
Lekker bos 
Heb je al gehoord van een voedselbos? Het is de naam voor 
een bos dat vooral bestaat uit eetbare planten. Andere namen 
zijn eetbos en eetbare bostuin. In een voedselbos wil men op 
een goede, natuurlijke manier aan landbouw doen. Er wordt niet 
geploegd, er worden geen pesticiden gebruikt. Een voedselbos 
zorgt voor zichzelf, net als een gewoon bos.

Er bestaan al een aantal voedselbossen in Vlaan-
deren. En onlangs kwam er nog een bij te Meer-
donk. Op een akker van 6 000 vierkante meter 
gingen vrijwilligers de voorbije maanden aan het 
werk. Ze plantten er 150 boompjes, struiken en 
hagen. Je zou het een beetje kunnen vergelijken 
met een boomgaard. Maar in plaats van eenzelf-
de soort bomen worden er verschillende soorten 
naast elkaar geplant. Er zijn er die heel hoog groei-
en, zoals walnoten. Andere, zoals frambozen, ver-
kiezen de beschutte onderlaag.

Jaar na jaar oogsten
Nu is alle beplanting nog heel klein en draagt ze 
nog geen vruchten. Maar in de toekomst zal het 
een bos worden met bomen, hoge en lage strui-
ken …  Deze bomen en struiken produceren een 
overvloed aan vruchten. Bezoekers van het bos 
zullen peren, frambozen, kastanjes … kunnen 
plukken. En je kan blijven oogsten, jaar na jaar.

Genieten
Wil je gewoon genieten van het voedselbos in 
Meerdonk? Ook dat kan! Met enkele bankjes en 
een tuinhuis is het bos daarvoor een uitgelezen 
plek. Iedereen kan er wandelen, uitrusten of elkaar 
ontmoeten. In het eetbos lopen ook zes schapen 
rond. En verspreid over het terrein staan acht  
bijenkasten. Het bos is vrij toegankelijk van zons-
opgang tot zonsondergang. 
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Wie het voedselbos wil bezoeken, kan dat elke dag van 
zonsopgang tot zonsondergang.


