
ONTWERPCURSUS VOEDSELBOSSEN 2020

Voedselbossen staan volop in de belangstelling. De tijd is rijp om in Overijssel 
voedselbossen te leren ontwerpen die eeuwenlang meegaan

Een succesvol voedselbos is niet zomaar wat bomen 
en struiken, maar een veerkrachtig ecosysteem dat 
ontstaat vanuit creatief maatwerk voor de plek in 
kwestie 

De ontwerpcursus wordt aangeboden door de Werk-
plaats Voedselbossen Oost. De cursus wordt gegeven 
door Martijn Aalbrecht en Malika Cieremans.  
Voor meer informatie zie www.circleecology.org 
en www.devoedselboss.nl
 

De cursus wordt ondersteund door Natuur en Milieu 
Overijssel, Stichting Voedselbosbouw Nederland en de 
Werkplaats Voedselbossen.

Natuur en landbouw zijn twee verschillende werelden 
geworden, maar in een voedselbos verzoenen we die 
weer met elkaar. We ontwerpen het namelijk als een 
levend systeem met een hoge diversiteit aan bomen en 
struiken waarvan we voedsel kunnen oogsten: allerlei 
fruit en noten, maar ook zaden, bloemen, bladeren, 
scheuten en paddestoelen. 

Daarnaast bouwt een voedselbos een blijvend gezonde 
bodem op, die als een spons veel water opneemt en 
afstaat. Bovendien vangt het veel fijnstof op, en legt het 
CO2 vast in biomassa. Ook kunnen we een voedselbos 
waarde geven voor educatie en beleving.

VERZOENING NATUUR EN LANDBOUW

In april 2020 start de tweede Ontwerpcursus Voedsel-
bos in Overijssel. Deze is bedoeld voor mensen met 
een plek voor een voedselbos, en de motivatie om 
zich grondig voor te bereiden. 

In de cursus krijgen deelnemers inhoudelijke input uit 
diverse kennisterreinen en worden zij uitgedaagd om 
observaties te doen en keuzes te maken voor hun eigen 
plek. Met de blik van ervaren docenten, en spiegeling 
van elkaar, krijgen ze grip op hun dromen en ambities 
voor een rijk en productief voedselbos.

De ontwerpcursus staat open voor deelnemers die een 
stuk land in eigendom of in gebruik hebben. Wie zelf 
niet zo’n plek heeft, kan zich met een ander initiatief 

verbinden en op die basis deelnemen. Het cursustraject 
omvat vijf cursusdagen op verschillende locaties in 
provincie Overijssel, inclusief een excursie naar het 
bekende voedselbos Ketelbroek in Groesbeek (Gld). 
Rondleiding door Wouter van Eck.

* Bij de aanmelding vragen 
we je om gegevens over je 
situatie en een toelichting op 
je motivatie.

Vrijdag 12 juni

Vrijdag  3 juli 

Vrijdag 4 september
 

Overige datums zijn 
(nog) niet bekend 
i.v.m. Corona.

400,- incl. BTW
KLIK HIER 
OM U AAN 
TE MELDEN*

09:00 - 17:00u

Oost-Nederland

Inclusief  cursusmateriaal  & koffie/thee.  Lunch is op basis  van potluck, soep inbegrepen

https://circleecology.org
https://www.devoedselboss.nl
https://spits-online.nu/platform/2bCVE9NtdtzV3ESl0Whk
https://spits-online.nu/platform/2bCVE9NtdtzV3ESl0Whk
http://www.natuurenmilieuoverijssel.nl/voedselbossen/

