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Voorwoord en leeswijzer 

 
Zoals meerdere dorpen in Groningen kampt Slochteren en omgeving met verschillende 

uitdagingen: krimp en vergrijzing, eenzaamheid, overgewicht, onbekendheid met 

voedselproductie onder jeugd. Stichting Voedselpark Slochteren wil de directe leefomgeving 

verrijken zowel voor de inwoners als de natuur, daarom noemen we dit projectplan:  

Op weg naar een aantrekkelijke, zelfvoorzienende, samenhorige leefomgeving. 

 Onze doelstelling is:  

Een mooi collectief educatief voedselpark dat leefbaarheid, groen en gezondheid brengt voor 

en door inwoners inclusief de basisschoolleerlingen. Het lokaal biologisch voedsel wordt in 

samenwerking met de natuur geproduceerd zodat het zal leiden tot een minimale 

bodemverstoring en vergroting van de biodiversiteit. 

Een mooi stuk land is ons ter beschikking 
gesteld door Staatsbosbeheer. Het ligt aan de 
Stichtinglaan te Slochteren vrijwel tegen het 
natuurgebied ‘de Baggerputten’ aan.  
 
Dit projectplan beschrijft niet alleen de 
stappen met betrekking tot het inrichten van 
het terrein, maar ook welke mogelijkheden 
hierdoor op korte of lange termijn gecreëerd 
worden.  

 
 

Om het geheel wat leesbaarder te maken, is de eerste fase het inrichten van het terrein in 

de hoofdtekst opgenomen. Het totale projectplan, evenals het beheerplan en de begroting 

zijn in de bijlagen te vinden. 

  



 

 
5 

Eerste fase: inrichting Voedselpark terrein 
 

Inleiding 
Het terrein van het voedselpark is circa 1 ha groot. Het toekomstige voedselpark grenst min of meer 

aan het natuurgebied “de Baggerputten”. Een waterschapssloot en een bosstrook vormen de 

ecologische verbindingszones tussen het natuurgebied en het voedselpark. Het park wordt door en 

voor de inwoners van Slochteren en omgeving opgezet en moet dus voor iedereen toegankelijk zijn.  

Het voedselpark zal gaan bestaan uit een natuurlijke moestuin en een voedselbos gedeelte. Voor 

deze combinatie is gekozen omdat het lang duurt voordat het voedselbos behoorlijke hoeveelheid 

voedsel oplevert. 

Huidige stand van zaken 
Om het enthousiasme van de scholen en de initiatiefnemers vast te houden en vrijwilligers te 

werven, is besloten om per januari 2019 met een aantal moestuinbedden te beginnen. Met de 

locatie van de tijdelijke moestuinbedden is rekening gehouden met de aan te leggen hoofdstructuur. 

Zo is zeker gesteld dat de bedden niet afgebroken moeten worden tijdens het seizoen. Ook is al een 

groot gedeelte van een takkenril bestaande uit knotwilgen, langs de bosrand aangelegd. Dit is om de 

reeën te verleiden daarvan te eten in plaats van de moestuinplantjes. De knotwilgen in de 

Baggerputten mochten hiervoor geknot worden.  

  
 

Het Voedselpark Slochteren heeft al van verschillende kanten schenkingen gekregen van: 

• verschillende inwoners van Slochteren en omstreken bessenstruiken en stekjes  

• een bedrijf uit Noordbroek, Alwin Ebbens, appelonderstammen 

• de pomologen 4 reeds geënte appelboompjes, enthout van appels en peren en 
peeronderstammen  

• Staatsbosbeheer een schaftkeet 

• Gemeente Midden-Groningen organische materialen zoals bladeren en houtsnippers. 
Vanaf januari wordt elke week een dagdeel op het voedselpark gewerkt door initiatiefnemers en 

vrijwilligers.  
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Aanleg van de hoofdstructuur 
Als eerste zal de hoofdstructuur aangelegd moeten worden. Aangezien het voedselpark voor 

iedereen toegankelijk moet zijn zal het moestuingedeelte voorzien worden van rolstoelvriendelijke 

paden en een ontmoetingsplek. Het voedselbos gedeelte zal niet algemeen toegankelijk zijn, zodat 

het gebied zich in rust kan ontwikkelen. Er zullen ook één of twee poeltjes en een toegangsdam 

worden aangelegd.  

Studenten van AOC Terra hebben grotendeels de benodigde gegevens, afmetingen, aantal 

boomstammen, bodemsamenstelling en grondwaterpeil in kaart gebracht. Met deze gegevens kan 

een ontwerp op hoofdlijnen - locatie van paden, ontmoetingsplek, poeltje(s) en toegangsdam - 

worden gemaakt.  

Met de grondwerkzaamheden, nodig om de hoofdstructuur aan te leggen kan begonnen worden, 

zodra er een ontwerp op hoofdlijnen is en de financiering rond is. Deze werkzaamheden zullen door 

AOC Terra in samenwerking met een grondverzetbedrijf, worden uitgevoerd. 

Inrichting van het voedselpark 
Nadat de hoofdstructuur af is zal aan de inrichting - aanleggen definitieve moestuinbedden, het 

planten van de planten - gewerkt kunnen worden. De snelheid waarmee de beplanting zal 

plaatsvinden is afhankelijk van de financiering en de levertijd van de gewenste soorten. 

Samen met basisscholieren en vrijwilligers zal de randbeplanting (bessenstruiken) langs de 

Stichtinglaan aangeplant worden. De moestuin zal gefaseerd worden aangelegd. De snelheid 

waarmee dit gebeurt en de uiteindelijke grootte is afhankelijk van het aantal vrijwilligers en de vraag 

naar de groenten. Mocht in de loop der jaren blijken dat er geen behoefte is aan de volledige 

gereserveerde ruimte dan wordt het onbenutte deel bij het voedselbos gedeelte betrokken. 

Vrijwilligers zullen, onder begeleiding van een cursus Natuurlijke moestuin, de eerste definitieve 

moestuinbedden aanleggen. Hierbij zullen ook de basisscholieren helpen. Daarnaast zullen scholieren 

van de Rutger Kopland school in Siddeburen een aantal verhoogde moestuinbakken maken en 

plaatsen.  

Ook het voedselbos gedeelte zal langzaam maar zeker aangeplant worden. De kroonlaag (bomen) en 

struiken zullen het eerst geplant moeten worden. In de loop der jaren kunnen dan de andere lagen 

worden aangebracht. 

Opbrengst 
Door het bodemleven te voeden met compost en het bodemleven zo min mogelijk te verstoren zal 

de kwaliteit van de bodem, bodemstructuur en voedingsstoffen, toenemen. Hiervan zal de aanplant 

van het voedselpark profijt hebben. In het voedselpark worden naast de moestuingroenten, vooral 

bomen en struiken geplant, die vruchten of andere producten leveren. Deze zullen zorgen voor veel 

en gevarieerd voedsel voor mens en talrijke diersoorten. Daarnaast zal de diversiteit van 

vruchtdragende bomen en struiken tot een grote spreiding in bloei en vruchtdragende periode 

resulteren. Hierdoor zullen dieren over een lange periode profijt hebben van het voedselaanbod. 

