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Cursus: Het voedselbos in de praktijk 

De cursus Het voedselbos in de praktijk dompelt de deelnemers onder in deze boeiende toepassing 

van permacultuur. Het is een cursus die deelnemers helpt om zelf en met anderen een voedselbos te 

ontwerpen en op te zetten. Een voedselbos kan klein of groot zijn. Wat telt is dat de basisprincipes 

van permacultuur zijn toegepast om op duurzame wijze gezonde producten te telen. 

De kennis over de praktijk van voedselbossen in Nederland en Europa is nog jong. Deze cursus 

bestaat uit praktijk, theorie en bezoeken aan voorbeeldbedrijven. Uniek is het feit dat de cursus 

aansluit bij het congres Van Akker naar Bos (www.vanakkernaarbos.nl), waarin eind november 2015 

voedselbossen 5 dagen lang (!) centraal staan. Niet alleen kunnen hierdoor de laatste inzichten en 

ervaringen in de cursus verwerkt worden, ook kun je deelnemen aan een vernieuwende beweging 

die de stichting Doornik Natuurakkers met dit congres op gang wil brengen en die je na de cursus 

mede tot steun en inspiratie kan zijn.  

 

Tijd rijp voor voedselbos 
De permacultuur en daarmee het voedselbos is een reactie op de negatieve kanten van de reguliere 

landbouw: het verwoestende effect op het bodemleven, de enorme hoeveelheid energie en vaak ook 

bestrijdingsmiddelen die deze gebruikt. In het voedselbos wordt de natuur niet onder druk gezet 

maar proberen we met haar mee te werken. We ontwikkelen een open bos dat grotendeels bestaat 

uit meerjarige eetbare gewassen. Grondbewerking wordt zoveel mogelijk uitgebannen. Net zoals in 

een natuurlijk bos is het voedselbos opgebouwd uit lagen: hoge bomen via struiken naar kruiden en 

knolgewassen. Er is een grote diversiteit aan de plantensoorten zodat zon en bodem zo goed 

mogelijk gebruikt worden en er wisselwerking tussen planten is die gezondheid en productie van 

planten en  ook vee ten goede komt.  
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De aandacht voor deze gedachten, voor het voedselbos wint terrein. Een groeiend aantal pioniers 

legt voedselbossen aan, experimenteert, produceert en doet meer kennis op. Doornik Natuurakkers 

sluit zich hierbij aan door de aanleg van voedselbossen, door de organisatie van het congres Van 

Akker naar Bos, het ondersteunen van de beweging voor voedselbossen en het ondersteunen  van 

deze cursus.  

Wat kun je aan het einde van de cursus? 
Aan het eind van de cursus: 

 Ken je de principes van het voedselbos en de ecologische achtergronden 

 Ken je de stand van zaken van de ontwikkeling van voedselbossen in Nederland 

 Weet je hoe je een ontwerp voor een voedselbos (nieuw of transitie van tuin, boomgaard of 

akker) maakt 

 Heb je ervaring opgedaan met de aanleg van een voedselbos (nieuw of in transitie)  

 Heb je het belang van uitwisseling van kennis ervaren en ben je desgewenst lid van de beweging 

voor voedselbossen  

Voor wie is deze  cursus interessant ?  
Deze cursus is interessant voor: 

 Mensen die op een praktische manier kennis willen maken met voedselbossen 

 Mensen die samen voedsel willen produceren op een manier die duurzaam en eerlijk is  

 Mensen die een nieuwe uitdaging in het omgaan met onze omgeving en de productie van 

voedsel zoeken en hierbij anderen willen bereiken en helpen. 

 Mensen die stad en platteland willen verbinden rond natuurlijke landbouw, gezond voedsel en 

landschapsbeleving 

 

Is er voorkennis vereist? 
Er is geen specifieke voorkennis nodig. Kennis van tuinieren, gewassen verbouwen, van bodem en 

landschap komen van pas maar ook zonder die ervaring kun je meedoen. Liefde voor natuur en 

landschap, nieuwsgierigheid en de wil om uit te proberen en ervaringen uit te wisselen zijn 

belangrijke eigenschappen.  
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Hoe groot is de groep deelnemers? 
Het maximale aantal deelnemers per groep is 20 personen. In de meeste activiteiten zullen we met 2 

begeleiders actief zijn. 

