
 
denbosch.transitiontowns.nl/groenplatform/boschbouwbrood 
Foto’s Leidi Haaijer of anders vermeld 



Voorjaar 2014 :: De Saren, ‘s-Hertogenbosch Noord-
Oost, 1e fase project BoschBouwBrood  op 0.8ha 

Google maps 



September 2014 :: De Saren, flyer verspreid onder omwonenden 



September 2014 :: dagelijks bezoek van 
omwonenden, een leuke speelplek voor kinderen 



Inspiratiebronnen voor bezoekers 



17 oktober 2014 :: loonwerker raspt het oppervlakte 
van 0.8 ha 



18 oktober 2014 :: de plek bevat veel verschillende 
bodemsoorten; een trekker raakt vast en moet er uit getrokken 
worden door een tweede trekker! 



De bodemstructuur is verwoest en er zitten vreemde 
zaken in de bodem, die allerlei vragen oproepen 



Verkennend  

Bodemonderzoek :: 
pag.10 

 



Informatieblad :: niet  

gebruikt 



April 2015 :: 2e fase, lokatie Elststraat, grond gepacht 
door Tuinderij ‘t Wild, ‘s-Hertogenbosch Oost, 1 ha 

Google maps 



20 april 2015 :: Samenwerking Tuinderij ‘t Wild en BoschBouw-
Brood volgens de CSA constructie; bodemvoorbereiding, 
biologische tarwe (Lavett) ingezaaid 



27 april 2015 :: de Lavett (gekozen vanwege de lange 
stengel, voor het stro) komt op 



27 april 2015, er is weinig regen 



30 april 2015 :: oproep  



30 april 2015 :: Inkarnaatklaver met de hand inzaaien 



30 april 2015 :: stadslandbouwer 



5 mei 2015 :: vogelverschrikkers plaatsen, vast 
vluchtig 



31 mei 2015 :: het graan groeit gestaag 



Mei 2015 informatieblad bij de akker voor voorbijgangers (Nationale Stadslandbouw-
dag)  



6 juni 2015 :: akker van het BoschBouwBrood gesitueerd en te bezoeken tijdens de landelijke Stadslandbouwdag  

Ontwerp Fleur Blom 



26 juli 2015 :: het graan rijpt; de Inkarnaatklaver is door de 
droogte niet aangeslagen, de Melde (eetbaar) groeit ook goed 



2 augustus 2015 :: hier en daar slechts een enkele 
Inkarnaatklaver 



Het graan blijft kort vanwege de droge periode in 
mei/juni, er is sprake van noodbloei 



9 augustus 2015 :: de aar is bijna rijp 



13 augustus 2015 :: het graan is in een ½ uur gemaaid en 
gedorst door de loonwerker, helaas geen stro vanwege te korte 
stengel! 



14 augustus 2015 :: ongeveer 2 ton tarwe vermengd 
met Melde ligt tijdelijk opgeslagen bij de loonwerker 



15 – 20  augustus :: de tarwe moet gezeefd (geschoond) worden, 
heeft in de kistzakken de neiging tot broeien; opslag op een andere 
plek is noodzakelijk. Zeven met de hand belooft veel werk. 



22 augustus 2015 :: opslag in de wijk Boschveld voor 
verdere verwerking 



Augustus 2015 update informatieblad  



Aug-sept-okt :: na het zeven (2 zeven) wordt het graan 
opgeslagen in jute zakken, 15kg/zak 



Buurtbewoners en stadslandbouwers komen af en toe 
helpen zeven en kletsen in het zonnetje 



Tarwe drogen in de zon, Tortelduiven pikken ook een 
graantje mee van het gezeefde gouden spul 

 



Oktober 2015 :: graan schonen van de Melde met een ventilator 
gaat sneller, bovendien kan het graan zo ook nog wat aandrogen 

 



Augustus 2015 :: de molen Catharina in Schijndel 
heeft ongeveer 40 jaar niet meer gemalen 



Hoe de maalstenen de graankorrel verpulveren 



Het houten bovenwerk van de Catharina; de kast om de 
maalstenen en de meelpijp waardoor het gemalen graan in een 
zak valt 



12 september 2015 :: Open Monumenten Dag, 1e 
maalgang 



12 september 2015 :: het eerste BoschBouwBrood 
gebakken door de molenaar van de Catherina 

Marinus v der Sangen 



1e maling tarwe getest (TLR Rotterdam) en gezeefd; 
de vezels zijn ook te eten en bruikbaar bij baksels 



27 september 2015 :: het 3e BoschBouwBrood, 
tarwemeel zuurdesem, het graan is met de hand gemalen 



26 oktober 2015 :: artikel Brabants Dagblad; BoschBouwBroodbollen, handgemalen  
en gebakken door collega stadslandbouwer 



26 oktober 2015 :: het eerst Bossche Bolletje Gezond  
aangeboden aan medewerkers op het Provinciehuis,  
lokaal & duurzaam 



26 oktober 2015 :: proeven van lokaal geproduceerde 
producten, samenhang in het stadslandbouwnetwerk 



Lunch buiten, in plaats van binnen, de broodjes zijn 
snel op 



Graan/meel op bestelling; de handmolen kan hierbij geleend. 
Malen gebeurt op de dichtsbijzijnde werkende molen 



Met dank aan:     
     Bewoners / stadslandbouwers 
      Stichting Oerakker 
      Frans van Laer (leren zaaien) 
      Boschveldtuin/Eetbaar Park/ 
      www.dekleinestroom.nl 
      (inzaaien wintertarwe 2015) 
      Vrijwillige Molenaarsgilde/ 
      Molenaars Catharina Schijndel 
 

December 2015 Turks brood gebakken op Marokkaanse wijze; wordt vervolgd 
… 

Sakina Lyarnazi 

http://www.dekleinestroom.nl/