Naar verwachting zal de biodiversiteit flink toenemen. Onderzoek in bestaande voedselbossen heeft 

dit ook aangetoond. Om vast te kunnen stellen of de biodiversiteit toeneemt laten we in het voorjaar 

een nulmeting uitvoeren. In de bijlage zit wel al een nulmeting van de gewassen, deze is in de herfst 

uitgevoerd. Niet ideaal, maar het geeft alvast een indruk. 
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Het Voedselpark Slochteren zal voor de mens nog meer opleveren, namelijk: 

• gezonde voeding dichtbij huis,  

• buiten zijn en beweging (werken in moestuin of wandelen) 

• ontspanning, onthaasten en stress reductie 

• samenhorigheid en gezelligheid  

• kennis maken met groenten, fruit, noten en kruiden, die over het algemeen niet tot de 
dagelijkse eetgewoonte behoren. 

 

Kortom naast kwalitatief goed voedsel zal het Voedselpark Slochteren de aarde en leefomgeving 

mooier maken. 
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Bijlage 1: Beheerplan 
 

Beheergroepen 
In het Voedselpark Slochteren zijn de volgende beheergroepen te onderscheiden: 

1. Randbeplanting Stichtinglaan; 
2. Voedselbosrandbeplanting paardenwei; 
3. Voedselbosrandbeplanting landbouwzijde; 
4. Moestuinrandbeplanting landbouwzijde; 
5. Moestuingedeelte; 
6. Voedselbosgedeelte; 
7. Poel; 
8. Hoofdpaden; 
9. Ontmoetingsplek: 
10. Bijpaden. 

 

Streefbeelden per beheergroep 

Streefbeeld randbeplanting Stichtinglaan 
Langs de greppel van de Stichtinglaan zal een dichte, niet te hoge haag van allerlei verschillende 

bessenstruiken komen met af en toe een winterbloeiende struik. Deze bessen- en winterbloeiende 

struiken worden tussen de aanwezige wilgenrij geplant. Er komt een grote variatie in soorten, zodat 

de bloei- en bessenoogsttijd zo lang mogelijk zal zijn. 

Streefbeeld voedselbosrandbeplanting paardenwei 
Als afscheiding tussen het voedselbos en de paardenwei zal een dichte beplanting komen met allerlei 

soorten bomen en struiken die niet giftig zijn voor een paard, maar wel ‘ondoordringbaar’. Denk 

hierbij aan duindoorn, zuurbes, meidoorn, rozenbottels, vuilboom, kerspruim.  

Streefbeeld voedselbosrandbeplanting landbouwzijde 
Langs de sloot aan de landbouwzijde zal een dichte bosschage komen, een combinatie van de reeds 

aanwezige bomen en struiken aangevuld met voor dieren aantrekkelijke beplanting zoals vlierbes, 

linde en jasmijn. 

Streefbeeld moestuinrandbeplanting landbouwzijde 
Langs de sloot aan de landbouwzijde zal deels een lagere bosschage komen, dit op verzoek van een 

aantal bewoners die graag wat uitzicht over de landerijen houden.  Richting bos zal de bosschage 

hoger worden, een combinatie van de reeds aanwezige beplanting aangevuld met voor dieren 

aantrekkelijke beplanting.   

Streefbeeld moestuingedeelte 
Het moestuingedeelte komt aan de kant van het bestaande bos. Tussen het bos en het 

moestuingedeelte komt een hoge takkenril bestaande uit wilgenpalen. Deze zullen gaan uitlopen 

waardoor de reeën wat te knabbelen hebben en hopelijk minder de moestuin zullen bezoeken. 

Tussen bos en moestuin zal een geleidelijke hoogte overgang worden aangebracht, zodat er een 

bosrandbegroeiing ontstaat. De soorten groentes zullen in golven worden geplant. Naast éénjarige 

groentes zullen zoveel mogelijk meerjarige worden neergezet. Ook zullen er vele kruidenplanten en 

bloemsoorten worden aangeplant.  
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Streefbeeld voedselbosgedeelte 
Het voedselbosgedeelte zal bestaan uit hoge bomen (zoals kastanje), wat lagere bomen (appel), 

struiken (bessen), kruidlaag (aardbeien), klimplanten (kiwi/druif). De afstand tussen de bomen zal 

dusdanig zijn dat de kruinen elkaar niet raken en er altijd zonlicht tussen de kruinen doorschijnt. Zo 

zullen de struiken en kruidlaag altijd genoeg licht krijgen. Onder de kruinen komen de typische 

bosplanten die in het vroege voorjaar verschijnen. 

Streefbeeld poel 
Een poel is een geïsoleerd stilstaand water dat gevoed wordt door grond- en regenwater. De poel 

heeft een rijke oevervegetatie, die bestaat uit lage en hoge water- en moerasplanten. Het natte 

oppervlakte van de poel moet voldoende zoninstraling krijgen. De gewenste diepte van de poel is 1 

m onder grondwaterniveau.  

Streefbeeld hoofdpaden 
Rondom het voedselpark zal een pad worden aangelegd met twee ‘oversteek’ mogelijkheden. Dit 

pad zal goed toegankelijk moeten zijn voor rollator, rolstoelen etc.. De halfverharde wandelpaden 

zijn maximaal 2 m breed. De paden hebben een natuurlijke uitstraling en zijn onderhoudsvriendelijk. 

Mogelijk materiaal is DurEko-mix. Dit is een mix van diverse harde steensoorten en bindende 

factoren. De wandelpaden hebben als doel het park toegankelijk te maken voor natuurbeleving. 

Streefbeeld Ontmoetingsplek 
De ontmoetingsplek zal voor een deel uit halfverharding bestaan. Hier zullen ook de verhoogde 

moestuintafels komen te staan. Het andere deel zal uit een klaverveld bestaan, met boomstronken 

om op te zitten. Iedereen is op deze plek welkom. Ook kunnen op de ontmoetingsplek groepen, bijv. 

schoolklassen, ontvangen worden, les, cursussen of instructies gegeven worden over de betreffende 

activiteiten, pauzes gehouden worden.    

Streefbeeld bijpaden 
In het voedselpark zullen ook een beperkt aantal bijpaden worden aangebracht in het 

voedselbosgedeelte. Dit zijn paden van ca. 50 cm breed. Deze paden zullen worden gemaaid en 

kunnen vooral voor rondleidingen, oogsten en eventueel snoeiwerkzaamheden gebruikt worden.  
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Beheereenheid Maatregel Frequentie Tijdstip Opmerkingen 

Randbeplanting 
Stichtinglaan; 

Wilgen knotten 1 x per 2 
jaar 

Winter Takken op takkenril  

 Mulchen onder 
randbeplanting 
(houtsnippers) 
om onkruidgroei 
te drukken  

1 x per jaar Winter/  
voorjaar 

 

 Snoeien 
bessenstruiken 

1x per jaar 
Indien 
nodig 

  

 Zwerfafval 
verwijderen ook 
uit greppel 

4 x per jaar Alle jaarge-
tijden 1x 

 

 Controleren of er 
opschot staat dat 
verwijderd moet 
worden. Indien 
nodig rooien  

