
Voedselbosranden
Een andere kijk op voedsel productie



Wat is een bos
De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) definieert “bos” als een stuk grond van meer dan een halve hectare (5 000 m2) met bomen die hoger zijn dan 5 
meter en een kroonoppervlak van meer dan 10%, of met bomen die aan die criteria zullen kunnen voldoen. 



Wat is een bosrand
Een bosrand bestaat idealiter uit een zoom en een mantel.
• zoom: een zone met ruigtekruiden. Deze zone is ongeveer 0,4 meter breed en kan een hoogte bereiken van 1,5 meter.
• mantel: de mantel bestaat uit struikgewas en is in het ideale geval zo'n twee meter breed. De mantel kan een hoogte bereiken 

van tien meter.
Na de mantel volgt in de overgang van open terrein naar het eigenlijke bos, de kern met volgroeide bomen.
Bosranden kennen doorgaans een grote biodiversiteit net zoals vele andere natuurlijke gradiënten: de mantel vormt een 
habitat voor vogels, de zoom zorgt voor schuilgelegenheid en voedsel voor insecten

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ruigte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biodiversiteit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ecologische_gradi%C3%ABnt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Habitat


Type  bosranden
Bosranden op zandgronden


Bosranden op klei en leemgronden

Bosranden  in moerassen



Voedsel bosrand zand
“Waar niets is, kan een boom niets brengen”
Inbreng org materiaal (groencompost ) eventueel lavameel gruis?????
Aanplant van pioniersbomen en struiken  Linden inlandse vogelkers hazelaar witte els (opbouw strooisellaag)
Aanplant voedselbomen en struiken  bv laatbloeiende appels en peren  kweepeer mispel taaie kastanje
Aanplant grootvruchtige hazelaar  honingbes en Amerikaanse blauwe bes appelbes duindoorn
Aandachtspunt . water (bijna altijd drupelbevloeing nodig eerste jaren )



Voedselbossen zand

Bomen

Appel ,peert laat bloeiend

Berk

Tamme kastanje

struiken

Alle blauwe bessen soorten

duindoorn

vliewr

framboos

Vaste planten

asperge

Keuken kruiden tijm ,salie

Brave hendrik

Roomse kervel

Klimplanten

Vijf smaken bes

Chocolade druif
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Voedselbosrand veen
Aandachtspunten  waterstand 


Weinig over bekent is wel een kans voor de vee weidegebieden in Nederland

Oeverrandplanten zijn over het algemeen zeer eiwitrijk


Veel literatuur  die elkaar tegenspreekt



Voedselbos klei leem

bomen

Appel peer ,pruim,kers

Walnoot

Tamme kastanje
klimplanten

druif

Kiwi

Vaste planten

rababarber

Groene asperge

Munt

struiken

bessen

Bramen  frambozen

Vele andere soorten
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Voedselbosranden klei leem
Meest over bekent


Bijna alles doet het er

Let op dat je niet alleen exoten plant 70%inheems ingeburgerd


Let op plantafstand  (snel te dicht geplant)

Ook op klei leemgronden is de strooisellaag belangrijk


Zwarte els, berk ,es ,wilg, linden, populier




Voedselbos klei leem

bomen

Appel peer ,pruim,kers

Walnoot

Tamme kastanje

struiken

bessen

Bramen  frambozen

Vele andere soorten

Vaste planten

rababarber

Groene asperge

Munt

klimplanten

druif

Kiwi
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Type voedselbosrand
Werkt vanuit kernen





Type voedselbosrand
In lijnen





Voorbereiding
Begint 


Observatie grond (profiel kuil graven 4 per ha)

Grond in pioniers fase brengen (ploegen of frezen cultivator)


Rogge zaaien evt luzerne of lupine  erdoor

Inheemse haag  planten (goed plantmateriaal verkrijgbaar bij  pc 

van Hasselt Zundert  zij werkt met inheemse zaden)

Ongeveer 800 planten per ha   kosten  600 euro



Aanleg
Bomen planten +/- 50 per ha  type zaailing laag vertakt 


Struiken planten +/- 2000 per ha

Aanbrengen van compost  20 kuub


Kosten vanaf  min 5000 euro



1 jaar tot 5 jaar 
Aanplant van plantengemeenschappen 


Aanplant van vaste planten



Rozen familie

schurft

Grond bedekt houden met ruigte kruiden

Lookfamilie Bloeien van maart tot mei

voorjaarsluis Composiet Bloeien van maart tot mei

Meeldauw Meer wind

Krulziekte

Lipbloemige  bloeien in aug

bloedluis

Bladeren op grond

oorworm
Stand plaats verbetering

rupsen

Mezen aantreken

SchermbloemigBloeien van mei tot juli

fruitmot

Kippen onder de boom

Juli auf
schembloemige

Bloei juli tot sept
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Vaste planten
Voordeel grote oogstzekerheid


Nadeel  beperkt assortiment   fin opbrengt

duur. In aanleg 5000 planten per ha  kosten +/- 10000 euro


Grootste opbrengst in het voorjaar  tot half mei

Uitdaging marketing


Veel selectie werk gedaan worden  voor meer opbrengst




Klimplanten
Beperkt assortiment


Zonder steunmateriaal in jonge systemen niet mogelijk

Tafeldruiven zijn fin interessanter dan wijndruiven


Kiwi bes is zeer nachtvorst gevoelig Zeeland wellicht  mogelijk

Kosten  zonder steunmateriaal  1000 euro




Pioniersplanten
Alle groenten


Voordeel  snel inkomen in de eerste jaren 

Ongeveer 100 mensen voeden per ha voedselbosrand (+/-750 euro per week|)


Meer oogstzekerheid in com met voedselbosrand tuin jaar rond eten

Loop van de jaren aandeel groenten af


Oogst voedselbosrand neemt toe

Nadeel  eerste jaren veel plant en onderhoud



