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Wanneer en wat gaan we planten? 
In Nieuwsbrief 4, september 2020) 
schrijven we: In november gaan we 
planten! Help je mee?... 
Animo genoeg. Helaas! We hebben buiten 
corona gerekend. Op dat moment willen 
we zo graag in november een eerste ronde 
planten! De tijd verstrijkt.  
Inmiddels hebben we contact met 
professionals van de Vereniging 
Nederlands Cultuurlandschap (VNC) en de 
IKL uit Limburg. In overleg met Erik 
Rietjens van de IKL hebben we een lijst 
gemaakt van aan te schaffen en te planten 
boompjes en struiken. We komen uit op 
wel 3000!  kleine boompjes en struiken.  
De VNC heeft een offerte uitgebracht, en 
aan de gang, zou je zeggen. Zo werkt het 
niet. Jammer! Op dit moment wachten we 
nog op een concrete datum. Zolang de 
planten maar vóór half februari de grond 
ingaan, zijn we dit seizoen in elk geval niet 
kwijt. Dus daar mikken we nu op. Heel 
misschien kunnen toch één of meer  
 

 
plantdagen met vrijwilligers organiseren. 
Maar we zijn, tja zo gaat dat, natuurlijk  
afhankelijk van de agenda van anderen! 
Ergens in januari of uiterlijk de eerste helft  
van februari. Het komt goed. Mocht het 
‘Corona proef’ lukken, dan horen jullie 
dat, vanzelfsprekend! 
Wat gaan we planten? 
Aan de noordkant, richting Jansberg en 
oostkant, langs de Teelebeekstraat gaan 
we, zoals dat heet, ’bosplantsoen’ planten, 
zie de lijst hieronder. 
Ook gaan we langs 2 noord-zuidlijnen en 1 
oost-west lijn elzen planten. Dit zijn 
snelgroeiende bomen die stikstof binden 
en meehelpen de 
grond te verbeteren. 
Samen zorgen ze 
ervoor dat er luwte 
ontstaat en de grond 
zodanig verbetert 
(meer biomassa) dat 
de boompjes en 
struiken die we het 
volgend jaar gaan 
planten grotere kans 
hebben om het goed te 
gaan doen. 

 

De komende jaren gaan we op ons terrein in Milsbeek (2.5 hectare) een voedselbos realiseren. Met 7 tot 9 lagen vegetatie; hoge en 
lage bomen, struiken, kruidlaag, klimplanten, bodembedekkers, diversiteit en passend op deze plek, in deze omgeving. Door deze 
‘permacultuur-werkwijze’ putten we de bodem niet uit, maar benutten en versterken we de grond. De opbrengst van een voedselbos 
is veelzijdig. Het vormt na een aantal jaren een natuurlijk landschap, zorgt voor rijke biodiversiteit, de grond houdt vocht vast en er 
ontstaat vruchtbare aarde (biomassa). Daarnaast geeft het een overvloed aan vruchten, noten, stengels, blad en wortels. En is het 
prettig om in te ‘zijn’. De komende maanden zijn we bezig met de voorbereiding van ons plan. We verzamelen informatie van belang 
voor het starten van een voedselbos. We praten met sleutelfiguren om ons heen. We kijken heel goed wat er al groeit op ons 
perceel en verzamelen gegevens over ons terrein (bodembeheer, waterbeheer, reliëf). We leggen dat vast in een basiskaart van 
ons gebied. Na deze analyse leidt dat in mei tot een eerste ontwerp. Na de zomer gaan we beginnen met planten. Tegelijkertijd 
oefenen we op een stukje van het land, ons proefveld. Via deze Nieuwsbrief willen we geïnteresseerden op de hoogte houden van 
de voortgang. 
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Hoe is het nu op ons land?  
Op dit moment zit ik, Onnie, onder de 
overkapping achter onze grote schuur.  
Ik geniet van mijn uitzicht en zit hier lekker 
met dikke jas en warme laarzen, te 
broeden op deze Nieuwsbrief. Ik kijk uit op 
ons proefveld. Erachter ligt het weiland, 

waar we binnenkort de kleine boompjes 
en stuiken gaan planten. Het proefveld is 
onze experimenteertuin. Vorig jaar 
hebben we al wat boompjes en struiken 
geplant, waarvan een aantal overeind is 
gebleven. Verrassend veel nog, als ik me 
realiseer dat we die boompjes vorig jaar 
met weinig beschutting hebben geplant. 
Het amandelboompje deed en doet het 
goed en staat prachtig in het midden. Ik 
had gelezen dat het niet verkeerd is om 
die in het open veld neer te zetten, omdat 
de bloei dan wat later plaatsvindt, zodat 
een eventueel laat koudefront geen vat 
heeft op de bloesem. Die is er dan 
namelijk nog niet. De pawpaw heeft het 
moeilijk, net als de kers. De Chinese 

mahonie is weer een beetje hersteld, lijkt 
het, van de droogte klap. De perzik, peren, 
appel en pruimen lijken het aardig te 
doen. Net als de tamme kastanje. Als 
eerste geplant vorig jaar, is deze bijna 
volledig door de konijntjes opgegeten. 