1 x per jaar Controle:  
zomer, 
verwijderen: 
winter  

Takken op takkenril  

Voedselbosrandbeplanting 
paardenwei 

Controleren of er 
opschot staat dat 
verwijderd moet 
worden. Indien 
nodig rooien  

1 x per jaar Controle:  
zomer, 
verwijderen: 
winter  

Takken op takkenril  

 Controleren of de 
randbeplanting 
niet te ver uitdijt 

1 x per 2 
jaar 

Zomer  Takken op takkenril 

 Omgevallen 
begroeiing alleen 
verwijderen als 
het ofwel in 
paardewei ligt 
ofwel op pad 

Na storm 
controleren 

  

 Zwerfafval 
verwijderen 

2 x per jaar Voorjaar,  
najaar 
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Beheereenheid Maatregel Frequentie Tijdstip Opmerkingen 

Voedselbosrandbeplanting 
landbouwzijde 

Controleren of er 
opschot staat dat 
verwijderd moet 
worden. Indien 
nodig rooien  

1 x per jaar Controle:  
zomer, 
verwijderen: 
winter  

Takken op takkenril  

 Controleren of de 
randbeplanting 
niet te ver uitdijt 

1 x per 2 
jaar 

Zomer  Takken op takkenril 

 Omgevallen 
begroeiing alleen 
verwijderen als 
het  op het pad 
ligt 

Na storm 
controleren 

  

 Uitlopers van 
bramen 
lostrekken uit 
bodem en 
opbinden 

1 x per jaar Winter Hiermee moet 
voorkomen worden 
dat ze over het 
hele terrein gaan 
uitspreiden 

 Zwerfafval 
verwijderen 

2 x per jaar Voorjaar,  
najaar 

 

Moestuinrandbeplanting 
landbouwzijde 

Controleren of er 
opschot staat dat 
verwijderd moet 
worden. Indien 
nodig rooien  

1 x per jaar Controle:  
zomer, 
verwijderen: 
winter  

Takken op takkenril  

 Controleren of de 
randbeplanting 
niet te ver uitdijt 

1 x per 2 
jaar 

Zomer  Takken op takkenril 

 Omgevallen 
begroeiing alleen 
verwijderen als 
het  op het pad 
ligt 

Na storm 
controleren 

  

 Zwerfafval 
verwijderen 

2 x per jaar Voorjaar,  
najaar 
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Beheereenheid Maatregel Frequentie Tijdstip Opmerkingen 

Moestuingedeelte Compostlaag 
aanbrengen op 
moestuinbedden 

1 x per jaar Winter/ 
voorjaar 

 

 Mulchen, alle 
onbegroeide 
aarde wordt 
afgedekt met 
mulchlaag 

 Gedurende  
hele jaar 

Ook in winter 
wordt de bodem 
bedekt door 
mulchlaag 

 Wieden gebeurt 
door uittrekken 
plantje  

 Voorjaar/ 
zomer/ 
 herfst 

Geen 
grondkerende 
activiteiten (zoals 
frezen, schoffelen)  

 Oogsten 
éénjarige 
groenten 

  Alleen 
wortelgroenten 
met wortel en al 
uittrekken, bij 
andere 
bovengronds 
afsnijden 

Voedselbosgedeelte Omgevallen 
bomen of 
struiken laten 
liggen, alleen bij 
hinder 
verwijderen 

 Na storm  

 Opschot 
verwijderen 
indien hinder 
voor andere 
begroeiing 

1 x per 3 
jaar 

Winter  In voedselbosdeel 
laten liggen of op 
takkenril 

 Snoeien Alleen 
indien 
nodig 

  

Poel Controleren of er 
voldoende 
instraling is van 
de zon 

1 x per jaar Herfst Eventuele 
begroeiing die 
voldoende 
instraling voorkomt 
snoeien of rooien. 

 Schonen als het 
wateroppervlak 
50 tot 70% is 
dichtgegroeid 

 Begin 
september- 
half oktober 

 

 Controleren of 
het aan het 
verlanden is, 
eventueel 
verwijderen 
teveel aan slib en 
bladeren 

1 x per 3 
jaar 

Begin 
september- 
half oktober 
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Beheereenheid Maatregel Frequentie Tijdstip Opmerkingen 

Hoofdpaden Controleren op 
obstakels, 
overhangende 
takken. Indien 
nodig verwijderen 
of terugsnoeien 

1 x per jaar Winter  Takken op takkenril  

 Blad verwijderen 2 x per jaar Herfst  Blad gebruiken als 
mulch 

 Controleren staat 
van pad (kuilen), 
eventueel 
herstellen 
uitvoeren 

1 x per jaar Winter   

 Zwerfafval 
verwijderen 

2 x per jaar Voorjaar,  
najaar 

 

Ontmoetingsplek Controleren staat 
van halfverhard 
gedeelte (kuilen), 
eventueel 
herstellen 
uitvoeren 

1 x per jaar Winter   

 Controleren staat 
zitboomstammen, 
eventueel 
vervangen 

1 x per jaar Winter  Afgekeurde 
boomstammen 
elders leggen in 
voedselpark en 
daar laten vergaan 

Bijpaden Grasvegetatie 
wordt regelmatig 
gemaaid 

 Voorjaar,  
zomer 

Maaisel als mulch 
gebruiken 

 Controleren op 
overhangende 
taken die 
hinderlijk zijn 
eventueel 
snoeien 

  Takken op takkenril 

 Controleren op 
molshopen 
eventueel vlak 
maken 

1 x per jaar Winter/ 
voorjaar 

 

 Zwerfafval 
verwijderen 

2 x per jaar Voorjaar, 
najaar 
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Bijlage 2: Totaal projectplan 
 
Op weg naar een aantrekkelijke  
zelfvoorzienende samenhorige leefomgeving 
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Inleiding 
Het hieronder beschreven project heeft als doel om een positieve bijdrage te leveren aan de 

onder de probleemstelling geschetste problemen. 

Probleemstelling 

Gemeentelijke taken 
Door decentralisatie van de overheidstaken zijn de gemeenten sinds 2015 verantwoordelijk 

voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan ouderen. Dit legt een zware druk op de 

gemeenten. 

Demografische ontwikkeling 
In de krimpgebieden van de provincie Groningen en zeker in het aardbevingsgebied van het 

Groningse gasveld is een stagnatie in woningverkoop. Hierdoor zullen de inwoners met een 

koopwoning nauwelijks verhuizen. Zieken en ouderen zullen noodgedwongen langer 

zelfstandig moeten blijven wonen, waardoor de kans op vereenzaming groot is. 

Gezondheidsontwikkeling 
Onder de bevolking komt veel overgewicht voor, zelfs bij de kinderen op de basisschool. 

Ongezonde eetgewoonten en weinig beweging is een van de oorzaken. 

Kennis schoolkinderen 
Doordat het, vaak al bewerkte, eten over het algemeen in winkels wordt gekocht is er een 

grote afstand tot de oorsprong van het voedsel ontstaan. Schoolkinderen weten vaak niet dat 

hun voedsel afkomstig is van het land. 

 

Voedselproductie 
Door de afnemende biodiversiteit, bodemkwaliteit en klimaatverandering komt de 

voedselproductie steeds verder onder druk te staan.   

