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Hoe is het op ons land?
Hoe gaat het met onze 3000
boompjes en de nieuwe poel?
Ons Landschapsplan voor de
komende twee jaren
Wat zijn onze plannen voor de
komende twee jaar?
Zijn hoog gras en onkruid
concurrentie voor jonge aanplant?
Mensen zijn verbaasd; hoe kunnen
die boompjes groeien, zo verstopt
tussen gras, berenklauw en
brandnetel?
Handleiding Wet- en Regelgeving
Voedselbossen
Als voedselbos moet je aan
wettelijke kaders voldoen. We
informeren jullie heel globaal hoe
dat voor ons werkt en waar
verdere informatie te vinden is.
Wat is een poel in een
voedselbos?
Tja, waarom willen we een poel op
ons land? Naast dat we gek zijn op
water heeft de poel meer functies.

gebeurd. Alleen toen de graafmachine
over het land reed, richting de
toekomstige poel, ging het ten koste van
de beplanting en ontstond modder; een
grote baan over het land, het leek wel een
snelweg. Gelukkig herstelt het land zich
ook daar weer. Het is nat, maar zeker niet
te nat! Eén ding is zeker: de nieuwe
aanplant gedijt goed. Afgelopen periode
zag je de plantjes nauwelijks. Ze waren
verstopt achter het gras, zie 1e foto.
Als je dichterbij komt, zie je ze steeds
beter, 2e foto.

HOE IS HET OP ONS LAND?
De verwachte droogte -vorig jaar was het
heel erg droog-, was een zorg. ‘Hoe krijgen
we die 3000 plantjes tot groei ?’ ‘Stel dat
het weer zo droog wordt…?!’
Het is niet lang droog, wel nat geworden.
Hoewel in deze ‘uithoek’, achter de
Jansberg, de ergste regen en donderbuien
voorbij lijken te vliegen, hebben we tot nu
toe een veel natter voorjaar en een
nattere zomer meegemaakt dan het vorig
jaar. Toch zorgt al die regen er niet voor
dat het land nu erg nat is. Ik banjer nu niet
door de modder. En dat is ook niet eerder
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De elzen singels groeien goed. Hieronder
zie je het begin van een heuse
‘elzensingel’, dwars over het land.

Hierboven staat een pionier, een populier.
In vierkanten van ongeveer 10 bij 10
meter, zijn op de hoekpunten van dit
vierkant pioniers geplant; populieren,
elzen en berken. Deze dragen bij aan een
rijkere bodem, zowel door hun
wortelstelsel onder grond als door het
blad dat ze verliezen op de grond.
Niet alle boompjes zijn meteen goed
aangeslagen. De boompjes die vooraan
stonden, op het zandgrond gedeelte,
waren ook verrast met mulch, hooi, zoals
ik in de vorige nieuwsbrief heb verteld.
Deze combinatie lijkt niet helemaal te

werken. Ik zag donkere, dood uitziende
boompjes. Het fijne weten we er nog niet
van. Op deze foto’s zie je een ‘zielige’ els.
Een els die als je goed kijkt, zie de tweede
foto, toch nog levende, groene blaadjes
draagt. En, waar leven is, is hoop.

We gaan het volgend jaar zien of deze
elzen het redden! De rest van alle struiken
en bomen, de 17 verschillende soorten die
samen het bosplantsoen vormen, groeien
overwegend goed. Een plezier om te zien!
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Naast de 3000 struiken en bomen, hebben
we inmiddels een heuse poel op het land.
Stefan van de VNC heeft ons daarbij heel
goed geholpen. Mèt zijn graafmachine,
natuurlijk. Fijn dat die apparaten bestaan.
Achteraf lijkt het me niet te doen om met
de schop een poel te graven, door de
leemlagen heen.

Op basis van dit Landschapsplan zijn in
januari 2021 3000 boompjes en struiken
geplant als eerste stap. Zie onderstaande
schets. Deze boompjes en struiken

vormen de omzoming van het toekomstig
voedselbos. Ze dienen als windvang om
beschutting te creëren voor de bomen en
struiken die najaar 2021 en 2022 binnen
de omzoming geplant gaan worden.
Daarnaast dragen zij met hun blad en hun
wortelvorming bij
aan het
verbeteren van de bodem.
Inmiddels is een tweede Landschapsplan
geschreven dat de volgende stappen in
het ontwikkelingsproces richting
voedselbos beschrijft.

ONS LANDSCHAPSPLAN VOOR DE
KOMENDE TWEE JAAR
Wat zijn onze plannen voor de komende
twee jaar?
De voorgeschiedenis
In november 2020 schreven wij ons eerste
Landschapsplan over de aanleg van een
niet-commercieel voedselbos.

