
voedselbos uitgezet. Maar permacultuur in de praktijk is wel wat anders dan 
alleen de theorie kennen. Daarom zochten we naar handvatten om beter 
permacultuur toe te kunnen passen. Bij gevolg waren we blij met de 
workshop van Maranke Spoor, die geschonken wordt door de KNHM, die ons 
praktisch ondersteund.  
 

Een verslag over de workshop in 2 delen vind je hier >> de vleugelnoot vertelt -- deel 1   

Werkdagen 
Dit jaar is er elke derde zaterdag van de maand, een werkdag in 
het Voedselbos In Park Uithof. Het is maar een korte werkdag 
vanaf circa 10 uur in de morgen tot het middag uur, voldoende 
om net je spieren een beetje los te maken. De werkzaamheden zijn heel afwisselend. Ook is het 
gezellig. Er is altijd halverwege een pauze waarin iets gegeten en gedronken kan worden.  
Het stukje voedselbos dat we bewerken is nog steeds erg klein, maar gaat de komende maanden 
verder groeien, want er zijn plannen om de bosjes in kamer 1 en 4 in te gaan planten met fruitbomen. 
Daarover meer in de volgende Nieuwsbrief. Genoeg te doen dus. Voor wie ook een handje mee wilt 
helpen, de data van de werkdagen staan in de agenda. Opgeven kan via: voedselbosuithof@gmail.com 
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AGENDA: 
 
14 juli 11.15 uur Montesorripad 
Kennismaken met de groep 
kleinschalig beheer Uithof. 
21 juli 10.00- 13.00 uur 
Werkdag met o.a. het deels maaien 
van de bloemenweide met de zeis en 
inzaaien met ratelaar. 
4 september   
Wandeling door het Park Uithof met 
toelichting van de plannen. 
 

Bosje  in 

boskamer 1 

http://marankespoor.nl/
http://knhm.nl/default.aspx
https://vleugelnoot.wordpress.com/2018/06/18/workshop-permacultuur-deel-1/
mailto:voedselbosuithof@gmail.com


Nieuwsbrief Voedselbos Park Uithof nr. 3 

2  
 

Blessen van bomen 
Begin mei heeft Alice met Henk Winter een rondje park gelopen 
om te kijken waar eventueel straks de fruit- en notenbomen 
geplant kunnen worden. Zo’n rondje heet een blesronde. Elke 
boom en plek wordt bekeken en eventueel een boom die weg 
moet gemerkt.  Oranje stippen op een boom betekenen dan 
dat zij gekapt gaan worden, witte stippen, dat ze gesnoeid 
moeten worden en blauwe stippen voor bomen die blijven 
staan en waar niets mee aan de hand is.  
Op de ronde door het voedselbos kwamen Alice en Henk veel 
essen tegen. Sommige hadden dode takken met recht 
opstaande scheuten, een teken dat de boom door de 
essentakziekte is aangetast. Die dode takken moeten 
verwijderd worden en als de hele boom ziek is, de boom. Ook 
zijn er een aantal acacia’s in het Park, deze hebben vaak dode 
takken die zomaar uit de boom kunnen vallen, wat gevaarlijk is. 
Omdat straks het avonturenpad langs de acacia’s gaat lopen is 
hun staat van belang.  Ook in juni is er een boomkenner langs de bomen in het voedselbos gelopen en 
heeft bomen geblest die gevaar opleveren bij bijvoorbeeld een storm. Bomen die aangetast zijn door 
de essentakziekte kunnen zelfs spontaan omvallen.  
Voorlopig wordt er niet gekapt, want tot half augustus is het broedseizoen aan de gang en mag er niet 
gekapt worden. Maar straks in het najaar gaan er nog wat bomen verwijderd worden, om de andere 
bomen meer licht en ruimte te geven, om plaats te maken voor fruit- en notenbomen en voor de 
veiligheid. Alice  
 

 
 

Voedselbos Park Uithof  
Wordt gerealiseerd door Stichting Belangen Park Uithof  
i.s.m. met de Gemeente Almere, Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij en buurtbewoners. 
Werkdag: Elke derde zaterdag van de maand van 10 tot ca. 13 uur 
E-mail:  voedselbosuithof@gmail.com  
Facebook: @voedselbosparkuithof 
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