Doelstelling project 
Onze doelstelling is om een kleine bijdrage te leveren aan het verzachten van bovenstaande 

pijnpunten.  

Om dit te bereiken willen wij een voedselpark in Slochteren aanleggen en onderhouden. 

Staatsbosbeheer heeft aan ons hun perceel van 1 ha aan de Stichtinglaan ter beschikking 

gesteld. Het toekomstige Voedselpark grenst aan het natuurgebied “de Baggerputten”. Het 
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voedselpark wordt door en voor de inwoners opgezet.  

Het voedselpark zal bestaan uit hoge bomen (zoals kastanje), wat lagere bomen (appel), 

struiken (bessen), kruidlaag (aardbeien), klimplanten (kiwi/druif) en één- en meerjarige 

groenten (eeuwig moes). Dit levert de mogelijkheid om voedsel te produceren in 

ecosystemen die het milieu en de biodiversiteit verbeteren. Het hoeft niet steeds opnieuw te 

worden aangeplant (m.u.v. éénjarige groenten), het voorkomt erosie, legt CO2 vast in de 

bodem, zorgt voor groeiende bodemvruchtbaarheid en kan worden beheerd zonder 

spuitmiddelen en met weinig arbeid. Dat kan door een ontwerp te maken waarin je meer met 

de natuur meewerkt in plaats van er tegenin. 

In het voedselpark worden vooral bomen en struiken geplant, die vruchten of andere 

producten leveren, die gebruikt kunnen worden door mensen. Lang niet alle vruchten worden 

gebruikt door mensen. Te hoog hangend, beschadigd en aangetast, klein of te vroeg 

gevallen fruit worden door dieren verzameld en gegeten.  

De aanplant van een voedselpark voorziet in veel en gevarieerd voedsel voor talrijke 

diersoorten. Zoals vogels die allerlei soorten bessen en andere zachte vruchten eten. Te 

verwachten zijn appelvinken, boomklevers, mezen en ook spechten die zaden uit hardere pit 

hakken of kraken en vervolgens opeten. Ook zoogdieren zoals marters, das, vos die graag 

(gevallen) fruit en bessen en kersen eten. Muizen en andere knaagdieren die naast het direct 

eten van vruchten ook kersenpitten en noten verzamelen als wintervoorraad. Reeën en 

hazen  genieten van twijgen, blad en vruchten. Insecten zoals kevers, vlinders, wespen en 

mieren die van gistend overrijp fruit eten. Daarnaast dient de bloesem van veel 

vruchtdragers als uitstekende nectar- en stuifmeelbron voor insecten. Bij een goede 

diversiteit van vruchtdragende bomen en struiken is een grote spreiding in bloei en 

vruchtdragende periode. Hierdoor zullen dieren over een lange periode profijt hebben van 

het voedselaanbod. 

De aanwezigheid van veel insecten zorgt voor extra aantrekkingskracht op insectenetende 

dieren. Zoals amfibieën, gewone padden en bruine kikkers komen af op de insectenrijkdom 

rondom gevallen fruit. Dus indirect heeft het ook een gunstig effect op dieren die niet direct 

van de vruchten zelf leven. 

Om de ‘natuur’ zoveel mogelijk zijn gang te laten gaan, zullen er beperkt paden aangelegd 

worden. Alleen buitenom, met één of twee oversteek mogelijkheden, worden paden 

aangelegd die voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor rolstoel, rollator en kinderwagen. 

Daarnaast zullen een aantal kleine paadjes worden aangelegd op het moment dat er 

geoogst kan worden, deze worden gemaaid. Het maaisel zal als mulch op het terrein blijven. 

Verder zal er weinig onderhoud plaatsvinden in het bosgedeelte, misschien wat snoeiwerk 

van struiken naast het pad en van de fruitbomen. Houtopschot zal, als het te groot wordt of 

andere planten hindert, worden verwijderd. 

Natuurlijk zal het ingrijpen in het moestuingedeelte meer noodzakelijk zijn. Het is de 

bedoeling om alleen tijdens de aanlegfase een gedeelte van de toekomstige 

moestuinbedden de grond te bewerken (bijv. frezen).  

Het andere deel zal door verstikking, afdekken met karton en een dikke laag stro, voorbereid 

worden. Aangezien het nu grasland is zal dit waarschijnlijk twee jaar duren voordat het 

wortelstelsel ook verdwenen is. 

De moestuinbedden en beplanting zullen volgens de ‘Schijnbare chaos’ methode van Frank 

Anrijs worden aangelegd en beheerd. De bedden worden afgedekt met een dikke laag 

compost en hierin wordt geplant. Vervolgens wordt er een mulchlaag over de niet beplante 
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bodem gelegd om het kiemen van onkruid zoveel mogelijk te beperken. Om het bodemleven 

zo min mogelijk te verstoren zullen alleen de wortelgroentes (prei, radijs etc) en onkruiden 

met wortel en al uitgetrokken worden. De andere groenten worden bovengronds afgesneden. 

Bij het winterklaar maken zal wederom een compost- en mulchlaag op de bedden worden 

aangebracht, zodat in het voorjaar weer geplant kan worden. Als de mulchlaag goed is 

aangebracht, hoeft er weinig gewied te worden. 

Naast éénjarige groenten worden ook zoveel mogelijk meerjarige groenten geplant, 

waardoor het bodemleven nog minder verstoord zal worden. 

Het voedselpark zal openbaar zijn. De bezoekers zullen goed geïnformeerd worden over de 

‘spelregels’ en het waarom ervan. Hiermee wordt een aantrekkelijke zelfvoorzienende en 

samenhorige leefomgeving gecreëerd. Het gebruik van lokaal geproduceerd voedsel, eten 

met de seizoenen, is goed voor het milieu. Er worden minder voedselkilometers afgelegd. 

Subdoelstellingen 
1. Basisscholen worden actief betrokken bij het gehele project. We zullen faciliteren bij een 

educatiefprogramma. Hierbij zullen de kinderen zowel theoretische als praktische kennis, 

aangepast aan hun leeftijd, opdoen. Ze krijgen inzicht in de samenwerking van bodem-, 

planten- en dierenleven tot het produceren van lekkere en gezonde gewassen en hoe dit te 

bereiden tot heerlijk voedsel. 

2. In gang zetten van (deels) overschakeling van eenjarige naar meerjarige gewassen door 

koksopleidingen te betrekken bij het bereiden van voedsel met meerjarige gewassen. 

3. Sociale en informatieve functie aan voedselparkperceel geven door het maken van een 

informatie centrum waar ook bijv. gezamenlijk thee uit de kruidentuin gedronken kan worden 

en een natuurspeeltuin in te richten. 

4. Aan huis gebonden inwoners, bijvoorbeeld ouderen of zieken van voedsel voorzien. 

Regelmatig een gezamenlijk eten voor hun en andere inwoners organiseren, bijvoorbeeld in 

het dorpshuis of in het nieuwe kindcentrum. De leerlingen van de basisscholen worden 

betrokken bij het bereiden van de maaltijden. 

5. Werkervaringsplekken niet alleen m.b.t. voedselproductie, maar ook m.b.t. distributie of 

afleveren, koken, maaltijden serveren, etc. 

