mtkoerier@gmail.com

1

1

INHOUD

1

Excursie ..............................1

2

Tuindiensten Binnenweg ...1

3

Kas in de aanbieding ..........1

4

Voedselbos .........................3

Agenda
Afmelden/wijzigen tuindienst
tuincomm.vth@gmail.com
Vragen aan bestuur
info@vthouten.nl
Vragen over tuinverhuur
verhuur.vth@gmail.com
Website www.vthouten.nl
Heb je een wijziging in je
adresgegevens? Mail of
huisadres? Graag mail naar
het bestuur en de
moestuinkoerier.
Facebook? Wordt ook lid van
onze groep
https://www.facebook.com/g
roups/VTHHouten

EXCURSIE

De excursie was een groot succes voor de ruim 25 deelnemers. Op de
volgende bladzijde een paar foto’s voor een impressie. Alle foto’s zijn
binnenkort op de website van de vereniging terug te vinden.
We bezochten allereerst “Onze volkstuin in de kas”. Vaak kleine
tuintjes met enorme variëteit aan gewassen waarvan velen ook
exotisch. De tuinders waren ook voornamelijk van Surinaamse afkomst.
Heerlijk om het enthousiasme te zien.
Daarna bezochten we een kwekerij met vaste planten en eenjarige
zomerbloeiers. Hoewel daar door enkelen flink werd ingekocht waren
we vrij snel uitgekeken. Op onze “kom in de kas” plattegrond vonden
we nog een kweker van biogroenten en bijenplanten. Interessant
genoeg om daar ook naartoe te lopen. Helaas mochten we daar de kas
niet in maar konden we buiten informatie krijgen bij een paar standjes.
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TUINDIENSTEN BINNENWEG

Hierbij overzicht van de tuindiensten voor de komende 2 weken.
naam

voorltrs

tuin 1

Boone

D.
J.N.H.
J.H. van
M. van
P.
T.
E.M. van der
R.A.
H.C.A.
Y.

B-118B
B-041B
B-169
B-035B
B-016B
B-133B
B-106A
B-152A
B-050B
B-202

Doorschot
Ommen
Rookhuijzen
Steenbeek
Dijkstra
Kloet

Korpershoek
Schoenmakers
Sontag
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Tuindienst

18-06-22
18-06-22
18-06-22
18-06-22
18-06-22
25-06-22
25-06-22
25-06-22
25-06-22
25-06-22

KAS IN DE AANBIEDING

Hallo,
Ik heb een kunststof tuinkast, gratis. (in ruil voor bos bloemen)
Met 4 planken, 2 lichte beschadiging, nog prima te gebruiken, maar
niet voor zware dingen. Tuin B200.
Ophalen Timmermansgilde 52, Houten.
Elly Hendriks, 06 48259041.

mtkoerier@gmail.com
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VOEDSELBOS

Voedselbosfestival Rotterdam 25 en 26 juni
Voedselbossen zijn een veel belovend opkomend
fenomeen in de agrarische sector. Vooralsnog zijn het
vaak idealisten die hier mee begonnen zijn, maar er
zijn ook steeds meer en grotere proefprojecten die in
de opstart fase zitten. Een voedselbos heeft als groot
voordeel dat het een stabiele en duurzame manier van
voedsel produceren is met een hoge opbrengst.
Nadeel is de complexe en relatief dure opstart
waarvoor veel ecologische kennis nodig is. Deze kennis
is nog dun gezaaid maar er zijn steeds meer boeken op
de markt die de basis kunnen aanleveren. Ook is zijn er
cursussen. Ander nadeel is de omslachtige en dure
manier van oogsten. Het lijkt een klein beetje op onze
prehistorie waarin het ook een dagtaak was om het
voedsel te verzamelen; al is bij voedselbossen het
gebied natuurlijk een stuk compacter. Daarom wordt
er nu al onderzoek gedaan naar oogsten met drones en
robots (Dit is ook nodig in het geval van gemengde
teelt of strokenteelt, ook een tendens om de klassieke
land en tuinbouw te verduurzamen).
Al deze hobbels kunnen niet verhinderen dat
voedselbossen op de middellange termijn een
onderdeel zullen zijn van de landbouw. Onze huidige
manier van voedsel produceren levert immers een te
grote milieuschade op.

In een voedselbos dragen alle lagen in het bossysteem
mee aan de voedselproductie door voornamelijk
eetbare vegetatie aan te planten. Het begint met
bijvoorbeeld fruit en notenbomen, daaronder
bessenstruiken, daaronder eetbare planten en in de
grond wortels en knollen. Zie bovenstaande figuur.
In Rotterdam staat een van de oudere voedselbossen
van Nederland. Daar wordt nu een festival gehouden
met veel informatie en onder andere ook de
workshop: een voedselbos in je eigentuin. Heb je ook
belangstelling?
Bezoek dan dit festival en kijk op
https://voedselbosfestival.nl/
Veel plezier,
Hans Hoeneveld

