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13.00-13.10 Welkom door voorzitter Annette Hietbrink

13.10-13.45 Wie is wie - kennismaking 

13.45-14.20 Presentatie van het ontwerp + vragen door Jade.

14.20-15.00 Toelichting plannen m.b.t. aanleg en beheer door Martijn. Bespreken van 
praktische zaken: wanneer zijn de plantdagen, wat kun je doen als 
vrijwilliger, hoe communiceren we met elkaar etc. Open discussie!

Optioneel:

15.00-16.00 Wandeling (ca 10min lopen) naar en door het toekomstige 
voedselbosterrein. Stevige schoenen of laarzen zijn aan te raden!
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Kennismaking



Toelichting ontwerp voedselbos



https://www.youtube.com/watch?v=6lJdemvG9YE


Voedselbos Woest is…

natuur

genieten

beleven

biodiversiteit

educatief

buiten spelen

gezond

voedsel

avontuurlijk

duurzaam









Stichting Voedselbos Woest, 
gemeente ‘s-Hertogenbosch, 

Jade Reforestry en vrijwilligers 
zijn bezige bijtjes!

November 2021 begint het 
echte werk, en daar hebben 

we jouw hulp bij nodig!

Voedselbos Woest een 
handje helpen met groeien 
door selectief te wieden en 

te snoeien

Een diverse, gezonde en 
lokale oogst die 

exponentieel draagt

Voorbereiden & ontwerpen Zaaien & planten Onderhoud & planten Oogsten

Jij kan het voedselbos helpen groeien!



Toelichting plannen m.b.t. aanleg en 
vrijwilligers



• De aanleg
• Elke boom de juiste plek

• Hoe plant je een boom/struik?

• Andere werkzaamheden

• Opzet en planning van plantdagen

• Voorbereiding / Materiaal

• Communicatie

• Uitdagingen

• Vragen
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VAN NAAR

3 A4-tjes ~2 hectare (20.000 m2)



• Soms zijn de plantgaten en locaties al 
vooraf voorbereid en gemarkeerd in het 
veld!
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1. Elke plant heeft 
een label

2. Elk Label is een bepaalde soort,
en heeft een positie op de kaart

3. In het veld is de positie te vinden 
en de boom kan geplant worden

X

Y
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• Goed planten is zéér belangrijk voor de overlevingskans!

• Planten in klei is niet makkelijk

• Risico op ‘dichtsmeren’ van de wanden, dit vereist de juiste 
nabewerking van een plantgat

• Ons plantgoed heeft meestal geen kluit en summiere wortels

• Wortels mogen nooit uitdrogen!

• De wortels moeten in contact met de bodem (voor haarwortels), 
maar ook met lucht

• We gaan niet uit van watergeven: toevoegen van organisch 
materiaal (o.a. compost / houtsnippers) moet vocht vasthouden

• Mogelijkheden om machinaal plantgaten te maken (met 
grondboor/graafmachine) worden onderzocht. 
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Goede instructie is essentieel! 
 Begeleiding op plantdag / Instructiekaart / Video / … 



Overall

• Andere talenten zijn ook welkom! (website, 
fondsen werving, social media, crowd 
control, EHBO…)
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Tijdens een plantdag:

• Inkuilen nieuw plantgoed

• Plantgoed naar plantlocatie brengen

• Compost/houtsnippers aanvoeren

• Blaren prikken

• Catering

• …
Geef je 1e en 2e keus 
aan waar je wilt / 
kunt helpen

Vóór een plantdag:

• Plant labels schrijven (vooraf)

• Labels aan plantgoed bevestigen

• Plantgoed bij elkaar zoeken voor plantdag

• Plantlocaties markeren in het veld

• Inkuilen nieuw plantgoed

• Soep maken

• …



• Centraal punt is Corona 
gedenkplek

• Voor de Corona Gedenkplek 
komt een opslagplaats voor 
plantgoed
• Ingekuild 
• Onder zeil (direct planten)

• Van hieruit distributie over 
de locatie

• Gelabeld plantgoed per 
plantdag bij elkaar

• Afhankelijk van de 
leverbaarheid bepalen we 
vooraf welke soorten / zones 
we gaan planten
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Corona 
gedenkplek

Plantgoed

Eenvoudige 
schuilplek 
(o.v.b.)

Bankade

Rotonde



• VB Woest heeft geen eigen materiaal 
of opslagruimte

• Zelf meebrengen naar plantdag:
• Spade voor plantgaten

• Evt. schop (voor bijv. compost)

• Lunch

• Soepkom/ Woest koffiebeker

• Buitenkleding en goede schoenen / 
laarzen

• Goede zin! 
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Bij voldoende 
animo kunnen we 

deze bestellen



• Plantseizoen: november tot februari
• Maart liever niet gezien kans op droge zomers

• Voorlopige Plantdata
• 6-11 Starten met ‘klein spul’ 

en veel instructie
• 13-11 : evaluatie aanpak
• Daarna wekelijks
• Jan / feb te bepalen

• Plantdag: 
• 10.00 – 16.00
• 12.30 soep!

• Andere dagen: 
• Voorafgaand aan een plantdag zijn er voorbereidende taken te doen
• Ook door slecht weer zullen we soms proberen uit te wijken naar de zondag.
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• Aanmelden voor plantdag via website / online formulier

• Bij slecht weer (regen / vorst) wordt hier uiterlijk 24 uur van te voren 
over bericht (Mail / Website)

• Elke Plantdag wordt gecoördineerd door VB Woest Werkgroep
• Verdeling van werk en aanspreekpunt bij vragen

• Fiets: Bankade (=Corona Gedenkplek) (voorkeur)

• Auto: Lunerkampweg (~10 min lopen) of Groote Wielen (mits geen 
overlast)
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• We hebben het nog nooit gedaan, maar…

• Beschikbaarheid van Voedselbosplantgoed is niet
vanzelfsprekend (vraag is groter dan aanbod)

• We hebben geen eigen materieel (spades, krui-
wagens, etc) en onderkomen

• Funding is nu op ongeveer 75% van totaal (maar nog in afwachting 
van gemeente en GOB)

• We zijn afhankelijk van vrijwilligers (= ook een kracht!)
• Nu 44 aanmeldingen, streven een vaste kern met ervaring van >30

• We hebben uiteraard het weer niet in de hand
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• Er is veel werk te doen, maar minstens zo belangrijk is een goede 
samenwerking en gezelligheid!

• Er zullen zeker zaken misgaan, wees coulant en help mee om te 
verbeteren!

• We staan open voor al jullie suggesties en ideeën, het Voedselbos is 
nog lang niet af!
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