Projectvoorstel 
Het bereiken van bovenstaande doelen zal gefaseerd plaatsvinden. Alvorens dat een 

voedselpark voldoende voedsel produceert zijn een behoorlijk aantal jaren verstreken. 

Daarom zal op het voedselparkterrein ook ruimte gecreëerd worden voor een natuurlijke 

moestuin. 

Plan van aanpak 
Het voedselparkplan past binnen het bestemmingsplan. De bewoners van de Stichtinglaan 

zijn uitgebreid geïnformeerd en hebben hun mening en wensen kenbaar gemaakt. De 

meerderheid is voor of staat neutraal tegenover het plan. Daarnaast hebben de vijf 

basisscholen in de regio (de Wegwijzer, de Kinderboom inclusief de Ruitenvelder, de 

Wiekslag en de Meent) aangegeven dat ze graag (projectmatig) gebruik willen maken van de 

geboden mogelijkheden.  Staatsbosbeheer heeft de bewoners van de Stichtinglaan 

aangegeven dat de initiatiefnemers van het voedselpark door mogen gaan met het 

ontwikkelen van het plan.  
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Om het plan verder gestalte te kunnen geven zal de Stichting Voedselpark Slochteren 

opgericht worden. Daarnaast zal een financiële dekking van de opstartkosten nodig zijn. 

Hierbij wordt gedacht aan subsidies en sponsoring. Ook zal er een groep vrijwilligers gezocht 

worden. 

Ontwerp van het voedselpark 
Van de initiatiefnemers nemen twee personen deel aan ‘de werkplaats Voedselbossen’ 

georganiseerd door de drie noordelijke Natuur- en Milieufederaties. Door de deelnemers aan 

deze werkplaats wordt in een aantal sessies een tool-kit ontwikkeld om onervaren mensen te 

helpen bij het opzetten van een voedselbos. De werkplaatsleden en Wouter van Eck 

(ontwerper en eigenaar van het eerste voedselbos in Nederland) zullen bij het ontwerp van 

het voedselpark betrokken worden. Evenals Staatsbosbeheer. 

Natuurlijk worden ook de basisschooljeugd en inwoners erbij betrokken, want het wordt 

uiteindelijk een park voor en van hun. Vooraf zullen we inventariseren welke wensen en 

ideeën ze hebben. Daarna zal het concept ontwerp met de ervaringsdeskundigen worden 

getoetst en geoptimaliseerd. Het definitieve concept  ontwerp zal tijdens een inloopsessie 

met alle belangstellende inwoners worden gedeeld en daarbij kunnen ze nog éénmaal hun 

ideeën en meningen geven. Vervolgens wordt het definitieve ontwerp vastgesteld. 

In het ontwerp zal ook rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat de uiteindelijke 

natuurlijke moestuin kleiner kan uitvallen. 

Inrichten van het voedselpark 
Na het ontwerp zal de inrichting van het voedselpark kunnen beginnen. Dit zal in fases 

plaatsvinden. In de eerste fase  zullen de grondwerkzaamheden, verwijderen van 

boomstronken, aanleg van de wandelpaden, ontmoetingsplek en eventueel een poel, 

moeten plaatsvinden. Ook zal de randbeplanting langs de Stichtinglaan aangeplant worden, 

samen met basisscholieren en vrijwilligers. Vrijwilligers zullen, onder begeleiding van een 

cursus Natuurlijke moestuin, de eerste moestuinbedden aanleggen. Natuurlijk zullen ook de 

basisscholieren moestuinbedden helpen aanleggen. Daarnaast zullen een aantal verhoogde 

moestuinbakken en een schaftkeet worden geplaatst. Hiermee willen we in het eerste 

kwartaal 2019 starten. De moestuin zal gefaseerd worden aangelegd. De snelheid waarmee 

dit gebeurt en de uiteindelijke grootte is afhankelijk van het aantal vrijwilligers en de vraag 

naar de groenten. Mocht in de loop der jaren blijken dat er geen behoefte is aan de volledige 

gereserveerde ruimte dan wordt het onbenutte  deel bij het voedselbos gedeelte betrokken.  

In de tweede fase zullen de planten voor het voedselbos  besteld moeten worden. Planten 

die in pot geleverd worden kunnen direct geplant worden en diegene die alleen met kluit 

geleverd  worden, zullen dan in het najaar 2019 tot het voorjaar 2020 geplant kunnen 

worden. Hoogstwaarschijnlijk zullen lang niet alle voedselbosplanten direct leverbaar zijn. 

Deze planten zullen dus nog later geplant worden. 

Daarnaast zullen in fase 2  een composttoilet en een gereedschapshok worden geplaatst. 

Bij het inrichten van het voedselpark zal naast professionele hulp gebruik worden gemaakt 

van de schooljeugd en vrijwilligers.  
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Activiteiten Voedselpark Slochteren 
1. Een jaarcursus Natuurlijke moestuin wordt aan alle vrijwilligers. die in de moestuin 

willen werken, gegeven. Het doel hiervan is dat alle vrijwilligers begrijpen waarom er 
op deze manier wordt gewerkt en hoe ze het goed toepassen. Tijdens deze cursus 
wordt de theorie gekoppeld aan de praktijk. Uitgangspunt is samenwerken met de 
natuur en niet tegen de natuur. Door de jaren heen zal de bodemstructuur en de 
voedingswaarde steeds verder toenemen, waardoor ook de oogst steeds beter wordt. 

2. Jaarprogramma maken voor de verschillende basisscholen, samen met de 
betreffende school. In ieder geval kunnen de basisschoolscholieren vanaf het eerste 
kwartaal helpen bij het aanleggen van de moestuinbedden, het opkweken van 
groenteplantjes vanuit zaad, het planten in de moestuin, oogsten en bereiden. 

3. Inventariseren beschikbaar educatief materiaal, opstellen van extra educatief 
materiaal. 

4. Zodra de voedselopbrengst voldoende is, eventueel aangevuld met voedsel van 
lokale telers, scholieren laten koken voor inwoners en gezamenlijk eten. Hierbij zullen 
mensen die aan huis gebonden zijn zeker niet vergeten worden. 
Bij een nog grotere voedselopbrengst een bezorgdienst opzetten voor mensen die 
aan huis gebonden zijn. 

5. Koksschool benaderen om leerlingen te betrekken bij het bereiden van meerjarige 
groenten. 

6. Workshops, met onderwerpen die aan het voedselpark gerelateerd zijn, organiseren. 
7. Monitoren van de ontwikkelingen op het gebied van biodiversiteit 

 

Betrokken Partijen  
Allereerst natuurlijk de inwoners van Slochteren en omgeving 

Al vanaf de aanloop naar het Voedselpark worden zoveel mogelijk inwoners betrokken, ze 

worden actief benaderd om hun ideeën en wensen te geven tijdens de ontwerpfase. 

Hierdoor wordt het Voedselpark een beetje van hunzelf. Daarna kunnen ze helpen bij het 

aanplanten en onderhouden van het park. Natuurlijk kunnen ze zelf meewerken aan het 

telen van groenten, groenten en fruit kopen, gewoon wandelen en proeven, deelnemen aan 

workshops, etc. 

