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Ontwerp, beheer, educatie. En oogst!
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Een voedselbos, 
wat is dat?

Combineert 
soortenrijke 
landbouw..

(voedsel)

.. met 
natuurherstel 

(bos)
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Voedsel + 
bos
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De officiële definitie

n Bos: productief ecosysteem naar voorbeeld van een natuurlijk bos. Met veel 
verschillende meerjarige en/of houtige soorten, waarvan vruchten, zaden, bladeren, 
stengels ed. voor de mens als voedsel dienen 

n Bomen: een kruinlaag van hogere bomen en minimaal drie andere vegatielagen

n Bodem: een rijk bosbodemleven

n Bedacht: ontworpen door mensen

n Behoorlijk groot oppervlak: minimaal 0,5 ha in ecologisch rijk gebied

Uit de Green Deal voedselbossen

Onder andere een kruidlaag, struiken, lagere en vooral ook hoge bomen
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Ontwerp
Juiste plant, juiste plek

Dit betekent: 

n Werken met wat er is. Bijvoorbeeld een vijg 
of duindoorn op een zonnige plek met 
zandgrond.  

n Maar ook: de plek naar je hand zetten. 
Bijvoorbeeld ophogingen om bepaalde 
bomen voldoende wortelruimte te geven.
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Ontwerp
Uitdaging voor de initiatiefnemers

Het voedselbos bij NoordOogst ligt op een
voormalig sportveld. Het heeft opgebracht 
zand. Droge grond!

Daarnaast 's winters hoog grondwater. 
Funest voor de wortels van veel bomen.
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Ontwerp en aanleg | herfst 2015
Visie: "Om het wereldvoedselprobleem te fixen moeten we kijken naar 
steden."

Initiatiefnemer Chandar van der Zande van 
Metabolic

Ontwerper Xavier San Giorgi
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Foto’s NoordOogst 2020
Een voedselbos van vijf jaar oud
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Vijftig soorten |
waarvan veel onbekende

Gele kornoelje
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Worcesterbes

Duindoorn Hartnoot
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Beheer
Door tuinder, voedselboswachter, 

statushouders, studenten, vrijwilliger en 
stagiairs. 

Werkzaamheden: 

§ bramen verwijderen

§ wilgen snoeien

§ paden rijden

§ soorten vrijzetten 
voor oogst
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Educatie

n Subsidie ‘Betrekken bij groen’ van 
Landschap Noord-Holland voor 
bewegwijzering voedselbos.

n Subsidie NME-fonds voor workshops
met kinderen in het voedselbos.

n Betaalde kick-startrondleiding door
voedselbos voor wie zelf een 
voedselbos in of rond Amsterdam wil 
starten.
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Kids
§ Koken uit het voedselbos

§ Thee maken met kruiden uit het
voedselbos

§ Bomen planten met naschoolse 
opvang

§ Speurtocht ‘Het geheim van het 
voedselbos’
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Oogst!

De oogst gaat vooral naar de mensen met een 
groenteabonnement bij stadstuinderij 
NoordOogst. Het andere deel gaat naar 
restaurants die graag bijzondere soorten 
serveren.


