Contact: info@asten.groei.nl

Nieuwsflits – Nieuwsflits – Nieuwsflits – Nieuwsflits - Nieuwsflits
2021.11 Bijzondere thema-avond dendrologie do. 11 nov. in Museum Klok&Peel
Hallo allemaal,
Graag jullie aandacht voor de thema-avond van dendrologie op do. 11 nov a.s. Het
betreft een actueel en interessant onderwerp “voedselbos en het bodemleven”, dat ook
regelmatig in de media aan de orde is.
Het betreft een actueel en interessant onderwerp “voedselbos en het bodemleven”, dat
ook regelmatig in de media aan de orde is.
De avond wordt gepresenteerd door mw Berry van Keulen samen Chris vd Wurff en Willie
vd Vorst.
We leven momenteel in roerige tijden waarin alles op zijn kop lijkt te staan. Zeker als het
gaat over de bescherming van de natuur.
Begrippen als klimaatverandering, stikstof, CO2, PFAS zijn aan de orde van de dag.
Daar komt bij dat we nu ook nog te maken hebben met CORONA.
Op deze avond zal de onderlinge communicatie tussen planten en bomen aan bod komen.
Door studie en onderzoek komt er steeds meer kennis over allerlei zaken ter beschikking.
Dit alles maakt het tot een ingewikkeld verhaal, maar ook heel interessant.
Een nieuw belangrijk inzicht daarbij is de onderlinge communicatie via mycorrhiza. Dit is
een samenlevingsvorm van schimmels en planten via de wortels.
Mw Berry van Keulen heeft zich in deze materie verdiept en daarover heel veel
informatie verzameld. Zij verzorgt de lezing zoals ze dat ook gedaan heeft in feb. 2020.
Onze deskundige Chris vd Wurff zal een bijdrage leveren als het gaat over bomen,
struiken en planten.
Zo'n voedselbos kan helemaal zelfvoorzienend en klimaatbestendig zijn.
Samen met Berry en Chris wordt invulling gegeven aan deze avond waarbij iedereen die
hieraan een bijdrage kan leveren, hoe klein ook, erg welkom is.
De entree is gratis voor leden van Groei & Bloei; voor andere belangstellenden die van
harte welkom zijn € 2.--.
Zorg dat je de CoronaCheck-app op je mobiele telefoon bij je hebt of een papieren bewijs. Het is
heel vervelend als we iemand moeten weigeren. Alleen met bewijs mogen we je binnenlaten!