Naast het bestuur van de Stichting Voedselpark Slochteren is al een aardige groep van 

vrijwilligers betrokken geraakt. Eind januari bestaat het aantal vrijwilligers uit  acht personen, 

dit is exclusief de vijf bestuursleden. 

De basisscholen De Wegwijzer, De Kinderboom, De Ruitenvelder, De Wiekslag, De Meent 

en De Springplank willen graag met hun leerlingen ofwel projectmatig ofwel met een ‘eigen 

stukje moestuin’ deelnemen aan activiteiten van Voedselpark Slochteren. 

Daarnaast wordt het initiatief Voedselpark Slochteren ondersteund door: 

• Staatsbosbeheer 
Zij stellen het perceel ter beschikking en hebben een schaftkeet geschonken. 

• Gemeente Midden-Groningen 
zij hebben geholpen met contacten leggen (in de beginfase), de notariele 
oprichtingskosten voor de Stichting betaald, stellen subsidies beschikbaar. 

• Dorpsvereniging Slochteren heeft een donatie gedaan, om ons bij het opstarten te 
helpen. 

• Midden Groningse uitdaging heeft ons geadviseerd over de rechtsvorm en raadde 
een stichting aan. Daarnaast krijgen we advies met betrekking tot subsidieaanvragen 

• Both ENDS 
Voor de financiële onderbouwing van onze plannen krijgen we hulp van Both ENDS. 
Zij hebben een database waarin alle kosten voor aanleg en exploitatie van 
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voedselbossen zitten, inclusief inkomsten. Deze database is gebaseerd op 
bestaande voedselbossen. Zij willen ons voedselbos ook betrekken bij het verfijnen 
van hun database. 

• Groninger landschap. Zij gaan kijken bij welk van hun projecten (een gedeelte van) 
dit plan aansluit en hoe ze ons kunnen ondersteunen. 

• Studenten van AOC Terra helpen ons als vrijwilligers met het inmeten van het terrein 
en de aanwezige boomstronken, graven van profielkuilen en de 
aanlegwerkzaamheden van het voedselpark. 

• Monika Prikar (IVN) en Klaas Steenbergen (ecologisch tuinbeheerder) hebben, als 
vrijwilligers, een eerste nulmeting met betrekking tot de aanwezige begroeiing 
uitgevoerd. In het voorjaar 2019 zullen ze een complete nulmeting doen, zowel met 
betrekking tot de flora als fauna. Daarnaast hebben ze toegezegd dat ze het perceel 
willen blijven monitoren. 
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Bijlage Begroting 
 

Opmerkingen: 

• Eenmalige lasten worden niet in één jaar uitgegeven, dit bedrag is 
verspreid over meerdere jaren nodig. Hoeveel jaren is afhankelijk van de 
financiering, de beschikbaarheid van vrijwilligers en de beschikbaarheid 
van het gewenste plantmateriaal. 
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Eénmalige lasten   

Omschrijving 
Begroot bedrag 
(prijzen 2018) 

Werkelijk 
Bedrag Opmerking 

Prepareren van terrein, zoals 
paden aanleggen, boomstronken 
verwijderen, 
waterbeheersysteem  €           27.120,00    offerte Spithorst 

Toegangsdam  €             1.500,00    offerte Entjes 

Randbeplanting Stichtinglaan  €             1.686,41    offerte Freek van der Wal 

Moestuinplantgoed 100m2  €               605,84    

uitgangspunt dat het in 4 
keer bezorgd wordt ipv in 1 
keer 

Omheining moestuingedeelte  €             2.000,00      

Schaftkeet  €             6.000,00   €       -    
geschonken door 
Staatsbosbeheer 

Materialen, gemeenschappelijk 
te gebruiken gereedschappen. 
Zoals batsen, hark, zaag, 
snoeischaren, handschoenen, 
kruiwagen, zaaitrays, 
statiegeldkisten  €               500,00    

 Voorlopig worden 
gereedschappen 
meegenomen door 
vrijwilligers of geleend. Het 
is echter wel handig om 
eigen materialen ter plaatse 
te hebben 

Opstartkosten, notariskosten 
oprichten van organisatievorm  €               250,00   €       -    geschonken door gemeente 

Moestuinbakken  €               550,00    Gemaakt €275 per bak. 

Website  €                 60,00      

Ontwerp + inloopavond  €             5.000,00    
email gestuurd om kosten te 
vragen 

Plantmateriaal en 
werkzaamheden (plantgoed: 
bomen, struiken, kruiden, 
meerjarige planten)  €           22.500,00      

Composttoilet  €             2.000,00      

Bodemverbeterende 
maatregelen zoals compost, 
potgrond, kalk  €             6.980,00    

Tuinaarde/compost los 
gestort te Slochteren; 
€53,50 per m3 inclusief 
transport, exclusief 21% 
BTW. 
Voor 1ha 75m3 compost 
€4012 (€4855 in de BTW), 
potgrond 6m3 a €118 (€143 
inc btw) per pallet 
incl.transport. Lavagruis 
€322 en mineralen €314 

Palen, boombanden, 
boombeschermers, 
bindmateriaal  €             1.500,00    Prijzen uit catalogus Amevo 

Bewegwijzering P  €                500,00      

Informatiebord en picknicktafel  €             2.000,00    Prijs van Glimmen 

Website  €                  60,00      

Eigen uren  €           10.000,00      

Totaal  €           90.762,25   €       -      
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 AKTIVITEIT 
UREN 
VRIJWILLIGERS 

   

Voorbereidende fase overleggen 40 

 projectplan 250 

 begroting 100 

 voorlichting avond buurt 60 

 voorlichting scholen 24 

 schoolactiviteit 60 

 ontwerp voorbereiden 100 

 ontwerp bijeenkomsten 20 

 planning schoolactiviteiten 20 

 'marketing' 24 

    

  698 

Aanlegfase beplanting 300 

 afrastering 24 

 takkenril 100 

 uren AOC Terra?   

  524 

Jaarlijks exploitatie vrijwilligers park  

 bestuur  

   

    

    

 
 
 
Financiële dekking     

     

Eénmalige Baten   

Omschrijving Begroot bedrag Werkelijk Bedrag Opmerking  
Gemeente Midden-
Groningen  €                250,00     oprichten stichting   
Dorpsvereninging 
Slochteren  €                250,00     opstartkosten   

Staatsbosbeheer  €             6.000,00    
 Schaftkeet 
geschonken    

ERL opdracht  €            25.000,00   

Te besteden aan 
ontwerp, 
toegangsdam en deel 
beplanting  

Eigen uren  €            10.000,00       
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Baten 2de jaar   Lasten 2de jaar  
Omschrijving Begroot bedrag Werkelijk Bedrag Omschrijving Begroot bedrag 

1 rondleidingen a 15pers  €                    45,00    bankkosten  €                 100,00  

1 workshops a 10 pers  €                  150,00    huur maaimachine  €                        -    

losse verkoop groente & fruit  €               1.500,00    huur heggenschaar  €                        -    

donaties bedrijven  €               1.000,00    aansprakelijkheidsverrzekering  €                 175,00  

