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Uitbreiding van Voedselbos Leusden in 2023 
 

 
Afbeelding: Het nieuwe ontwerp 
 
Eind 2022 is het gelukt om een stuk grond beschikbaar te maken om het voedselbos Leusden uit te 

breiden op het perceel van de Groene Zoom. Het ontwerp is inmiddels af en sluit mooi aan bij de 

bestaande opzet van het bos. De cirkels en paden worden doorgetrokken zodat er één geheel 

ontstaat van drie kwadranten.  Er zijn inmiddels ook fondsen toegekend om bomen en struiken te 

kopen bij kwekers. Dat  beteken dat we deze wintermaanden van begin 2023 en straks in het najaar 

van dit jaar gaan aanplanten   

Plantdagen 

Als we gaan uitbreiden en planten betekent dat dat we weer plantdagen organiseren.  Eind januari 

en begin februari zijn de plantdagen gepland. Het planten wordt gecoördineerd en uitgevoerd door 

de vaste vrijwilligersgroep die regelmatig te vinden zijn in het Voedselbos Leusden.  

Heb je interesse om mee te helpen en aan sluiten op één van de plantdagen dan ben je van harte 
welkom. Laat het weten via een mailtje, dan sturen we gedetailleerde informatie. Je kan hiervoor 
contact opnemen met voedselbosleusden@gmail.com. 
 

 

Foto: De eerste wilgen zijn al aan geplant 
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“Zo rot als een mispel” 
 
In het voedselbos groeien struiken en bomen die weinig mensen kennen.  Na de vorst van december 
2022 kunnen we de eerste mispels oogsten.  Het zijn er nog maar weinig en hangen bruin aan de 
struik en een beetje aan het rotten!  En zo hoort dat bij mispels. “Zo rot als een mispel” is dan  ook 
een bekend gezegde.  Nog een beetje onwennig hebben we met de vrijwilligers de eerste mispels 
geproefd.  De smaak is heel specifiek en apart, het vruchtvlees bruin.  Nog lekkerder werd het toen 
Carla, onze jam specialiste,  de eerste jam liet proeven. Dat smaakt naar meer!  In het nieuwe aan te 
planten stuk grond zullen ze dan ook niet ontbreken. En in de toekomst gaan we zeker meer mispels 
proeven en wellicht nog meer mispeljam maken.  
 

 
Foto links: Mispels hangen als kerstballen aan de struik. Je kan 
ze eten als de vorst is geweest en ze een beetje rotten. Het 
vruchtvlees is dan bruin en heel zoet. 
 
 
 
 
 



 
Foto boven: De allereerste mispeljam smaakt heel bijzonder. 
 
 
 
Rondleidingen 
 
Wie interesse heeft kan ook op andere momenten een rondleiding aanvragen voor een groep. Dit 
kan bijvoorbeeld als bedrijfsuitje of excursie. Je kan hiervoor contact opnemen met 
voedselbosleusden@gmail.com. 
 
Interesse? 

Heeft u interesse om vrijwilliger te worden bij het voedselbos Leusden? Stuur dan een mail naar 

voedselbosleusden@gmail.com en geef je mobiele nummer door. Na een kennismaking met de 

kerngroep kan je uitgenodigd worden voor concrete werkzaamheden (plantdagen, werkochtenden, 

excursies etc.).  

Stuur deze nieuwsflits door! Wil je geen nieuwsflits meer ontvangen over Voedselbos Leusden? Laat 

het weten, dan verwijderen we je van de mailinglist. 

Hartelijke groet en graag tot ziens! 

Voedselbos Leusden. 

Wat is een voedselbos? 

Een voedselbos is land-bosbouw met veel natuurwaarde. Een voedselbos staat vol planten, 
struiken en bomen waar je noten, vruchten, kruiden, wortels en knollen van kunt oogsten. Bij  
gewone landbouw maak je gebruik van eenjarige teelt en elk jaar plant je opnieuw. Dat is 
veel werk. In een voedselbos maak je slim gebruik van de ecologische principes van hoe een 
bos zich ontwikkelt en van meerjarige planten, zoals bomen, struiken en kruiden. Je bouwt 
een totaal nieuw ecosysteem op en over de jaren neemt de soortenrijkdom toe en kun je het 
hele jaar door oogsten. Je legt het zo aan, dat je uiteindelijk zo min mogelijk hoeft te doen. 
Het systeem houdt zichzelf in stand, net als een echt bos. Door de diversiteit zijn ziektes en 
plagen veel minder en bodemvruchtbaarheid ontwikkelt zich via een rijk bodemleven in 
plaats van bemesting. 

Voedselbos Leusden wil zoveel mogelijk Leusdenaren betrekken.  
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