Het Voedselbos in Kruisem
IN DE KLAS

Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Wat is Het Voedselbos?
Een voedselbos is een eetbaar ecosysteem. Naar het voorbeeld van het bos is hier een
tuin opgebouwd waar bijna alles eetbaar of bruikbaar is. Het is een tuin met bomen,
planten, bloemen, groenten, fruit, noten, kruiden en paddenstoelen.
Het Voedselbos is geen klassieke tuin met een netjes afgereden gazon, getrimde hagen,
in vorm gesnoeide bomen en borders met bloemen in een wel overwogen kleur. Hier
heerst een overvloed aan bomen vol vruchten, eetbare planten met namen die je nog
nooit eerder hoorde, lekkere groenten en smakelijke paddenstoelen.
Een voedselbos is er vooral op gericht om jezelf of een groep mensen te voorzien van
eten of medicinale kruiden, hout en andere grondstoffen zonder daarbij de natuurlijke
kringloop uit evenwicht te brengen. Er worden vooral meerjarige planten gebruikt of
planten die zichzelf jaar na jaar opnieuw zaaien. Hoewel de natuur hier zijn gang kan
gaan, wordt er ook geëxperimenteerd: er worden nieuwe soorten geplant zoals kiwi,
sneeuwklokjesboom, nashi, vijgen en kaki.
Nergens vind je een bloot stukje grond. Ofwel
staan er planten ofwel ligt er een mulchlaag.
Mulch is een strooilaag die de grond bedekt. Het
strooisel kan bestaan uit bladeren, stro, gras- of
gazonmaaisel, oogstresten, gehakselde planten
of houtsnippers, ... kortom plantenresten.
De mulchlaag en de begroeiing beschermt de
bodem tegen een uitdrogende zon of tegen
regen die de grond kan wegspoelen. Ook
‘on’kruid krijgt, door het mulchen, geen kans.
Toch wordt er hier niet over onkruid gesproken:
zelfs brandnetels hebben hun functie en vormen
een basis voor een heerlijke soep, groentepuree
of een gezonde thee.
De mulchlaag wordt opgegeten door de
opruimers van dienst: de bodemdiertjes. Die
zetten de mulchlaag om tot humus. Die dient
als voeding voor nieuwe planten. Zo krijg je een
kringloop die in een voedselbos nooit eindigt.

OPDRACHT:
Zoek op wat de schuin in vet gedrukte woorden juist betekenen.
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Permacultuur in Het Voedselbos
Deze tuin is opgebouwd volgens de principes van permacultuur. Permacultuur is
ontstaan in Australië en is een samentrekking van permanente agricultuur, of
voortdurende landbouw.
In Het Voedselbos wordt er gewerkt volgens deze 3 basisgedachten:

Zorgen voor
de aarde

Eerlijk delen,
grenzen aan de groei

Zorgen voor jezelf
en andere mensen

Kan jij enkele voordbeelden geven op welke manier we in Het Voedselbos
deze 3 basisgedachten kunnen terugvinden?
Zorgen voor de aarde:

Zorgen voor jezelf en anderen:

Eerlijk delen en grenzen aan de groei:
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De verschillende lagen in Het Voedselbos:
Duid aan op de tekening:
KRUIDLAAG

STRUIKLAAG

KRUINLAAG

BODEMLAAG

KLIMMERS

BOLLEN EN KNOLLEN
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Identiteitskaart plant
Kies een eetbare plant uit Het Voedselbos en vul de identiteitskaart in.
Foto of tekening
Nederlandse naam

Latijnse naam

Bladkleur
Bloemkleur
Bloeimaand
Smaakt naar
Soort gewas

bolgewas | eenjarige plant | tweejarige plant | vaste plant
heester | loofboom | naaldboom | roos | siergras | varen
waterplant | cactus | andere: ...

Speciaal kenmerk

opvallende bladeren | bloei | trekt bijen en vlinders aan | kruid
klimplant | woekerplant | droogbloem | geurplant | kruipplant | giftig
ander: ...

Standplaats

volle zon | halfzon | halfschaduw | schaduw

Wintergroen

bladverliezend | halfbladverliezend | groenbijvend

Winterhard

goed | matig | niet
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Een geit in Het Voedselbos?
Sommige diertjes beslisten op eigen houtje om in Het Voedselbos te komen wonen: op
planten, in de bomen, in het gras maar ook in de grond.
Sommige dieren werden er door mensen in gezet. Zo zijn er de honingbijtjes, kippen,
eenden en wormen. Maar ook de geit die de bosrand kort houdt als een handige
bosmaaier.

