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VOEDSELBOSSEN ZUIDOOST-NEDERLAND
Projectteam 1: Competenties en curriculum Helicon Opleidingen (Deelprojectleiding)

Helicon is bezig het curriculum voor een voedsellandschap medewerker op hoofdlijnen vorm te geven. Ze hebben het profiel de
potentiële studenten gedeeltelijk in kaart gebracht. Op 18 september 2019 wordt een bijeenkomst georganiseerd om tips en tops
op het opleidingsontwerp te ontvangen.

Projectteam 2: Wet- en regelgeving –
Bosgroep Zuid (Deelprojectleiding)
Er is samengewerkt met de Green Deal Voedselbossen om het in dit kader opgestelde stroomschema te verfijnen. Dit stroomschema
zal door de Green Deal in een flyer verwerkt worden ter ondersteuning van initiatiefnemers van voedselbossen.
Daarnaast is er een werkoverleg geweest met ambtenaren van de provincie Limburg rondom wet- en regelgeving. Omdat hierin
landbouw en natuur bij uitstek verweven zijn is dit vaak ook een samenspel van diverse regelingen die vooral per geval bekeken
moeten worden. Provincie Limburg staat open voor voedselbossen; deze kunnen in bepaalde gebieden een toevoeging zijn, zowel
in landbouw als natuurgebieden. Veel initiatieven komen overigens niet terecht bij de provincie maar bij gemeenten. Als nodig
ondersteunt de provincie hierin. Er wordt ook gewerkt aan een Uitvoeringsprogramma Voedselbossen, met als doel binnen de
provincie meer sturing en aandacht te geven aan voedselbossen.

Projectteam 3: Voorbeeld voedselbossen –
Van Hall Larenstein (Deelprojectleiding)
Tijdens werksessies is gezamenlijk aan ontwerpen en beplantingsplannen gewerkt. Van een aantal voorbeeldbossen zijn al
plannen gereed, van een aantal bossen komen deze er nog aan. Op de KCNL site zijn deze plannen al vindbaar en daarnaast andere
nuttige documenten, zoals een: ‘Voedselbos plantsoenlijst’, kwekerslijst, beheerinformatie, soorteninformatie en mogelijke
plantcombinaties. John Vermeer geeft aan dat er al mensen zijn die de informatie gebruiken en er content over zijn.
Van Hall Larenstein pakt met Bos en Natuurbeheer studenten de beheerplannen van de voorbeeld voedselbossen op. Bijvoorbeeld
Daniel Wieringa; hij gaat voor ‘Voedselbos Beek’ en Sualmana een doorontwikkel beheerplan schrijven. Er wordt gekeken naar
wat er nu is en wat anders moet of kan in de toekomst?
Derk-Jan Stobbelaar geeft het volgende aan: “Het project levert structurele kennis over de inrichting van voedselbossen op.
Docenten bij Van Hall Larenstein spreken van het ontstaan van een nieuw vakgebied.”

Bosasperges, gele framboos, gele kornoelje en vlierbloesem

Projectteam 4: Cross-over sociaal en maatschappelijk –
Gemeente Weert en Bosgroep Zuid Nederland
Na het door de HAS gepresenteerde Plan van Aanpak rondom de Stadsrandzone Weert heeft de gemeente hierop doorgepakt; in
ieder geval een voedselbos, speelbos en een gedenkbos zullen in de nabije toekomst gerealiseerd worden. Deze zijn bedoeld voor
de inwoners van Gemeente Weert en met name voor buurtbewoners.
Heleen Verbeek heeft bij Waterschap Limburg voor haar afstudeeropdracht het product ‘Handboek buurt voedselbos’ en
een thesis ‘Communal forest gardens in urban environments in the Netherlands An analysis of the benefits and success factor’
opgeleverd. De betrokken partijen zijn heel tevreden over de producten.
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Voedselbos Beek in het voorjaar

Projectteam 5: Bespaar en verdienmodellen HAS Den Bosch (Deelprojectleiding)

Studenten van HAS Training and Consultancy hebben twee producten opgeleverd. Het product: ‘Food Forest business models
Case study Phien en Case study Schijndel’. Voor de zomervakantie van 2019 is deze gepresenteerd tijdens een gecombineerde
voedselbosavond met een introductie van hoogleraar Daan de Groot en presentaties van Wouter van Eck en Derk Alting Siberg,
allen betrokken bij het onderzoek. Veel aanwezigen waren onder de indruk van hoe doordacht het onderzoek is uitgevoerd. De
samenwerking van de drie studenten, afkomstig van verschillende studierichtingen, heeft een mooi product opgeleverd dat ook
duidelijk gericht is op de business- en verdien kant van voedselbossen.

Projectteam 6: Effect op water –
Waterschap Limburg en Van Hall Larenstein (Deelprojectleiding)

Heleen Verbeek heeft bij Waterschap Limburg als afstudeeropdracht de thesis ‘Communal forest gardens
in urban environments in the Netherlands An analysis of the benefits and success factors’ opgeleverd. Het
rapport beschrijft onder meer de voordelen van voedselbossen voor het watersysteem in steden. Een grote
groep studenten van Van Hall Larenstein heeft zich gebogen over de voordelen van voedselbossen voor het
watersysteem van een deelstroomgebied van de Geleenbeek in Zuid-Limburg, zowel voor bestrijding van
wateroverlast en droogte als voor de waterkwaliteit. Dit heeft een drietal bruikbare rapporten opgeleverd.

SAVE THE DATE
masterclass/symposium

Op 11 december 2019 vindt het 2e en afsluitende symposium van
Voedselbossen Zuidoost Nederland in het Provinciehuis Limburg plaats. Meer
informatie volgt binnenkort via deze nieuwsmailing!

Project site KCNL

Project site CITAVERDE College

De volgende en laatste nieuwsbrief over het KCNL project ‘Voedselbossen Zuidoost-Nederland’ verschijnt
in december 2019.
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