Uit hoeveel cursusdagen bestaat de cursus? 
De cursus duurt 10 dagen. Hij start medio december. De cursus wordt eind 2016 afgerond. De cursus 

zal zoveel mogelijk op zaterdagen georganiseerd worden. De cursusdagen worden binnenkort 

bekend gemaakt. Bij veel belangstelling wordt de cursus mogelijk op vrijdag en zaterdag gegeven.  

 

Hoe ziet het programma er uit? 
Elke cursusdag heeft een kennisdeel en een activiteit, incl. uitvoering in het veld of 

veldbezoek/excursie. Van de bijeenkomsten worden verslagen gemaakt en er zal thuis het e.e.a. ter  

voorbereiding van cursusdagen (lees huiswerk) worden gedaan.  

Thema’s die behandeld worden zijn: 

 achtergronden en theorie van de permacultuur en voedselbossen 

 bodems en bodemleven  

 ecologie 

 plantengemeenschappen en planten voor het voedselbos 

 de plaats en het houden van vee in een voedselbos 

 het ontwerpen van een nieuw voedselbos en transitie van een boomgaard naar voedselbos 

 het vermarkten en verwerken van producten 

 de wereld van schimmels en paddenstoelen 

We zullen enkele excursies naar voedselbossen organiseren, deze goed voorbereiden en een breed 

scala aan onderwerpen tijdens de bezoeken behandelen. 

Het definitieve programma indeling wordt eind september 2015 vastgesteld. 

Deelnemers ontvangen een certificaat bij deelname aan minimaal 8 cursusdagen. 
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Cursuslocaties 
De cursus wordt op uiteenlopende locaties gegeven. Uitvalsbasis vormt het educatief centrum De 

Veldschuur in Bemmel met de naastgelegen Doornik Natuurakkers. Op een cursusdag met excursie 

zal de cursus in de meeste gevallen op het bezoekadres plaats vinden.  

Indien openbaar vervoer niet haalbaar is, zullen we zoveel mogelijk proberen te carpoolen. 

Cursusbegeleiding 
De cursus wordt georganiseerd door de stichting Heg&Landschap (www.hegenlandschap.nl)  in 

samenwerking met de stichting Doornik Natuurakkers (www.doorniknatuurakkers.nl) en gegeven 

door Louis Dolmans en Lex Roeleveld. Diverse personen met ervaring in permacultuur en 

voedselbossen zullen als gastdocenten hun bijdrage aan de cursus leveren. 

Kosten 
De kosten van de cursus bedragen 1 voucher dwz € 1.000. In dit bedrag is btw inbegrepen. Voor dit 

bedrag krijgen de deelnemers aangeboden: 

 10 cursusdagen met eenvoudige, vegetarisch lunch, koffie/thee/sap 

 Cursusmap met handouts en handboek voedselbossen 

 Bundel plantgoed bestaande uit bijzondere voedselbomen en -struiken.   

Aanmelden voor de cursus & aanvragen voucher 
Wilt u aan de cursus deelnemen meldt u dan aan d.m.v. het contactformulier op: 

www.hegenlandschap.nl . 

U kunt de cursus betalen met een voucher van Groen&Doen.  Deze gratis voucher kunt u vanaf          

1 oktober zelf aanvragen via de website: http://www.groenendoen.nu/doe-mee/  

Er is een beperkt aantal vouchers beschikbaar dus zorg dat u er snel bij bent op 1 oktober want 

OP=OP. We verwachten dat er veel belangstelling is en het hard zal gaan. 

Voor het aanvragen van een voucher heeft u uw persoonlijke Digidinlogcode nodig. Indien u die nog 

niet heeft, kunt  u  deze het beste direct aanvragen! Digid is aan te vragen bij:  

https://digid.nl/aanvragen (met uw Burgerservicenummer!). 

 

Voor meer info over het programma en cursusaanbod: www.hegenlandschap.nl  

Heeft u vragen over de cursus of het aanvragen van uw DIGID  bel of mail Lex Roeleveld,    
T: 06 20 52 24 88, E: stichting@hegenlandschap.nl 
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