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Februari was een bijzondere maand.  

Sneeuw en lenteweer wisselen in snel tempo af. Tijdens al dit mooie weer 

gaat onze subsidieaanvraag in een snel tempo langs de uiteindelijke 

beoordelaars. De Lokale Aktie Groep van Leader Achterhoek en de 

medewerker van de Provincie Gelderland hebben de aanvraag 

voortvarend behandeld. Op dit moment ligt de aanvraag bij de 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor slot-beoordeling.   
 

De projectgroep is volop aan de slag met de voorbereiding van de 

eerste  projectonderdelen. In deze nieuwsbrief lichten we er twee 

onderdelen uit: Dit voorjaar beginnen we met de aanleg van het 

voedselbos en de bijenstal met omgeving worden aangepakt. Onze 

imker vertel hier meer over. Onze vrijwilliger Cees Hartgers geeft een inkijk 

in het voedselbos. Daarnaast gaan we dit voorjaar aan de slag met het 

uitzichtpunt in Marke Mallem en de klimtoren voor kinderen. 

 

Wil je als (tijdelijke) vrijwilliger mee doen? Meld je bij onze secretaris.    

      

Met dank aan onze 

(anonieme) sponsoren, 

donateurs en vrijwilligers. 

http://www.kruidenhof-te-mallum.nl/
mailto:kruidenhof-te-mallum@hotmail.com
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Extra aandacht voor bijen  

Door imker Guus ten Brinke                                    

 

De bijenstal in het zicht. 

De bijenstal hoort bij de Kruidenhof. Achter 

hoge begroeiing was hij niet echt zichtbaar. 

Met Johan Geerdink, de hovenier, hebben we 

een plan gemaakt met aanpassingen voor 

zichtbaarheid zonder overlast voor bezoekers. 

 

Voorlichting en educatie. 

Dat kon beter vonden Johan en ik. Met snoeien 

rondom de stal en nieuwe  doorkijkpanelen aan 

de voorkant en zijkant, voor zicht op de 

bijenkasten zonder last te hebben van de bijen. 

Ook de toegang tot de bijenstal aan de 

achterkant moest beter.  In de filosfie van Johan 

natuurlijk waar mogelijk met gebruikt materiaal.  

 

Kijken naar bijen en leren over bijen. 

In het plan staat ook een vitrinekast bij de stal 

met voorlichtingsmateriaal over de bijenteelt. 

Voor levendige voorlichting komt er een 

observatiekast met glazen wanden. Zo kun je  

het binnenste van een bijenkast bekijken.  

 

Aan het werk 

Het voorjaar komt er aan en we beginnen met 

bijenvriendelijke aanplant rond de bijenstal. Op 

dit moment staan er 6 kasten met bijen. Er 

waren zeven volken, maar 1 volk heeft de 

winter niet overleefd, helaas. We gaan verder 

met het kweken van zachtaardige koninginnen, 

om zonder overlast voorlichting te kunnen 

geven. Al met al wordt het een mooi onderdeel 

van de Kruidenhof, mede mogelijk gemaakt 

door onze sponsoren en donateurs. Het 

komende seizoen worden er diverse activiteiten 

gepland in overleg met het bestuur. Zoals 

voorlichting met demonstratiemateriaal, honing 

slingeren, kaarsen maken en korf vlechten.  
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 We gaan het werk.  
                       

     

Het voedselbos   

Door vrijwilliger Cees Hartgers                                   

 

We leggen een voedselbos aan. 

In de kruidentuin hebben we belangstelling voor alles wat 

natuurlijk en duurzaam is. Zo hadden Johan Geerdink en Rob 

Hoogstraten zich al enige tijd verdiept in het ‘voedselbos’.  

 

Wat is een voedselbos. 

Het is een aangelegd bos met bomen, struiken en kruiden die 

eetbare vruchten, bladeren of andere delen hebben. Een 

oerbos en een tropisch regenwoud zijn natuurlijke voorbeelden. 

In zo’n bos zijn biodiversiteit en productiviteit groot door lagen 

in de hoogte die precies op elkaar afgestemd zijn. Het biedt 

voedsel en onderdak aan veel soorten organismen. Zo’n 

voedselbos vraagt op den duur weinig onderhoud en voeding.  

 

De inrichting van het voedselbos. 

Deels langs het Berkelpad en deels in de Kruidenhof nodigt het  

bosje uit om (als smaakmaker) op verschillende plaatsen de 

Kruidenhof in kijken. Een doorgang in een kastanje houten hek 

geeft vrij toegang. Tussen het bosje en de tuin komt een 

natuurlijke afscheiding. Voor licht in het bos zijn in februari 

enkele grote essen en berken verwijderd. In maart gaan we 

bomen en struiken planten. Wie wil helpen is van harte welkom. 

Op de bosbodem groeien kruiden die we gedeeltelijk ook uit 

de eigen kruidentuin halen en gedurende het jaar in het 

goede seizoen samen zullen gaan planten. 

 

De ‘eerste boom’. 

We zoeken een geschikte datum om de ‘eerste boom’ 

feestelijk te planten met onze vrijwilligers Rob en Diddy 

Hoogstraten. We houden jullie op de hoogte. 

 
  


