
SAMEN LEREN OVER 
VERNIEUWING NATUURBELEID

Excursie voedselbossen 3 juli 2019



3 inleiders en 1 excursieleider
Eddy Nieuwstraten (Lerend Netwerk Vernieuwing Natuurbeleid)

Het lerend netwerk vernieuwing natuurbeleid organiseert bijeenkomsten en excursies met als doel 
kennisdeling tussen provincies.

Jeroen Mulder (provincie Noord-Brabant)

Met de pilot Schijndel, een experiment met ondernemende natuur, wil de provincie een boost geven 
aan de kennisontwikkeling met betrekking tot voedselbossen.

Wouter van Eck (Stichting Voedselbosbouw Nederland)

Voedselbos ondernemer zijn, vraagt geduld in de aanloop. Langzaamaan vormt zich een ecosysteem 
waarin steeds meer balans komt. 

Paul Müller (voedselbos DenFoodBosch)

Duurzaam ondernemen ging binnen de opleiding wat Paul betreft te veel over vanuit het bestaande 
de impact op het milieu verminderen. “Met voedselbossen ben je juist heel veel aan het toevoegen”.



Jeroen Mulder – “Hier vlakbij bestaat misschien wel het oudste voedselbos van Nederland, genaamd het Paradijs, op Landgoed Gorp en Roovert: 
Jan Gerartsen van Gorp / Johannes Goropius Becanus 1519-1572”.



Wouter van Eck – een inventarisatie op Ketelbroek (7 jaar oud) en het nabijgelegen Natura 2000 gebied de Bruuk leverde een spectaculair 
resultaat.  



Wouter van Eck – “rupsen heb je nodig om vogels aan te trekken”. Van de 20 hectare voedselbos bij Schijndel krijgt 15% een invulling puur gericht 
op het vergroten van de natuurwaarden.  



Wouter van Eck – deze figuur duidt voedselbos in het palet aan agrarische productiesystemen.



Tijdens de wandeling lopen we achter elkaar om zo min mogelijk planten te vertrappen.  



De aanplant is nog jong. De stellages in de achtergrond dienen als dragers voor druiven. Zo worden ook zonder grote bomen (daarvoor is de kavel 
wat te klein volgens Paul Müller) toch meer lagen mogelijk.  



Een levende wilgenhaag rond het terrein in deze aanloopfase moet het ree wild nog even weren.



We leren dat de bladeren, de knoppen, de bloemen en de knollen van Hosta’s, die veel in onze tuinen staan, heel goed eetbaar zijn.



Tijdens de wandeling wordt gewezen op de olijfwilg, een 
soort die hard groeit en in september vruchten geeft met 
een heel aparte smaak die fruitig, zoet en umami 
combineert. 

Er wordt ook een experiment gedaan met aardappelen in meerjarige teelt (dus 
geen rotatie) in een met houtsnippers nagebootste bosgrond. 



Op DenFoodBosch wordt ook geëxperimenteerd met kippen als onderdeel van het productiesysteem. 



Op de vraag of er geen netten worden gebruikt tegen de vogels wordt uitgelegd dat ook hier geduld loont. Wouter van Eck “Eenmaal groot dan 
eten de vogels voornamelijk buiten de arbo hoogte het fruit uit de fruitbomen”. 



Paul Müller laat ons de nog jonge bodem verrijkt met houtsnippers ruiken. De bosbodemgeur duidt op een rijke kolonie van schimmels, belangrijk 
voor het vormen van een goede bodem. 



Iedereen is het erover eens dat voedselbos niet past bij situaties van bijzondere natuur als blauwgraslanden en bij landschapsbeheer gericht op 
weidevogelbehoud. Verder is iedereen enthousiast over de potentie van voedselbossen voor biodiversiteit en voedselproductie. 
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