1 buurtmaaltijd 25 *10  €                  250,00    1,5 betaalde vrijwilliger  €                        -    

      zaden en plantjes  €                 500,00  

     compost  €               2.000,00  

     inkopen buurtmaaltijd  €                 100,00  

     website  €                   60,00  

       onvoorzien 10%  €                 225,50  

Totaal  €               2.945,00   €                    -    Totaal  €               3.160,50  

     

          

Baten 3de jaar   Lasten 3de jaar  
Omschrijving Begroot bedrag Werkelijk Bedrag Omschrijving Begroot bedrag 

1 rondleidingen a 20pers  €                    60,00    bankkosten  €                 100,00  

2 workshops a 10 pers  €                  300,00    huur maaimachine  €               1.200,00  

losse verkoop groente & fruit  €               1.700,00    huur heggenschaar  €                 280,00  

donaties bedrijven  €               1.000,00    aansprakelijkheidsverrzekering  €                 175,00  

kindermoestuinieren 5 kinderen  €                  125,00    0,5 betaalde vrijwilliger  €                 750,00  

tuinclub 5 pers  €                  250,00    zaden en plantjes  €               1.000,00  

groentepakketen 30 a 5 /wk, 24 
wk  €               3.600,00    

Compost 
website 

 €               3.000,00 
 €                    60,00 

proeverij 10 a €5  €                    50,00    inkopen 2 buurtmaaltijden  €                 150,00  

2 buurtmaaltijd 25 *10  €                  500,00    onvoorzien 10%  €                 750,50  

Totaal  €               7.585,00   €                    -    Totaal  €               7.465,50  
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Baten 4de jaar   Lasten 4de jaar  
Omschrijving Begroot bedrag Werkelijk Bedrag Omschrijving Begroot bedrag 

4 rondleidingen a 20pers  €                  240,00    bankkosten  €                 100,00  

3 workshops a 10 pers  €                  600,00    huur maaimachine  €               1.200,00  

losse verkoop groente & fruit  €               2.000,00    huur heggenschaar  €                 280,00  

donaties bedrijven  €               1.000,00    aansprakelijkheidsverrzekering  €                 175,00  

kindermoestuinieren 5 kinderen  €                  125,00    1,5 betaalde vrijwilliger  €               2.250,00  

tuinclub 5 pers  €                  250,00    zaden en plantjes  €               1.000,00  

groentepakketen 40 a 5 /wk, 24 
wk  €               4.800,00    

Compost 
website 

 €               4.000,00 
 €                    60,00 

3 buurtmaaltijd 25 *10  €                  750,00    onvoorzien 10%  €                 900,50  

Totaal  €               9.765,00   €                    -    Totaal  €               9.965,50  

          

          

Baten 5de jaar   Lasten 5de jaar  
Omschrijving Begroot bedrag Werkelijk Bedrag Omschrijving Begroot bedrag 

3 rondleidingen a 20pers  €                  180,00    bankkosten  €                 100,00  

4 workshops a 10 pers  €                  600,00    huur maaimachine  €               1.200,00  

losse verkoop groente & fruit  €               3.000,00    huur heggeschaar  €                 280,00  

donaties bedrijven  €               1.000,00    aansprakelijkheidsverrzekering  €                 175,00  

kindermoestuinieren 5 kinderen  €                  125,00    1,5 betaalde vrijwilliger  €               2.250,00  

tuinclub 5 pers  €                  250,00    zaden en plantjes  €               1.000,00  

groentepakketen 35 a 5 /wk, 24 
wk  €               4.200,00    

Compost 
website 

 €               4.000,00 
 €                    60,00 

5 buurtmaaltijd 25 *7,50  €                  750,00    onvoorzien 10%  €                 900,50  

Totaal  €             10.105,00   €                    -    Totaal  €               9.965,50  
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Financieringsmogelijkheden 

    https://www.ideeenbankgroningen.nl/hulp/ 

subsidie Groen 
Burgerrinitiatief Provincie Groningen  max €10.000,-  

subsidie  Burgerrinitiatief Provincie Groningen  max €10.000,-  

NAM leefbaarheidssubsidie 

 https://www.nam.nl/nam-en-de-
samenleving/groningen-gasveld-specifieke-
regelingen/leefbaarheid-en-
duurzaamheidsprogramma.html   max 1/3 van totaalbedrag   

GIDS gemeente MG 

 https://www.midden-
groningen.nl/inwoner/product/zorg-welzijn-
ondersteuning_subsidies-en-regelingen-voor-zorg-en-
welzijn_subsidie-gezond-in-midden-groningen   max €5000,- en 25%moet op een andere manier opgebracht worden  

Gravin van Bijlandt subsidie  http://www.bylandtstichting.nl/  
 kleine bedragen, maar mogelijk ook voor meerdere jaren: 
gezondheidszorg en welzijn of dieren, natuur, milieu  

oranjefonds  https://www.oranjefonds.nl/aanvragen  

 Uw organisatie draagt bij aan het sociale gezicht van Nederland. U ziet 
waar het beter kan en ontwikkelt activiteiten, als vrijwilliger of als 
professional. Klop eens aan bij het Oranje Fonds!  

VSBfonds https://www.vsbfonds.nl/   

 VSBfonds steunt iedereen die actief wil meedoen. En iedereen die 
anderen actief uitnodigt tot meedoen met projecten die zorgen voor 
nieuwe verbindingen  

stichting Doen.nl  www.doen.nl/aanvraag-doen/criteria.htm   groene initiatieven / sociale initiatieven  

Haella  http://www.haella.nl/  
  solidaire, barmhartige, soms conventionele, vaak kleinschalige 
projecten  €2.500 op een totale begroting tot €50.000  

Madurodam Kinderfonds  

 https://www.madurodam.nl/nl/organisatie/goede-
doelen  

Het fonds wil hen stimuleren om verbinding te maken met andere mensen, 
ongeacht leeftijd of achtergrond, om zo Nederland samen mooier te maken.  

ERL prov Groningen  pitch   €25.000,- 

NPG  Nationaal Programma Groningen  kleine initiatieven tot €10.000,- (leefbaarheid) 

donaties bedrijven    

 

 

https://www.vsbfonds.nl/
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Bijlage nulmeting planten 
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Planten Inventarisatie Voedselbos Slochteren. 

Door Monika Dzieza en Klaas Steenbergen 

Datum: 17 oktober. 

