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Eerste plantdag 20 november 2021

1. Doelstelling
Op 19 januari 2021 is Stichting Voedselbos Woest opgericht vanuit een burgerparticipatie. Het doel
van de stichting is het aanleggen en onderhouden van een voedselbos in Rosmalen, het bieden van
educatie en natuurbeleving voor omwonenden en geïnteresseerden in het voedselbos, het
ontwikkelen van diverse en vitale natuur door het verhogen van de biodiversiteit, bodemvitaliteit,
het zuiveren van lucht en het vastleggen van koolstof en tenslotte het oogsten van gezond voedsel.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
De stichting heeft een gebruiksovereenkomst met de gemeente ‘s-Hertogenbosch, de gemeente stelt
de ca. 2 hectare grond om niet ter beschikking voor een periode van in elk geval 5 jaar.

Locatie Bankade in Rosmalen, zoals het was

2. Organisatie
Het bestuur bestaat uit de volgende vrijwilligers:
Martijn van Riet (voorzitter)
Mirjam van Huizen (secretaris)
Annette Prinsen (penningmeester)
In de loop van 2021 is om diverse redenen afscheid genomen van drie bestuursleden. Wij danken
Peter Lammers, Annette Hietbrink en Annemarie Hendriksen voor hun inzet.
Samen met het bestuur zijn de volgende vrijwilligers actief in de Werkgroep VB Woest:
Oscar Bakhuizen
Wouter Kuipers
Monique Westerlaken
In de loop van 2021 is het aantal mensen dat zich heeft aangemeld opgelopen tot boven de 70. Een
deel hiervan heeft al (meermaals) meegeholpen bij de realisatie van het voedselbos. We streven naar
een groep van 10-15 ervaren vrijwilligers náást de werkgroep die gezamenlijk, maar ook zelfstandig,
werkzaamheden kunnen verrichten.

Voorbereidingen voor de plantdag

3. Activiteiten in 2021
Begin juli is de subsidieaanvraag voor de ontwikkeling van Kanaalpark fase2 ingediend door de
gemeente bij het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB). Het voedselbos is een onderdeel van het
kanaalpark. Eind december is het principebesluit tot goedkeuring bekend geworden. Hieraan
gekoppeld is een bijdrage van 50% van de inrichtingskosten behorend bij natuurdoeltype ‘Vochtig
bos met productiefunctie’. Vanuit de gemeente is toegezegd een gelijke bijdrage te leveren.
Uitkering hiervan wordt in 2022 verwacht.
Op 11 augustus is de gebruiksovereenkomst met de gemeente ondertekend. Met de stadsecoloog
van de gemeente is regelmatig overleg over de aanleg, (water)beheer en toegestane soorten. We zijn
hierbij gehouden aan soorten met ‘Europese wortels’. Grofweg van Engeland tot de Kaukasus.
Aziatische / Amerikaanse / Australische soorten horen hier dus niet bij.

Interview met Martijn van Riet tijdens de opening van de coronagedenkplek. Deze plek is door de gemeente in het
voedselbos gemaakt.

In samenwerking met Jade Reforestry is een ontwerpplan gemaakt voor de eerste fase. Het ontwerp
heeft een grote diversiteit aan plantsoorten die ieder een uitgekiende plek in het voedselbos krijgen.

Informatiemiddag voor vrijwilligers en belangstellenden – 11 september

Het ontwerp is gedigitaliseerd, in het veld is een grid uitgezet en op de labels is de plantlocatie
aangegeven. De gerealiseerde beplanting wordt opgenomen in het realisatie ontwerp. Daarin staan
ook de varianten per soort zodat we de komende jaren kunnen gaan zien welk plantgoed het goed
doet in het voedselbos.

Onderdeel van het ontwerp

Loopbrug over greppel

Bezoek aan Voedselbos Lekkerlandgoed. Ook zij zitten op kleigrond.

Op 20 november was de eerste officiële plantdag. Ca. 25 vrijwilligers starten die dag met instructie
over het planten van een boom en veiligheidsinstructies. Het was een leuke dag met het gevoel aan
het begin van iets bijzonders te staan. Daarna viel er zoveel regen dat drie van de vijf plantdagen
moesten worden afgezegd. De beplanting is met boompalen, rasterlatten en bamboestokken
vastgezet om te voorkomen dat bomen omvielen. Om de jonge bomen zijn vraatkokers gezet.

Plantinstructie 20 november 2021

Natte boel, november/december 2021

Per 31 december 2021 staan 168 bomen en struiken in de grond.
Op de website www.voedselboswoest.nl zijn veel van de activiteiten terug te vinden.

Boompalen, geen overbodige luxe

Plantinstructie 18 december 2021

4. Financieel
Wij zijn dankbaar voor de ontvangen donaties van:
Wijkraad Groote Wielen
Rabobank ’s-Hertogenbosch
VSB Fonds
Prins Bernard Cultuurfonds
Provincie Noord-Brabant (gekoppeld aan crowdfunding)
Rabobank Club Support
Particuliere donaties via Crowdfunding voor Natuur
Rechtstreekse particuliere donaties
Totaal 2021

€ 5.000
€ 5.000
€ 5.000
€ 5.000
€ 1.900
€ 284
€ 2.953
€ 1.141
€ 26.278

Dankzij deze donaties konden de eerste uitgaven gedaan worden voor plantseizoen 2021-2022. Op
de subsidieaanvraag bij gemeente ’s-Hertogenbosch en Groen Ontwikkelfonds Brabant is in
december positief bericht ontvangen. De uitbetaling verwachten we in 2022.
Resultatenrekening 2021
Donaties instanties
22.184
Donaties particulieren
4.094
Totaal donaties
26.278
Advies en ontwerpkosten
Materiaalkosten
Bomen en planten
Bestuurskosten
Vrijwilligerskosten
Bankkosten

6.842
2.723
1.705
738
331
139

Transportkosten
Totaal kosten

89
12.567

Totaal resultaat

13.710

De belangrijkste uitgaven zijn de kosten voor het ontwerp en advies. Daarnaast zijn er materialen
ingekocht zoals inkuilzand, compost, mulch, prikpalen, boompalen, labels, huur van een grondboor,
kruiwagens, inkuilzeilen, boombeschermers en rasterlatten. De uitgaven voor bomen en planten zijn
dit jaar beperkt, omdat er via Plan Boom honderden gratis bomen en struiken zijn ontvangen.
Of de stichting BTW op de gemaakte kosten mag terugvorderen is nog onzeker. De Stichting is
hierover in overleg met de belastingdienst. Als blijkt dat de stichting de BTW niet mag terugvorderen
zullen de posten BTW vordering vervallen en de kosten met dat bedrag toenemen.

Banksaldo
BTW vordering
Balanstotaal

Balans per 31 december 2021
12.164
Eigen vermogen
1.546
13.710

13.710
13.710

Niet onbelangrijk: pauze

Plannen voor 2022
In 2022 zullen nog meer bomen en struiken geplant worden. Een aantal zones uit het ontwerp kan
grotendeels worden afgemaakt waardoor de samenwerking van de verschillende planten in die zones
goed verloopt. Dit hopen we met steeds meer vaste vrijwilligers te realiseren.
Het ontwerp dat tot nog toe een eerste fase beschreef zal verder worden ingetekend.

We kijken uit naar een groeizaam jaar.

Rosmalen, januari 2022
Martijn van Riet
Mirjam van Huizen
Annette Prinsen
www.voedselboswoest.nl
info@voedselboswoest.nl

