
Netwerk voedselbossen Noordoost Brabant en Noord Limburg 

Al vanaf 2017 bestaat het netwerk voedselbossen Noordoost Brabant en Noord-Limburg. 

Het netwerk is ontstaan door behoefte bij deelnemers van de eerste basiscursus voedselbossen die 

werd gegeven bij “In ’t Holt” in Overloon.  

Het netwerk richt zich op voedselbos belangstellenden en eigenaren (in spé) in een straal van ongeveer 

40 km rondom de locatie van de initiatiefnemers in Overloon. 

 

Het netwerk is bedoeld om met, voor en door de netwerkleden samen te werken aan het elkaar helpen, 

inspireren en leren over voedselbossen.  Dit doen we via kennisworkshops over voedselbos- thema’s en 

excursies naar voedselbossen in de regio en van netwerkleden. 

We organiseren ca. 7-8 bijeenkomsten per jaar, meestal in de periode maart-oktober. 

Aan deelname aan het netwerk zijn geen kosten verbonden. Workshops kennen geen inschrijfgeld maar 

zijn niet gratis.  Deelnemers doneren aan het eind van de workshop een bedrag aan de workshopgever 

op basis van wat hij of zij vindt dat het waard was en kan missen. 

 

 
 

De workshops duren in de regel van 10-16 uur en de lunch van de dag doen we in het potluck systeem. 

D.w.z. iedereen brengt iets lekkers mee ( liefst een eigen creatie uit eigen voedselbos of moestuin) en 

gezamenlijk proeven we van elkaars producten. 

 

Voor 2021 hebben we het (voorlopige) volgende programma samengesteld 
 

Zaterdag 30 Januari,  Workshop: De ecologie van het voedselbos door Jeroen Breidenbach 

Zaterdag 27 februari, Workshop: Het bodemvoedselweb door Marc Siepman 

Zaterdag 27 maart,     Workshop: ????? 

Zaterdag 1 mei,          Workshop: De eetbare vijver door Monique Wijn 

Zaterdag 29 mei,       Excursie: Voedselbos Fruitzforlife in Zeeland (N.Br.)  bij Sjef van Dongen  

Zaterdag 3 Juli,          Excursie: Voedselbos Velden bij het bestuur van het voedselbos 

Zaterdag 11 September: Workshop: Persoonlijke verzorgingsproducten uit je voedselbos door Helene  

                               Heijs van der Vlist. 

Zaterdag 2 oktober:  Excursie naar voedselboskwekerij Arborealis en De vrolijke Noot. 

 

Voor alle deelnames dient vooraf aangemeld te worden bij Stijn Heijs via mail. 

Je krijgt ongeveer 2 weken voor een activiteit een mail met alle details. 

Coördinator van dit netwerk is Stijn Heijs,  stijnheijs@outlook.com   tel o6-14555989 

www.intholtoverloon.nl 
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