Voedselbos de Wetering
Een voedselbos is een bos dat bestaat uit eetbare bomen, struiken en planten. Deze planten vormen een circulair ecosysteem waardoor het weinig onderhoud nodig heeft en
bijdraagt aan een hoge biodiversiteit. In een voedselbos groeien voornamelijk bloem- en
vruchtdragende planten, daardoor komen er veel insecten en vogels op een voedselbos
af. Je kan er heerlijk wandelen over de paden en genieten van de bloemen, dieren en het
voedsel dat je onderweg kan plukken.
De planten van een voedselbos worden opgedeeld in 7 catagoriën, deze worden hiernaast
genoemd met voorbeelden van soorten die op de Wetering aangeplant kunnen worden.
Op dit moment is aan de oostkant van het moestuincomplex een groenstrook met hoofdzakelijk elzen, vlieren en bramen. Het plan is om deze strook om te vormen tot een voedselbos. Aan de rechterkant van deze poster zie je een plattegrond van een mogelijke inrichting van deze strook. Hier zijn alleen de hoge en lage bomen weergegeven.

Hoge Bomen
• Suikeresdoorn
• Walnoot

Lage Bomen
• Kornoelje
• Amandel
• Fruit-Meidoorn
• Moerbij
• Pruim
• Appel
• Peer
• Kers

Struiken
• Aardbeiboom
• Appelbes
• PawPaw
• Vijg
• Zoethout
• Aalbes
• Zwarte bes
• Kruisbes
• Bottelroos
• Goyibes
• Citroenverbena

Voorbeeld inrichting
Voedselbos de Wetering

Kruiden & Vaste
Groentes
• Dropplant
• Bieslook
• Artisjok
• Boekweit
• Venkel
• Zoethout

Bodembedekkers
• Daslook
• Bosaardbij
• Cranberry
• Bosbes

Klimmers
• Kiwibes
• Hop
• Japanse wijnbes
• Braamboos
• Druif

Eetbare wortels
en knollen
• Aardpeer

Om de groenstrook om te kunnen vormen naar voedselbos, zullen
er bomen verwijderd moeten worden. De vlieren die er nu al staan
kunnen blijven. Deze zijn in de kaart met rood weergegeven. Wij
zijn op dit moment in contact met de gemeente om toestemming
te krijgen om de groenstrook om te vormen tot voedselbos.

