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VOORBEELD 
Voedselbossen 
KCNL project 
‘Voedselbossen Zuidoost 
Nederland’ 

1. Peppelhof 
2. Voedselbos Volmeer (Den Food 
Bosch) 

3. Voedselbos Beek  4. Voedselbos Loonse Bos  

Uitgangsituatie Kale agrarische grond  Kale agrarische grond  Boomgaard  Agrarische grond 

Aangelegd 2018 2018 Boomgaard ±1930 / Voedselbos 
oktober 2015 

2020 

  Het is een oude boerderij met een 
volwassen houtwal aan de randen van 
het perceel. Verder is er een klein 
stukje naaldbos. In het centrum was het 
terrein kaal. Het voedselbos wordt met 
name in het midden aangelegd. 

Voorheen: Mais perceel WS De 
Dommel. In 2018 aangeplant.  

Voedselbos Beek was een oude 
boomgaard (appels, peren, 
kersen en pruimen) op löss met 
pinksterbloemen en een oude 
haag eromheen met veel rozen. 
Om het terrein ligt voornamelijk 
agrarisch gebied.  

  

Provincie Limburg Noord-Brabant Limburg Noord-Brabant 

Belangrijkste thema(s)         

  Burgerparticipatie / biodiversiteit / 
educatie / voedselproductie 

Educatie en uiteindelijk 
voedselproductie 

Biodiversiteit, educatie, recreatie 
eigen gezin, voedselproductie 
eigen gezin  

Educatie, voedselproductie 

Contactpersoon Derk Alting Sieberg HAS  Robert Knops  
robert-knops@hotmail.com Pim de Boer 

Grondeigenaar Stichting Phien, Peter Slijpen Waterschap De Dommel Robert en Monique Knops   

Aantal hectaren 13 ha (omvat meer dan alleen het 
voedselbos) 

0,8 ha 0,6 ha 3 ha 

Fase project  Aanlegfase.   
Er zijn al volwassen houtwallen om het 
terrein heen. Gestart 2019 

Gestart in 2018. Bestaand voedselbos  
Oude aanplant 30-80 jaar.   
Gestart 2015 voedselbos.  

Gestart 2019 

Ontwerp af         

aanwezig ja/nee ja ja ja nee 

  Het is mogelijk dat het ontwerp weer 
aangepast wordt. 

In de eindrapportage staat een 
ontwerp van het terrein 

Volledig ingericht. Alleen schetsontwerpen 

Beplantingsplan         

aanwezig ja/nee ja: concept ja ja nee 

  Levend ontwerp In de eindrapportage is weergegeven 
wat er staat en ook ongeveer waar.  

Toekomstbomen worden in de 
komende 10 jaar vrijgezet. 

Er is alleen een lijst van soorten die 
er komen 

Beheerplan         

aanwezig ja/nee ja: concept ja ja: concept nee 
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Onderhoudsplan         

aanwezig ja/nee nee nee ja: concept nee 

          

Verdienmodel         

aanwezig ja/nee ja: bespaarmodel ja, productie ja: bespaarmodel ja: productie 

 

VOORBEELD 
Voedselbossen 
KCNL project 
‘Voedselbossen Zuidoost 
Nederland’ 

5. Sualmana 6. Voedselbos Velden 7. Natuurgaard KorteVonck 8. Voedselbos Haverland 

Uitgangsituatie Voedselbos Park Naaldbos Houtwal / loofbos 

Aangelegd 1995 2019 2019 2018 

  Is het oudste voedselbos in Nederland. 
Helaas is het voedselbos een lange tijd 
in verval geweest, maar in 2013 is Hetty 
Adams begonnen met het terrein op te 
knappen. Een arme zandgrond. 

Dit wordt een voedselbos in een park. 
Het doel is een voedselbos aan te 
leggen dat gevormd en gedragen 
wordt door de gemeenschap.  

Arme en droge zandgrond. Er 
stonden veel zeedennen op het 
stuk. Deze zijn bijna allemaal via 
kaalkap gekapt. Het terrein 
verjongt nu. Veel Amerikaanse 
vogelskers. Verder redelijk wat 
walnoten geplant.  

Een stuk heraanplant. Ontwikkeling 
gaat traag. Meerdere 
schetsontwerpen, maar definitief 
ontwerp zou nog gemaakt moeten 
worden. In de houtwal staan al 
hazelaars en appelzaailingen 

Provincie Limburg Limburg Limburg Limburg 

Belangrijkste thema(s)         

  Biodiversiteit en educatie Educatie, beleving en recreatie  Educatie Educatie 

Contactpersoon Hetty Adams 
limburgse@voedselbosbrigade.nl 

Heleen Verbeek en Marjolein 
Lommen 
voedselbosvelden@gmail.com  

Hetty Adams 
limburgse@voedselbosbrigade.nl 

Hetty Adams 
limburgse@voedselbosbrigade.nl 

Grondeigenaar Margit Wedig Gemeente Venlo Jacques Voncken   

Aantal hectaren 0,5 ha 0,3 ha     

Fase project  Bestaand voedselbos gestart 1995 
Richting 20 jaar 

Aanlegfase. Gestart 2019.  Ontwerp- en aanlegfase. Gestart 
2019 

Ontwerp- en aanlegfase. Gestart 
2018 

Ontwerp af     
 

  

aanwezig ja/nee ja ja: concept ja: concept ja: concept 
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  In de eindrapportage staat een ontwerp 
van het terrein. Het terrein zou verjongt 
mogen worden. Herontwerp nodig. 

Alleen schetsontwerpen Alleen schetsontwerpen Alleen schetsontwerpen 

Beplantingsplan         

aanwezig ja/nee ja ja: concept ja: concept ja: concept 

  In de eindrapportage staat een globaal 
overzicht van de aanwezig soorten.  

In het schetsontwerp staan een 
aantal soorten die daadwerkelijk 
geplant zijn. 

Levend ontwerp Levend ontwerp 

Beheerplan         

aanwezig ja/nee ja: concept nee nee nee 

          

Onderhoudsplan         

aanwezig ja/nee nee nee nee nee 

          

Verdienmodel         

aanwezig ja/nee nee: bespaarmodel ja: bespaarmodel nee: bespaarmodel nee: bespaarmodel 

 


