
 
Werkplaats voedselbossen – Uitkomst van de werkgroep beheer 
11 april 2018 

Uit de vragenlijst: 

1. Hoe beheer ik een voedselbos? (85% belangrijk/zeer belangrijk) 
2. Hoeveel uren kost het onderhoud van een voedselbos per hectare? (75% belangrijk/zeer 

belangrijk) 
 

Vragen en antwoorden werkgroep van 11 april: 

1. Wat heb je nodig omtrent de bodem om je voedselbos te kunnen realiseren? 
 

 Hoe kom ik aan gedegen sortimentskennis? 

 Welke bomen en struiken zijn risicovol? (ziekteresistentie, giftigheid, klimaatbestendigheid, 
verspreiding, effect van bomen op elkaar) 

 Welk beheer past bij welk doel? (educatie, recreatie, productie, etc.) 

 Hoe maak je een beheersplan? 

 Hoe neem je fasering daarin mee? (lange termijn!) 

 Wat is een goed tijdstip voor je beheer? (rekening houden met vogelbroedseizoen bv) 

 Waar haal ik mijn kennis vandaan?  

 Hoe betrek je mensen in je buurt, dorp of stad bij je beheer?  
 

2. Wat zijn de belangrijkste vragen die je hebt over de bodem? 
 

 Hoe moet je bemesten? 

 Moet je wel of niet snoeien bij boomsingels? 

 Wat is het beleid van de gemeente omtrent beheer? 

 Hoe betrek je dorpsbewoners? 

 Kan ik 2,75 ha beheren zonder machines? 

 Wat kost beheer van een voedselbos? 

 Hoe moet ik beheren als ik ook een stuk houtproductie wil? 

 Kan ik met beheer het bossysteem versnellen? 

 Hoe ziet beheer er uit in de fase voordat er een bosklimaat is ontstaan? 

 Hoe open dient een voedselbos te zijn om het maximaal aantal soorten te krijgen? En welk 
beheer is hiervoor nodig? 

 Wat is de balans tussen sterke groeiers en langzame groeiers en de opbrengst hieruit? 

 Hoe kan je een voedselbos beheren met vrijwilligers zonder machines? 

 Hoe vorm je een essenbos om naar een voedselbos? 

 In hoeverre moet je de grond blijven voeden? En zo ja, hoe lang? 

 Moet je überhaupt wel beheren? Is het niet beter het systeem te laten werken wat ook beter is 
voor flora en fauna?  

 Zijn er al voorbeelden van (dorps)coöperaties die ene voedselbos beheren? 

 Is een combinatie van voedselbos met bv speeltuinfuncties/dierenparkje mogelijk, en is dit 
duurzaam? 

 Moet je in de eerste paar jaren veel onderhoud plegen (veel onkruid)? 

 Hoe maak je mensen bewust van dat ze weinig tot geen onderhoud moeten doen, oftewel 
zoveel mogelijk met rust laten? 

 Hoeveel tijd moet je de eerste 10 jaar aan beheer besteden? 

 Wanneer grijp je in? 

 Waar haal je kennis vandaan? 

 Hoe lang duurt het voordat je geen onderhoud meer hoeft te plegen? 

 Wat zijn de verschillende beheersvormen? 

 Voor wie leg je het aan? (toekomstige generaties) 

 Intensief of extensief, wat doe je voor een goede kruid laag? 

 Is het slim om in de eerste jaren extern materiaal aan te voeren? 