Hoe hebben we dat aangepakt?
Om te beginnen hebben we gegevens
verzameld over de historische
achtergrond, het type bodem, de
hoogtecijfers, de grondwaterstand, het
aantal zonne-uren en de aard van de
bodem. Op basis van deze gegevens is een
analyse gemaakt van ons terrein en de
omgeving. Aansluitend is gezocht naar
bomen en struiken die hierbij passen. We
ordenen de stuiken en planten globaal aan
de hand van:
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De zeven lagen in een voedselbos.
Deze lagen lopen globaal van noord naar
zuid. De hoge bomen, die veel zon nodig
hebben, staan het meest noordelijk.
Daarvóór staan de andere lagen,
afhankelijk van de hoeveelheid zon en
schaduw, die ze nodig hebben dan wel
aankunnen. We onderscheiden:
1. en 2. De hoge en lage kruinlaag.
Hoge bomen en struiken, en bomen en

struiken die niet zo hoog worden. Denk bij
deze lagen aan: Japanse walnoot, tamme
kastanje, hazelaar, en gangbare
fruitbomen zoals appel, peer, kers, vijg,
pruim. En minder gangbare bomen en
struiken zoals de krentenboom, paw paw,
kornoelje, de kaki en de lotusboom. En
verder de Chinese mahonie met eetbaar
blad en stikstofbinders.
3. De struiklaag
Dit betreft de lage struiken, tot max. 3
meter, zoals de jostabes, de kruisbes,
braam en framboos; daarnaast minder
gangbare struiken zoals aardbeiboom,
wilde citroen, gojibes en mahonie. Naast
het dragen van bessen kunnen struiken
eetbaar blad hebben, en/of en
stikstofbinders zijn.
4. De kruidachtigen
Hier vind je de meeste (on)kruiden, zoals
brandnetel, smeerwortel, paardenbloem
en hondsdraf.

5. De kruiplaag
Dit zijn planten die laag bij de grond
blijven, bodembedekkers. Met eetbare
vruchten, kruipende kornoelje, aardbei. Of
met eetbare stelen en bladeren,
dropplant, daslook pinksterbloem, venkel.
En met andere eetbare delen zoals de
aardpeer, daglelie en
rabarbersleutelbloem. Tenslotte
stikstofbinders, zoals lupine en
smeerwortel.
6. De laag onder de grond
Van sommige planten zit het
grootste gedeelte onder de
grond. Denk aan bollen,
knollen en wortelstokken.
Gewone, eenjarige
moestuingroenten vind je niet
in het voedselbos, maar
misschien wel een groente als
pastinaak, die zichzelf
gemakkelijk uitzaait.
7. De verticale laag
(klimplanten)
De verticale laag beweegt zich door alle
lagen heen en heeft die ook nodig:
klimplanten dus. Voorbeelden zijn:
rankspinazie, hop, passiebloem, aardaker.
En meer houtige soorten: schijnaugurk,
kiwi, druif en kamperfoelie. De
blauweregen is een voorbeeld van een
klimmende stikstofbinder.
8. De oever- en waterplanten.
Omdat we in ons voedselbos ook een poel
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hebben aangelegd onderscheiden we deze
extra laag. Over die poel en de planten
daarin schrijven we verderop in deze
Nieuwsbrief nog een apart stukje.
Een schets van de tweede fase

We gaan uit van vier ontwerpgebieden:
Helemaal links, west, de poel, met rechts
ervan ruimte voor aanplant en in het
zuidwesten een windsingel. Dan in het
midden een klein productiebos, met
verschillende rijen bomen en struiken, die
op deze wijze makkelijk geoogst kunnen
worden. Rechts, oost, planten we in
cirkels. Dit zorgt voor een wat
romantischer inrichting, waarbij niet
meteen zichtbaar is waar welke bomen en
struiken staan. Daaronder, zuidoost,
komen bomen en struiken die relatief
dicht bij ons woonhuis staan. Hier zullen
we regelmatig gaan kijken tijdens de
oogstperiode (bijvoorbeeld naar de
perzik).

ZIJN HOOG GRAS EN ONKRUID
CONCURRENTIE VOOR JONGE
AANPLANT?
Mensen zijn verbaasd; hoe
kunnen die boompjes groeien,
zo verstopt tussen gras,
berenklauw en brandnetel?
Eigenlijk is het zo simpel. Als
we niks zouden doen met ons land, zou er
over een jaar of tien een bos staan op het
land. Een bos dat bestaat uit eiken,
dennen en alle planten die hier in de buurt
te vinden zijn. Zo werkt dat in de natuur!
Zo staan er bijvoorbeeld van de huidige,
grote kersenboom, verschillende nazaten
op ons land. De jonge bomen en struiken
gedijen goed omdat ze beschermd worden
door het gras en alles dat rondom de
planten groeit. De omgeving zorgt voor
bescherming tegen wind en direct zonlicht
en zorgt voor keen vochtig klimaat, als het
warm is. Kortom, de jonge aanplant heeft
het goed zo tussen de brandnetels, het
gras enzovoorts. Zoekplaatje hieronder:
waar is de es?

