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compostbakken (cb)
Op 2 plaatsen
- buurman gooit zijn gras aan het geitebosje
- bij het composttoilet
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halfstam voedselbos
beheerd door varkens & kippen
met oa appel, peer, pruim, kers,
nashii, mispel, ... met eetbare
onderbegroeiing.
In eventuele 2de fase functie van bosrand
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Hoegaarden
bestaand struweel
overnachtingsmogelijkheid voor doortrekkers Vaste Groentenbedden
wordt beheerd door melkgeiten
er wordt niet gespit,
= openheid bewaren
maar gemulchd
& melk
De bedden worden niet belopen
struikengordel
windbreak voor koude N-winden
Houtkant
Varkens
met oa hazelaar, olijfwilg,...
mengeling met inheemse struiken
kunekune varkens zijn grazers
oa vlier, sleedoorn, hazelaar, meidoorn
doen beheer van het voedselbos

Sleutelgat Groentenbedden
ter grootte van een
oude trampoline waarin de kippen
zitten & zorgen voor het voorbereidende werk

Tomatenafdak
tomaten hebben niet graag slagregen,
maar wel graag voldoende tocht &
hebben dus niet dezelfde groeiomstanigheden
nodige als bv. paprika’s & pepers.
SERRE
paprika’s, pepers,....

Kippen
Brabants hoen
oud lokaal ras

POEL
met moeras beplanting - landschappelijke waarde en
aangelegd als broedplaats oa amfibieën en insecten
dE overloop van de regentonnen aan de buitenkeuken
loopt in een gracht naar de poel
gelegen op laagste punt van het perceel

