
 

 

  

Voedselbos op ons plein 
 
Vorig jaar ontvingen wij als eerste kindcentrum in Zeeland  een voedselbosje op ons plein.                
We hebben dit toen samen geplant en feestelijk geopend. De kinderen die toen in groep 6 zaten 
hebben er lessen over gehad en van alles en nog wat geoogst. Deze kinderen zijn nu de oppassers 

van ons voedselbosje. Ze houden in de gaten of alles goed gaat, of iets 
water nodig heeft, of er iets geplukt kan worden….. 
Nu mogen zij dit schooljaar deze kennis en ervaring gaan delen met de 
kinderen die nu in groep 6 zitten. Zo kunnen zij dit schooljaar het 
voedselbosje gaan ontdekken en het jaar daarop ook weer hun expertise 
overdragen aan de volgende groep. We gaan ook aan de slag met leuke 
opdrachtkaarten om alle kinderen van ons kindcentrum in aanraking te 
laten komen met ons voedselbos.  
 

 
 

Bijzondere les 
 
Dit schooljaar krijgen nog 8 scholen in Zeeland een voedselbosje op hun 
plein. Zij willen graag leren van wat wij al hebben ervaren. De kinderen die 
nu in groep 7 zitten zijn dus al een beetje onze voedselbos experts. Zij 
mogen daarom op woensdag 23 september deelnemen aan een heel 
bijzondere les. Omdat het brengen van de natuur (en ons voedsel) naar 
kinderen een actueel onderwerp is wordt er ook vanuit de Provincie 
aandacht aan gegeven. De kinderen van groep 7 krijgen deze ochtend een 
heel leuke gastles van IVN maar hebben ook nog een bijzondere deelnemer: 
Jo- Annes de Bat, gedeputeerde Provincie Zeeland, zal de les met hen mee 
volgen.  
 

 
Als reminder 
 
Een Voedselbosje is een soort 3D moestuin, maar dan eentje die 
veel minder onderhoud vergt. Het bestaat uit 20 tot 25 soorten 
planten, struiken en bomen. Het bosje en bijbehorend 
lesprogramma leert kinderen op een uitdagende en vernieuwende 
manier hoe voedsel groeit en waarom dit goed is voor de natuur, 
de biodiversiteit, het klimaat en jezelf. Alle soorten zijn vast, dat wil 
zeggen dat ze er het hele jaar staan of terugkomen na de winter. 
Van krentenboom tot bramenstruik en van citroenmelisse tot 
colakruid. De verschillende soorten bomen, struiken, 
bodembedekkers, klimplanten en kruiden in de voedselbosjes zijn 
deels of helemaal eetbaar.  
  

Er zal ook pers aanwezig zijn. Aan ouders van kinderen in groep 7 de vraag of zij het willen aangeven wanneer hun kind niet 

in beeld mag komen. Het is niet de bedoeling dat ouders aanwezig zijn. Wel delen we sfeerbeelden via Parro en Instagram.  