Kan je vinden wat elk dier hier in het Voedselbos doet? Trek de juiste pijlen.

Bloemen
bestuiven

Eieren leggen

Mest geven

Slakken eten

Bramen en
brandnetels
opeten

Plantenresten
opruimen

De paadjes
kort maaien
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Melk geven

Compost
maken

Kriebelbeestjes zoeken
Op de planten maar ook in de grond zit een
rijkdom aan diertjes. Bodemdiertjes breken dode
plantenresten af tot voedingsstoffen voor de
levende planten. Ze brengen lucht in de aarde en
maken de bodem gezond. Kan jij er vinden?

Vond je een kriebelbeestje?
Zet het in je loepepotje en bekijk het goed
Hoeveel poten heeft het?
Zie je ogen? Welke en hoeveel?
Zie je een staart?
Zie je voelsprieten?
Zie je vleugels? Hoeveel?
Welke kleur(en) heeft je diertje?
Heeft het dier een kop, romp en achterlijf?
Zoek de juiste naam op een zoekkaart:
Geef een korte beschrijving van je diertje:

Maak hier een tekening van je diertje:
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Hoe maken we meer planten?
Welke vermeerderingswijzen zie je op de tekeningen? Kies uit en geef telkens
een voorbeeld van zo’n plant.
SCHEUREN

AFLEGGEN
STEKKEN

ENTEN

UITLOPERS

AANAARDEN

WORTELOPSLAG

1

2

3

4

5

6

1
2
3
4

7

5
6
7
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Lekker wild
Paardenbloemstroop

Wilde planten-omelet

Wat heb je nodig?

Wat heb je nodig?

• ½ kg paardenbloemhoofdjes

• 4 eieren

• 1 liter water

• 1 lente-uitje

• 1 kg suiker

• stengeltjes van de paardenbloem

• zeste en het sap van 1 biologische
citroen

• een tiental toppen van o.a.
brandnetel, smeerwortel,
weegbree, duizendblad, zevenblad

Bereiding

• eventueel wat madeliefjes

Was de bloemen en knip de
resterende steeltjes weg. Vul een
pot met 1 liter water, voeg hierbij
de bloemen en citroen-zeste (schil
zonder wit), laat dit een minuut of 10
koken. Af laten koelen en enkele uren
of een nacht laten staan.
Zeven in een andere pot en het
citroensap en de suiker toevoegen.
Laten koken en indikken tot
gewenste dikte.

• 100 g champignons

Erg lekker op een cracker,
pannenkoek of boterham met een
pittig stukje kaas!

• 20 g boter
• peper, zout

Bereiding
Dompel de brandnetels even onder
in kokend water zodat de ‘prik’ weg
is. Was de toppen en het lente-uitje
en snijd ze in kleine stukjes. Maak de
champignons schoon en snijd ze in
dunne plakjes. Klop de eieren, voeg
peper en zout toe. Roer de blaadjes,
het lente-uitje en de champignons
erdoor. Laat de boter smelten en bak
de omelet aan beide kanten op een
niet te hoog vuur lichtbruin.
Lekker met stokbrood.

smeerwortel

daslook
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Kruiswoordraadsel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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OPDRACHT:
Kan jij het zwart omrande woord vinden? Het is de naam van de
methode die ze hier in Het Voedselbos hanteren.
Maar eerst moet je daarvoor de andere woorden vinden …
1. Een gerecht dat snel klaar is en vooral met groenten en water gemaakt wordt
2. Niet alle planten zijn ...... omdat ze soms giftig kunnen zijn
3. Producten uit Het Voedselbos of bij de boer om de hoek noemen we ‘...... keten’
omdat we ze rechtstreeks kopen bij diegene die het teelde of maakte
4. Een groente die we vooral kennen in een oranje kleur en soms héél groot is
5. Een lekker rood snoepje dat groeit aan een struik die lelijk prikt
6. Langwerpige eetbare knol die friszoet smaakt en ook wel appelwortel
genoemd wordt
7. Wij noemen het meestal ajuin
8. De naam van de tuin waar we op bezoek zijn/waren
9. Paddenstoel met Japanse naam
10. Maken we meestal van zacht fruit voor op de boterham
11. Zo noemen we ‘eetbare dingen uit de natuur verzamelen’ ook wel eens
12. Heerlijke vrucht van een exotische boom, let wel, maakt vlekken die niet meer
uit je kleren te krijgen zijn

Het Voedselbos in Kruisem - IN DE KLAS -

10

Redactie: Plattelandsklassen vzw - Foto’s: Kris Snoeck - Opmaak: Lubbit vof

12

