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Voorbereiding ontwerp en beplanting
11 april 2018
Uit de vragenlijst:



Hoe kom ik aan het juiste plantmateriaal? (37% zeer belangrijk en 44% belangrijk)
Hoe maak ik een goed ontwerp? (46% dit zeer belangrijk en 43% belangrijk)

Vragen en antwoorden werkgroep van 11 april:
1. Welke vragen heb je met betrekking tot bestemmingsplannen en vergunningen om je
voedselbos te kunnen realiseren?




Welke route bewandel ik vergunning technisch als ik een voedselbos wil starten?
Kan er een stappenplan gemaakt worden waardoor inzichtelijk wordt wat je moet regelen?
Zijn er mensen die hier veel ervaring mee hebben waarvan we voorbeelden kunnen zien?

2. Welke vragen heb je met betrekking tot het ontwerp om je voedselbos te kunnen
realiseren?











Waar zijn de praktische ontwerpen te vinden?
Hoe ver moeten bomen uit elkaar staan?
Hoe moeten ze gepland worden (zon/schaduw etc.).
Hoe worden de lagen in een voedselbos het beste opgebouwd?
Welke soorten moeten er in een voedselbos worden gepland?
Wat doe je tegen harde westenwind?
Kunnen we een ontwerpset maken of bedenken? Als je nu met je eigen ontwerp aan de slag
wilt, moet je alle soorten afzonderlijk opzoeken en de diameter van de kruin op schaal
uitknippen, terwijl het handig zou zijn om een standaardpakket klaar te hebben liggen die je
kunt gebruiken. Je hoeft dan alleen je eigen perceel op dezelfde schaal uit te werken. Op die
manier wordt het ontwerpen van een voedselbos makkelijker en laagdrempeliger.
Hoe pas je water toe in je voedselbos?
Hoe vorm je een bestaand bosperceel om tot een voedselbos?

3. Welke vragen heb je met betrekking tot het de beplanting om je voedselbos te kunnen
realiseren?






Welke vaste beplanting is geschikt voor een voedselbos? En welke vaste planten zijn ook
lekker?
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we plantmateriaal kunnen delen?
Welke soorten kunnen goed bij elkaar staan en welke niet?
Kunnen we een database of forum aanmaken waarop mensen hun ervaringen kunnen delen
over hoe een plant of boom op welke grond groeit?
Is ergens een overzicht van alle informatie te vinden? Nu is het vaak een hele zoektocht om
aan de benodigde informatie te komen.

4. Wat is de belangrijkste vraag die hebt omtrent voedselbossen?












Welke weg moet je bewandelen voordat je een voedselbos kunt starten? (Wetgeving,
bestemmingsplan/omgeving.)
Hoe vorm ik bestaande boswallen en bosjes om tot een voedselbos? Bosgrond is dus al
aanwezig, maar welke soorten moet ik planten, welke soorten moet ik kappen en hoe ontwerp
ik daarin de lagen?
Wat voor rol kunnen voedselbossen spelen ten behoeve van natuureducatie en zorg?
Welke mogelijkheden zijn er voor een “openbaar eetbaar landschap”? Zo veel mogelijk
openbaar groen omvormen tot eetbare perken/bermen/parken en dus breder dan alleen het
voedselbos.
Hoe kunnen we goed kennis en plantgoed laagdrempelig met elkaar delen?
Hoe los je de successie op, begin je gelijk met een kruid laag die in de schaduw groeit of niet?
Wat zijn de lekkerste eetbare vaste plantensoorten?
Wat zijn de do’s en don’ts van de beplanting?
Hoe maak je een goed ontwerp en dan kan dat met het eerder genoemde idee van een
ontwerpkit.

5. Welke kennis of ervaring hebben we al ‘in huis’ (onder de aanwezigen)?
Mensen die cursussen geven omtrent Permacultuur en professioneel ontwerp, mensen die een
zadenbibliotheek hebben, veel kennis van wilde eetbare planten, ervaring en kennis van voedsel
conserveren.

