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“In fiedselbosk is in hertferwaarmende gearwurking fan natûr en lânbou” 

In 2009 kocht Wouter van Eck samen met een goede vriend een braakliggend 

stuk maisland van 2,4 hectare, waar hij met al zijn kennis en ervaring van 

permacultuur en bosbouw een langgekoesterde wens in vervulling bracht. In 

Ketelbroek, nabij Nijmegen werd stap voor stap deze braakliggende mais-

akker omgetoverd in een weelderig en voedselrijk voedselbos. “Zou zoiets in 

Eastermar ook kunnen?” vroeg een groepje dorpsbewoners zich twee jaar 

geleden af.  Jazeker! We zijn al aardig op weg.  

Een voedselbos, ook wel eetbare bostuin genoemd,  is kort gezegd een 

zelfvoorzienend ecosysteem wat in aanvang door mensen is ontworpen. In een 

voedselbos zijn in Nederland wel tot 300 eetbare soorten noten, zaden, 

bloemen, fruit, wortelen, groenten en paddestoelen te oogsten. Een 

voedselbos bestaat normaliter uit minimaal 7 vegetatielagen met als kruinlaag 

hoge bomen zoals walnoten en tamme kastanjes en hoogstamfruitbomen. 

Vervolgens lagere fruitbomen en hoge struiken, dan lage struiken gevolgd door 

een kruidlaag, bodemkruipers, wortel- en knolgewassen. Klimplanten, zoals 

kiwi, druif en hop klimmen door meerdere lagen heen.  

Naast eetbare soorten zorgt een voedselbos ook voor waardevolle 
landschapselementen zoals houtwallen, hagen en poelen. Daarnaast levert een 
vitaal voedselbos op termijn een rijke oogst op aan hoogwaardige natuur, een 
aantrekkelijk landschap en andere nuttige producten zoals (timmer)hout, 
medicinale kruiden en zaai- en plantgroei.  
 
Afgelopen jaar hebben we als dorpscoöperatie veel tijd en energie gestoken in 
het vinden van een geschikte locatie. Inmiddels hebben we in samenwerking 
met Stichting Rom Paad de beschikking over 3 percelen van totaal  circa 1 
hectare waar we fase 1 van ons voedselbos van- en voor het dorp gaan 
ontwikkelen. Een enthousiaste werkgroep met dorpsgenoten met groene 
vingers en een goede smaak zijn aan de slag gegaan met het ontwerp. 
Daarnaast zijn we bezig met een mogelijk perceel van 2,25 hectare voor fase 2.  
 
Het zou toch fantastisch zijn als over een aantal jaren de mooie producten uit 
ons voedselbos hun weg vinden naar onze winkels, bedrijven en horeca?  
 
Reacties? enerzjykeastermar@gmail.com  
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