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Wat is de minimumoppervlakte van je bosje?

10 m2

Waar moet je rekening mee houden als je je bosje 
aanlegt?

 – Inrichtingsplan en plantenkeuze zijn heel belangrijk. De meeste 
planten kies je voor tientallen jaren. 

 – Wellicht moet je de bodem ontharden of saneren en misschien ook 
nieuwe grond aanvoeren. 

Wat komt er kijken bij het onderhoud van je bosje?

 – Tot het bosje zijn definitieve vorm krijgt, heeft het veel onderhoud 
nodig. De eerste jaren: water geven, bemesten, snoeien, wieden. 

 – Met de jaren heeft je bosje minder onderhoud nodig: 
• Zaailingen verwijderen 
• Wieden (1x per jaar) 
• Snoeien 

Hou rekening met deze kosten:

 – Plantgoed 
 – Verharding uitbreken 
 – Straatmeubilair of spelelement 
 – Bodem klaarmaken (met aangevoerde grond) 
 – Toegang tot water 

 
Gekoppelde kansen 

 – Biodiversiteit: nestkastjes en insectenhotels 
 – Biodiversiteit: mini-biotoop in de stad 
 – Klimaat: koelte-eiland 
 – Recreatie: buurtplek (bankje, integratie van spelelement) 
 – Water: waterinfiltratie 
 – Dieren: geiten, kippen, eenden 

Geschikte plekken

Plein, parkeerplaats, speelplaats, braakland, gazon, park 

Bronnen
 

 – Linder van den Heerik en Greet Tijskens, ‘Permacultuur, van 
appelboom tot zeekool’, Velt vzw, 2018 

 – Madelon Oostwoud, ‘Een kleine eetbare tuin met vaste planten, 
ontwerpen voor tuin, balkon en terras van 6-60m2’, KNNV, 2015 

Een voedselbos is een aangeplante plantengemeenschap in lagen 
met veel eetbare soorten. 

Een voedselbos heeft meer biodiversiteit, veerkracht en producti-
viteit dan een klassieke moestuin of boomgaard. De verschillende 
‘lagen’ werken samen, waardoor een voedselbos een gesloten 
grondstoffencyclus heeft en klimaatrobuust is. 

In plaats van een echt bos met hoge bomen, kun je kiezen voor een 
‘voedselbosrand’ met lage bomen, struiken en een kruidlaag. In de 
stad kan zo’n eetbaar bosje uitgroeien tot koelte-eiland, en met 
bankjes of speelgroen maak je er een buurtplek van. 

Zon of schaduw?

Alles kan. Zowel planten die houden van volle zon als van halfscha-
duw of schaduw hebben hun plaats in een voedselbos.

De ideale ondergrond?

Volle grond > opgehoogde grond > bak

Graag een hoge boom in de buurt

Plant een klein bosje het liefst in de buurt van hoge bomen. Want 
de hoogste laag heeft veel plaats en tijd nodig om volwassen te 
worden. 

eetbaar groen:
EETBAAR BOSJE 

Een bosje op de speelplaats van  BS De Piramide in Wilrijk 
(5 jaar na aanleg!) Meer info? Groenman.be
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