Maar, hij geeft niet op en is nu toch weer 
aan de gang! De fruitstruiken (framboos, 
rode bes, kruisbes en vele anderen) zijn 
min of meer aangeslagen. En staan 
verstopt tussen de restjes van brandnetels 
en ander prachtig spul. Zoals jij vermoedt, 
vermoed ik, zitten we niet stil….. 
Langs onze oprit, tegen onze grote schuur 
aan en rondom de schuur hebben we 

allerlei jongs aangeplant. We hebben veel 
stekjes en zaailingen gekregen van lieve 
mensen uit de buurt. Die hebben we 
overal tussen gezet. Een aantal gaat op 
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het proefveld zorgen voor een 
windvang(etje). De olijfwilgen gaan samen 
met gele kornoelje proberen de bramen 
een beetje in te dammen. Ook hebben we 
planten gekocht, zoals een mispel, 

duindoorn, gele 
kornoelje, 
sneeuwklokjes 
bomen, drie 
kleuren brem (wit, 
geel en rood), 
olijfwilgen en de 
chocoladeplant.  
Ik geniet erg 
van deze 
periode van het 

jaar. Zachte pastelkleuren, de totale 
winterverstilling op komst. Prachtig. 
Ik realiseer me bij het planten van deze 
deels vreemde eenden in de bijt, dat ik 
me tegelijkertijd verheug op het 
voorjaar en de zomer. We gaan deze 
struiken en bomen langzaamaan tot 
wasdom zien komen!!! En jullie via deze 
Nieuwsbrief mee laten genieten! 

 
Henk op bezoek in Voedselbos 
Ketelbroek 
Het Voedselbos Ketelbroek in De Horst 
(Groesbeek) is al jarenlang een belangrijke 
inspiratiebron voor ons. Dit voedselbos 
bestaat al twaalf jaar. Het laat dus in de 
praktijk zien wat een voedselbos is en wat 
er wat er allemaal kan groeien. Eind 
oktober gingen wij er op bezoek. Onnie 
was er al een keer geweest. Voor mij was 

het de eerste keer. We liepen met een 
klein groepje door het bos en kregen 
uitleg van Wouter Van Eck, de 
initiatiefnemer.  
Ik vond het echt ongelofelijk wat ik zag. 
Op 2 hectare grond, vroeger een maisveld, 
groeien nu wel 350 verschillende soort 
planten, struiken, kruipend gewas en nog 
veel meer. Het lijkt wel een jungle. Hoge 
bomen, lage bomen, heesters en andere 
struiken, lage plantjes, een kruidlaag, 
klimplanten en ga zo maar door.  Soms 

enigszins in rijtjes (het rationele 
voedselbos), soms dwars door elkaar (het 
romantisch voedselbos), soms ook min of 
meer in een cirkel (de zonnecirkel). Zie 
plattegrond hierboven. En altijd zo 
neergezet dat planten die zon willen zon 
krijgen, planten die schaduw willen in de 
schaduw staan. Met ook nog een beekje 
en een paar poelen. Wat een werk moet 
dat geweest zijn om dat allemaal zo te 
plannen dat het klopt. En vervolgens om al 
die planten op de juiste plek in de grond 
te zetten.  
Een belangrijke uitspraak van Wouter van 
Eck is dat voedselbossen er voor “luie 
boeren” zijn. In het begin moet je tijd en 
energie stoppen in het plannen en 
planten, maar als de zaken eenmaal lopen 
hoef je niet veel meer te doen.  
Behalve oogsten dan. Dat is in zo’n 
ingewikkeld en divers bos nog wel een 
dingetje, want je moet wel precies weten 
waar alles staat en wanneer er iets te 
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oogsten valt. En je kunt er ook niet zomaar 
doorheen lopen om ergens iets te  
oogsten. Als bezoeker moet je strikt op de 
paden blijven. De mensen die oogsten 
mogen wel van het pad af, maar die weten 
dan ook precies hoe en wat te doen.  
 
Voor mij was het een hele gekke en 
bijzondere ervaring om met eigen ogen nu 
al te zien hoe ons voedselbos er over ruim 
tien jaar uit kan zien. Wij hebben nu nog 
niets, alleen maar wilde plannen. Maar 
Voedselbos Ketelbroek laat zien dat het 
echt kan wat wij willen. En dat wij straks 
ook de resultaten ervan kunnen oogsten, 
zoals Wouter Van Eck dat nu al doet. Eén 
beeld zegt meer dan duizend woorden. 
Dus verwijs ik iedereen die geïnteresseerd 
is in Voedselbos Ketelbroek naar het boek 
‘Het voedselbos Vier seizoenen Ketelbroek’ 
van Uitgeverij Podium (2020). Daarin doen 
Mac van Dinther (journalist) en Henk 
Wildschut (fotograaf) aan de hand van vier 
seizoenen in 2018 en 2019 in woord en 
beeldverslag van het wel een wee van 
Voedselbos Ketelbroek. 

