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VOEDSELBOS PARK UITHOF
Een deel van Park Uithof in de Hoven verandert de komende jaren in een Voedselbos. De verandering van dit
parkdeel ging van start in april 2017. Een groepje buurtbewoners heeft met veel enthousiasme, de eerste
bloemenweide ingezaaid. Daarop volgde in september de eerste fruitboompjes en bessenstruiken. Vanaf 2018
volgen nog meer veranderingen, waarvan we jullie via deze Nieuwsbrief op de hoogte gaan houden.
Om alles in goede banen te leiden wordt er veel werk verricht door het kernteam. Ze houden contact met
aannemers, gemeente, bewoners en vrijwilligers. Ze organiseren de werkdagen en verzorgen de media. Daarbij
zijn ze op zoek naar mensen die ook mee willen denken en helpen, voor bijvoorbeeld het ontwerpen en
inrichten van de kruiden heuvels, de bijentuin en het kweken van paddenstoelen. Maar ook voor andere
interesses is plaats. Mensen die meewerken aan aanleg en onderhoud worden Voedselboswachters genoemd.
Elke derde zaterdag van de maand van 10 – 13 uur ben je welkom op de werkdag in het voedselbos. Kom ook
het vrijwilligersgroepje versterken en geef je op via: voedselbosuithof@gmail.com .

AGENDA:
19 mei, 10.00 – 13.00 uur
Werkdag met diverse werkzaamheden
10 juni, 11.00 - 16.00 uur
Workshop: Permacultuur in het veld.
16 juni, 10.00 - 13.00 uur
Werkdag met diverse werkzaamheden
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INLOOPAVOND 15 JANUARI 2018
Het weer werkte die avond niet mee. De regen viel met bakken uit de hemel. Maar er waren toch een vijftigtal mensen
gekomen. Wat opviel was dat er een positieve sfeer heerste en dat iedereen vol belangstelling naar ons verhaal over het
voedselbos en de uitleg over Jeugdland luisterde. Veel mensen gaven zich ook op voor een nieuwsbrief. Het nieuwe
ontwerp voor Jeugdland ziet er speels uit. De waterpartijen en strandjes nodigen uit tot spelen en visjes vangen.
De vraag die het meest gesteld werd was: mag iedereen zomaar vrij plukken straks in het voedselbos? Of worden er regels
opgesteld. Uiteraard is plukken straks toegestaan en wel zoveel als je nodig hebt voor eigen gebruik. Het voedselbos is
namelijk een buurtvoorziening. Zover is het nu nog niet, maar elk jaar kan er meer geoogst worden.
Het pad dat door het voedselbos loopt wordt een geel klinkerpad. Wij zouden op het hoofdpad graag verlichting zien en
wel interactieve LED verlichting, zodat je ’s avonds langs het pad kunt lopen met voldoende licht, zonder dat de planten
en dieren er last van hebben. Het blijft een uitdaging om daar geld bij de gemeente voor los te krijgen. We lichten graag
onze plannen verder toe op de werkochtenden.

WORKSHOP “PERMACULTUUR IN HET VELD”
We gaan op 10 juni 2018 een workshop “Permacultuur in het Veld” organiseren. De locatie wordt het
voedselbos. De workshop duurt van half 11 tot ca. 17 uur. De workshop is bedoeld om de kennis weer een
beetje op te halen en om ons handvatten te geven meer met de permacultuur te doen. De workshop wordt in
samenwerking met de KNHM georganiseerd. Er is maar beperkt plaats, je kunt je opgeven via:
voedselbosuithof@gmail.com
WERKOCHTEND 19 MEI
19 mei is er weer een werkochtend, we gaan o.a. opschot en bramen verwijderen, zaaien, maaien en
takkenrillen maken. Kom je ook? Opgeven kan via: voedselbosuithof@gmail.com
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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