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Voedselbossen Zuidoost-Nederland
Projectteam 1: Competenties en curriculum

Het onderwijs en werkveld is bij elkaar geweest om te sparren over functie- en opleidingsprofiel. Hierbij is er geconstateerd dat
een voedselboswachter een te smalle term is en dat het meer een voedsellandschap medewerker is. Dit wordt verder uitgewerkt
tot een keuzedeel of opleidingsprofiel.

Projectteam 2: Wet- en regelgeving

Het werkveld, leden van de Green deal en juristen zijn bij elkaar geweest om te overleggen. Er zijn werkafspraken gemaakt op
gebied van wetgeving over wat nog uitgewerkt wordt en wat niet. Er wordt samengewerkt met de Green deal. Er worden als eerste
definities uitgewerkt van: voedselbossen, agroforestry en voedsellandschappen. Er is gewerkt aan het stroomdiagram.

Projectteam 3: Voorbeeld voedselbossen

Er een ‘Voedselbos plantsoenlijst’ opgesteld en gedeeld met kwekers. Er is onderzoek gedaan naar goede plantencombinaties
en deze zijn op schaal uitgetekend. Daarnaast is er een ‘Voedselbos houtige beheer en oogst’ document opgesteld. Deze kan
gebruikt worden om te bepalen wat goed samen gaat, welke groeivormen mogelijk zijn, hoe er geoogst kan worden enzovoorts.
Al deze producten worden op de website gedeeld.
Er is weinig voortgang van kwalitatieve producten over de voorbeeld voedselbossen. In 2019 wordt hier meer aandacht aan
besteedt.

Projectteam 4: Cross-over sociaal en maatschappelijk

In Gemeente Weert wordt door Bosgroep Zuid Nederland een voedselbos in 2019 aangelegd. Tijdens en erna worden burgers
hierbij betrokken en een plan gemaakt voor beheer.

Pawpaw, framboos, kruisbessen en honing

Projectteam 5: Bespaar en verdienmodellen

Er is een overleg geweest om de opzet te bepalen. Er is afgesproken om van februari tot juli onderzoek te doen naar voedselbos
Schijndel en Peppelhof van Stichting Phien. Dit wordt geleidt door HAS Lector Daan Groot ‘Innovatief Ondernemen met natuur’.

Projectteam 6: Effect op water

Er is afgesproken dat Heleen Verbeek in het kader van het afstuderen op HvHL onderzoek gaat doen naar twee nieuwe
voedselbossen in de bebouwde kom, met betrekking op bodem, water en sociale cohesie.

Voedselbos fase 3

Projectteam 7: Kennisdeling en masterclasses

Er is een symposium geweest op 15 januari bij Waterschap Limburg. Er waren 75 deelnemers aanwezig. Drie sprekers waren: Har
Frenken, Lid Dagelijks Bestuurd Waterschap Limburg, Wethouder ‘Marianne Smitsmans-Burhenne’, Frederike Praasterink,
Lector Future Food Systems HAS. Verder werden er door de partners pitches, eten en workshops georganiseerd. In het najaar
2019 wordt een ‘2e kennisdeeldag’ georganiseerd ter afsluiting van het project. Op de website is informatie van deze dag en het
project te downloaden.

Projectteam 8: Communicatie

Er zijn veel positieve reacties geweest op de gekozen huisstijl. Zoals op de formats van Word, PowerPoint, nieuwsbrief en de
banner. De organisatie is goed herkenbaar.
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