Het boek is gebaseerd op een vierdelige 
reeks artikelen in de Volkskrant over de 
vier seizoenen. Aangevuld met een 
voorwoord en een epiloog, een aantal 
voedselbosgerechten (bijvoorbeeld: 
aardpeer met tempura van lindenblad) en 
een overzicht van belangrijke planten in 
het voedselbos. En heel veel mooie foto’s. 
Een aanrader! 
Henk  
 

Zijn er veel exoten in een voedselbos 
te vinden?  
 
Het antwoord is: Ja! 
 

Wat is een exoot?   
Chris van Dijk, Wageningen Universiteit en 
Research, zegt hierover: ‘Exoten, ook wel 
uitheemse soorten genoemd, zijn dieren, planten, 
schimmels of micro-organismen die door menselijk 
handelen terechtkomen in een gebied waar ze van 
oorsprong niet voorkomen – en zich er ook 
handhaven. Soorten die vóór het jaar 1500 in ons 
land zijn geïntroduceerd, zoals konijn, fazant en 
knobbelzwaan, tellen niet mee. Die rekenen we tot 

de inheemse fauna.’ 
Onderzoek zou aantonen 
dat in voedselbossen 
exoten voorkomen die 
een risico zouden zijn voor 
de biodiversiteit. Die alles 
overwoekeren. Men 

spreekt dan over: invasieve exoten. Er 
bestaat een lijst van invasieve exoten, de 
zogenaamde Unielijst, waarop die planten 
staan die een risico zouden vormen voor 
de diversiteit. Wouter van Eck stelt: ‘De 
rimpelroos voelt zich prettig in 
duingebieden en zaait zich daar uit. Dat 
doet hij veel minder in ander type 
gebieden.’ Zo zijn er meer planten die 
woekeren in bepaald type grond en niet in 
andere typen. Toch is de rimpelroos 
bijvoorbeeld ook in tuincentra verkrijgbaar 
en staat hij dus gewoon in particuliere 
tuinen. En inderdaad in een voedselbos 
zijn veel exoten te vinden. De vijg komt 
oorspronkelijk uit Turkije, de appel uit 
Kazachstan. Beiden zijn ook exoot. Wij 
denken nu: als ze maar geen invasieve 
exoot zijn! En we letten goed op bij wat 
we planten.  
 
Voedselbos, kans voor overheid 
Gemeenten, provincies en waterschappen 
moeten aan klimaatdoelen voldoen. 
Voedselbossen kunnen daar een bijdrage 
aan leveren. Op 7 juli j.l. organiseerde 
Green Deal Voedselbossen (een 
samenwerkingsverband van overheden, 



  

 5 

 
Nieuwsbrief 
Nummer 5 
November 2020 

beleidsmakers, koplopers en faciliterende 
partijen) een kennisbijeenkomst voor 
regionale overheden over voedselbossen. 
Zo’n honderd mensen namen deel aan 
een online sessie. Het ging over vragen 
als: Waar krijg je mee te maken als je een 
voedselbos wil faciliteren in jouw regio? 
Hoe kan je praktijkmensen ondersteunen 
vanuit de gemeente? Tegen welke wet- 
en regelgeving lopen voedselbossen-in-
ontwikkeling aan? Het was een boeiende 
bijeenkomst, waarin alle aspecten van de 
ontwikkeling van voedselbossen aan bod 
kwamen. Het verslag hiervan is terug te 
vinden via de website van Greendeal, 
onder het kopje ‘Nieuws’. 
www.greendealvoedselbossen.nl  
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Missie 
Wij willen ons terrein zodanig inrichten dat de natuur terugkeert en er meer biomassa ontstaat. 
Wij willen dit doen zonder gebruik te maken van gif, in samenwerking met de natuur. 
Wij streven naar een natuurlijk evenwicht tussen alles wat leeft, op en in het land, zoals planten, 
bomen, struiken, bloemen, bodemleven, vogels, insecten en andere dieren, de mensen die er 
omheen leven en de activiteiten die in de buurt plaatsvinden. 
Wij willen kunnen genieten van wat er groeit, stroomt, leeft en bloeit. 
Wij willen kunnen oogsten van noten, fruit en andere eetbare planten en minder afhankelijk zijn van 
eten uit de winkel. 
Wij willen dit plan vormgeven en afstemmen en waar mogelijk samendoen met de mensen die om 
ons heen leven. 


