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Als het goed is heb je je in het verleden aangemeld als vrijwilliger om te helpen bij Voedselbos 

Woest. En binnenkort hebben we een eerste activiteit waar we jullie hulp bij kunnen gebruiken.  

Wat gaan we doen: Berkenbomen inplanten 

We hebben 150-200 berkenboompjes gekregen en die moeten tijdelijk geplant worden in een 

kwekerij. Zo kunnen ze dit jaar een steviger wortelstelsel vormen waarna we ze later (in 

november) in ons eigen Voedselbos kunnen planten.  

Maar berken zijn toch niet eetbaar?  

Nee, niet heel erg, maar ze zijn wél ontzettend nuttig: Ze verbeteren de (klei)grond  en het 

afgevallen blad is perfect als organisch materiaal. Schimmels, wormen en kleine beestjes 

smullen hiervan. Daarnaast is het natuurlijk ook een fraaie inheemse boom, met zijn witte bast.  

Corona 

We realiseren ons dat we heel voorzichtig moeten zijn. We vragen ieder om zelf de geldende 

RIVM maatregelen te volgen, als Stichting dragen we hier geen verantwoordelijkheid voor.  

Bij het inplanten op de kwekerij is het mogelijk om voldoende afstand te houden. We beperken 

het aantal planters tot ~8 per keer.  

Vanwege de corona maatregelen kunnen wij helaas niet voor koffie en versnaperingen zorgen, 

Neem dit dus zelf mee als je wilt. Ook is op locatie helaas geen toilet beschikbaar.  

Wanneer is het?  

We willen op 2 zaterdagen inplanten:  

Datum Groep 1 Groep 2 

Zaterdag 3 april 10.00-12.30 14.00-16.30 

Zaterdag 10 april* 10.00-12.30 14.00-16.30 

 

* Als het inplanten heel voorspoedig gaat is 10 april mogelijk niet (geheel) nodig. We 

communiceren hierover na de eerste plantdag. 

Waar moet ik zijn?   

De kwekerij bevindt zich aan de Sliperman, Schijndel.  

Komend uit het noorden:  

Op de kruising Hermalen – Sliperman ga linksaf.  

Na ~150m is rechts de kwekerij.  

Parkeren kan langs de straat, op de Sliperman. Niet op het terrein van de kwekerij! 
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Niet elke navigatie brengt je naar de precieze plek, zie daarom ook dit kaartje.   

Aanmelden:  

Je kunt je aanmelden via deze link: https://forms.gle/3VXQxpbzDJNNyqnJ6  

 

Alvast bedankt en hopelijk zien we elkaar snel op deze eerste activiteit! 

Martijn van Riet 

Stichting Voedselbos Woest 

Kwekerij 

https://forms.gle/3VXQxpbzDJNNyqnJ6