 

Locatie Naam Eco WdH  Abudantie 

     

Bosrand     

 Sleedoorn  34A o 

 Haagwinde R27,28,47,48/ H28  z 

 Es   z 

 Hondsdraf G47,48,67,68/H47,48,69 17Ab/38Aa-b La 

 Veldzuring G27,47 25/ 34A o 

 Gewoon 
struisgras 

G42,47,62/ H62 18Aa/20Ba4 Lf 

 Glanshaver G47,48 25Ba1 La 

 Kropaar G48 H48 25B/25Ba a 

 Pitrus G27/R27  o 

 Klimop  H42,47 7Aa3/ 37Aa2/38,38Aa z 

 Gewone 
esdoorn 

H42,47,48,62,63,69 36Aa3 38Aa z 

 Witte abeel H47,63,69 38Aa5 o 

 Paardenbloem - - -   16Aa/ 16Ab825Ba o 

 Braam R44,47,64,67/ 
H41,42,47,6162,69 

- - -  R 

 Zomereik  37/38 r 

 Smalle 
weegbree 

P47/P67/G47/G67  r 

 Paardenkastanje   zz 

 Zachte berk H21,22,41,42,47  Lf 
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 Gewone 
hoornbloem 

- -  - - 25 o 

 Gestreepte  
witbol 

G27,28 G47,48 bG40 
H27,47 

25 34Ab5 La 

 Kleefkruid R48/H48/H69 17 38Aa-b o 

 Rood zwenkgras P63/bP60/bG20/zG20/ 
G43/G47/ 
bG40/G62,63,67 

20Bc/ 24Ab La 

Grasland     

 Veldzuring G27,47 25, 34A f 

 Glanshaver G47/G48 25Ba1 Lf 

 Witte abeel  38Aa2 o 

 Zachte witbol G47,61,67/ 
H41,42,47,61,62 

13A a 

 Es   r 

 Paardenbloem  25Aa o 

 Ridderzuring G48/R48/H48  17/ 17Ac/34Aa217Ab o 

 Kropaar G48/H48 12Bd3/25B/25Ba/31Aa 
38Ab1 

ld 

 Gewoon 
struisgras 

G42,47,62/ H62 18Aa/20Ba4 ld 

 Jacobskruiskruid P47kr/P63,67/G63,67/H63 31Aa z 

 Gewoon 
biggekruid 

G62,63,67 - - - r 

 Gewone 
hoornbloem 

- --  25 r 

 Oranje 
havikskruid 

G47 - - - o 

 Zomereik H41,42,47,48,61,63,69 37/38 r 

 Naam    

Grasland   WdH  
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 Kruipende 
boterbloem 

G27,28,47,/H28,48 16Ab/16Ab8/16Ab12 Lf 

 Zachte berk ----- - - -  - - - r 

 Pitrus G27/R27 16Ab/16Ab11 r 

 Grauwe wilg H22,27 32A/32Aa/35-
36/37/38 

r 

 Hondsdraf G47,48,67,68/H47,48,69 17Ab/38Aa-b La 

 Zevenblad R48/H48 17Ab2/38Aa-b r 

 Riet R27,28,bR20/R47,48 
bR40/ V17,V18, bV10. 

19/19b/19Ba3/27Aa4-
1,2,3 

La 

 Lijsterbes H22,27,41,42,47,61,62 36/37 r 

 Timotheegras G48 25Ba3 o 

 Scherpe 
boterbloem 

G47,48 25B/25Ba r 

 Kardinaalsmuts  34A/34Ab1-2 lf 

 Biezenknoppen G21,22,27,42 /R24 25Ac r 

 Grote 
brandnetel 

R48,68 H28,48,69 17/17Ab2/38Aa-b lf 

 Grote wederik G22,27,42,47/ 
R47,/H22,27 

25A r 

 Vlasbekje 
 

G47,67 R47,67 12B r 

 Rood zwenkgras P63/bP60/bG20/zG20/ 
G43/G47/ 
bG40/G62,63,67 

20Bc/ 24Ab la 

Slootrand     

 Braam R44,47,64,67/ 
H41,42,47,6162,69 

 la 

 Witte abeel ---- 38Aa11 lf 

 Riet R27,28,bR20/R47,48 
bR40/ V17,V18, bV10. 

19/19b/19Ba3/27Aa4-
1,2,3 

a 

 Zachte berk - - - - lf 
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 Grauwe wilg  32A/32Aa/35-
36/37/38 

lf 

 Lijsterbes  36/37 o 

 Zomereik  37/38 o 

 Pitrus G27/R27  16Ab/16Ab11 lf 

     

 

Bepaling tot welke klasse /orde behoort de plantengemeenschap  van het voedselbos. 

 

         

Klassen    17:2  19:1   

         

Orden 12B 13A    19b   

         

Verbonden   16Ab:2 17Ac:1 18Aa:1  20Bc:1 24Ab:1 

    17Ab:2     

         

Onder 
verbonden 

        

         

Ass. 12Bd3:1  16Ab11:1 17Ab2:2  19Ba:3 20Ba4:1  

   16Ab8:1      

   16Ab12:1      
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Klassen 25:2           

            

Orden 25B:2  34:1         

 25A:1           

Verbonden 25Aa:1 31Aa:2          

 25Ba:2           

 25Ac:1           

Onder 
verbonden 

           

            

Associaties 25Ba1:1  34Aa2:1 38Ab1        

 25Ba3:1   38Aab:3        

 

Men kan deze plantengemeenschap beschouwen als hoofdzakelijk behorend tot de Klasse der vochtige graslanden (25) Met 2 kensoorten en daarbinnen tot 

de Glanshaver orde met 2 kensoorten. En het Glanshaver verbond met nog eens 2 kensoorten. 

Voorkomen: Graslanden en ruigtkruiden gemeenschappen op vochtige tot natte, vaak ’s zomers uitdrogende bodems, die matig tot zeer voedselrijk en 

matig zuur tot basisch zijn. Op verschillende grondsoorten voorkomend al dan niet bemest. Algemeen. 

Met overgangen naar de Bijvoet orde (17)met 2 kensoorten.  Voorkomen op voedselrijke plaatsen die minder vaak verstoord worden dan bij Klasse 16, het 

Zilverschoonverbond. 

 

Verder valt op dat er 5 soorten behoren tot het Zilverschoon-verbond, voorkomen op plaatsen met sterke wisselingen tussen droog en nat, voedselarm en 

voedselrijk. Algemeen voorkomend.  

 

12: Ganzevoet-klasse Pas bewerkte grond algemeen. 

13: Klasse der graanvruchten op wintergraanakkers. 

18: Wilgeroosjes klasse Op kap en brandplekken van bossen waardoor toetreding van licht een snelle vertering van humus optreedt 
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19: Riet-klasse Met de voeten in het water , maar ook wel op korte tijd droogvallende plaatsen. Algemeen. 

20: Klasse der zandige droge graslanden  Op droge zeer voedselarme tot iets voedselrijkere zandgronden. Algemeen. In ons grasland gaat het om Rood 

zwenkgras. 

 

Klasse 34 en 38  Klasse der doornstruwes  

 

sporadic, sparse, de soort is zeer zeldzaam, slechts enkele exemplaren aanwezig 1 

r rare, de soort is zeldzaam 2 

o occasional, de soort wordt zo nu en dan aangetroffen en is verspreid aanwezig 3 

lf locally frequent, plaatselijk frequent 4 

f frequent, de soort wordt frequent aangetroffen en is vrij talrijk 5 

la locally abundant, plaatselijk talrijk 6 

a abundant, de soort is talrijk, veel aanwezig maar nooit (co-)dominant 7 

ld locally dominant, plaatselijk overheersend 8 

c(od) 

d codominant, de soort is overheersend samen met andere soorten 

dominant, de soort is overheersend 9 

De code l = local (plaatselijk) wordt gebruikt in combinatie met andere codes. In de oorspronkelijke publicatie, len en de eiken-beukenklasse.  

 