Planning
Het eerste deel van deze tweede fase
planten we in het najaar van 2021, het
tweede deel in 2022. Natuurlijk kijken we
daarbij ook hoe de aanplant van 2020 en
2021 zich dan ontwikkeld heeft.
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HANDLEIDING WET- EN REGELGEVING
VOEDSELBOSSEN
Als gebruiker van een voedselbos moet je
aan wettelijke kaders voldoen. We
informeren jullie heel globaal hoe dat voor
ons werkt en waar verdere informatie te
vinden is. Green Deal Voedselbossen is
een landelijk samenwerkingsverband van
organisaties verzameld rondom kennis en
onderzoek naar voedselbossen, vanuit de
praktijk en de overheid. Green Deal heeft
een document opgesteld over de
belangrijkste wet- en regelgeving rond
voedselbossen. De tekst is gebaseerd op
praktijkervaringen uit het hele land. Aan
de orde komen zowel de regels op
gemeentelijk niveau, als die op provinciaal
niveau.
Op ‘gemeentelijk’ niveau gaat het
bijvoorbeeld over wat er in de
gemeentelijke bestemmingsplannen staat
en wat daarvan de consequenties zijn. Het
maakt uit of de bestemming op jouw
terrein agrarisch is, of natuur/bos of
stedelijk/recreatief/groen (in of bij de
stad). In het Green Deal document wordt
besproken wat die consequenties zijn en
wat je ermee kunt doen.
Op ‘provinciaal’ niveau krijg je als de
bestemming van je terrein natuur of bos is
te maken met de Wet
Natuurbescherming. En als uitwerking
daarvan met de regels rond Natura 2000,
het Nederlandse Natuurnetwerk (de
voormalige Ecologische Hoofdstructuur) of
de regels rond overige bos- of
natuurgrond. In het document staat
uitgelegd wat dit voor jou kan betekenen.
Het is allemaal best technisch. Voor
mensen die er in de praktijk mee aan de
gang willen is dit document een bron van
kennis en inspiratie. Die bron is te vinden
via de volgende link:

https://greendealvoedselbossen.nl/wpcontent/uploads/2021/06/HandleidingWet-en-regelgeving-Voedselbossen_juni2021.pdf
WAT IS EEN POEL IN EEN VOEDSELBOS?
Een poel is een gegraven gat in de grond
op een plek waar het grondwater tussen
de 1 en 2 meter diep is. In dit gat komt
grondwater omhoog.
Een poel draagt bij aan de biodiversiteit.
Beesten kunnen er drinken, de poel is
leefgebied van beesten zoals salamanders,
padden, kikkers, libellen, die zich
voortplanten in de poel. Ook veel insecten
hebben baat bij een poel. Daarnaast zorgt
de reflectie van het licht in het water voor
extra licht voor de planten eromheen. En:
het is straks leuk om te zien, wat er
allemaal in en om de poel gaat gebeuren.
Wij verheugen ons al op een mooi Svormig bankje aan de zuid kant van de
poel!

Uit: Iris garden ecolgie

Hoe houd je de poel gezond?
Water is leven, water zorgt voor leven.
Algen horen er ook bij. Planten en algen
concurreren met elkaar. Als het goed is
zorgen de planten die zuurstof leveren
voor een evenwicht zodat de algen ‘onder
controle’ zijn. Waterplanten die zuurstof
genereren door voedingsstoffen om te
zetten in zuurstof moeten in ruime mate
aanwezig zijn. Zodanig dat er een
evenwicht ontstaat in het water. Planten
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in en bij het water zijn er in vele
verschillende soorten. Er zijn planten die
op de oever groeien naast moerasplanten,
drijfplanten en ondergedompelde planten.
Voorbeelden van zuurstofscheppers in het
water zijn wilde rijst, pijlkruid, glanzend
fonteinkruid, waterpest. Ook hier is het
belangrijk om verschillende planten in het
water te plaatsen. Voorbeelden van
moerasplanten (0 tot 20 cm) zijn
snoekhuis, kalmoes, gele lis, lisdodde, riet.
Drijfplanten zijn ook waterzuiveraars en
houden licht tegen. Voorbeeld: de
waterlelie. De oeverbeplanting moet
ervoor zorgen dat de waterdieren daar
goed kunnen gedijen (hout, grond,
stenen). De zwaardlelie is een bloem die
aan de waterkant hoort.

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. Water is
voor ons een belangrijk element.
Wij willen het hele jaar door 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.
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