Landgoed Peppelhof
Initiatief om er te wonen, zorgen en te boeren samen met de natuur.
- ecologisch bouwen (hout stro leem bouw)
- ecologisch verbouwen (permacultuur en de aanleg van een voedselbos)
- off the grid leven
- zo klein mogelijke voetafdruk
- menselijke waarden zoals zorgen voor elkaar, respect, liefde en vrijheid
Tijdlijn:

Aangekocht in 2015 door Peter Slijpen
- 13 ha landgoed
-overwegend met bestemming landbouw
-8 ha lelieteelt
-2,5 ha mais
-1 ha woonbestemming (woonboerderij en enkele stallen)
-1 ha bosrand (volwassen loof struweel)
-0,5 ha bos (naald)
2016
- ontwerp laten maken door
Marjan Nijland ©
- 0-meting: verstoorde zandbodem
- uitgevoerd door loonwerker
-hoofdweg
-eiland
-vuurpit
-twee vijvers
-kleine heuvelruggen
- bestemming voor
-13 gezinnen
-16 tinyhouses
- kampeerplekken
-vegetatieplan
-grond laten rusten
-gedeeltes rondom vijver
en eiland inzaaien met
bloemenmengsel o.a.
klaver, zonnebloem
- aantal vaste bewoners: 3
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2017
- toetreding Derk Alting Siberg
heeft permacultuur-achtergrond
- werkzaamheden
-gezamelijke moestuin
-ontwerp landgoed fase 2
-kanaal naar eiland
-notenbomen geplant
-rondleidingen geven
-diverse veranderingen vinden plaats
op Peppelhof
hoofddoel voedselbos blijft
-diversiteit kruiden: o.a.
ridderzuring/brandnetel/fijnstraal en
melde
-vaste bewoners: 3

2018
- ontwerp landgoed fase 3
-8 gezinnen
-4 tinyhouses
-centraal voedselbos
-urgentie wind- en
zonnebreekhaag van bomen
- bomen bestelt en geplant volgens
plan
-looppaden gemaaid
-land blijft verder 95% ongemoeid
-omgevingsfactoren bekend:
afgraving grindgat op 2 km,
veeboeren als buren en stankcirkel
-diversiteit kruid: brandnetel/
distels/ridderzuring/melde/
fijnstraal
-lage grondwaterstand en
zomerdroogte zorgt voor 20%
uitval nieuwe aanplant

2018
- door de verdeling van de percelen is er een aanpassing gemaakt op het
centrale voedselbos. De lege percelen zullen de komende jaren ook gevuld
worden met voedselbossen maar dan door de bewoners zelf.
- kruiden en bloemen laten we nog steeds hun eigen gang gaan
- ondertussen komen de pionierbomen de berk en de wilg massaal op
vooral de laaggelegen gebieden en de schaduwrijkere stukken; gebieden A en
B op de kaart

Landgoed

Peppelhof
Situatie najaar 2018
Centraal voedselbos
2 ha
Aanplant 2018
Aanplant 2019
Afscheiding percelen
Verhard pad
Gebouwen
Bestaand bos loof
Bestaand bos naald

