
Voedselbos bij Den Bosch zoekt nieuwe beheerder 

Het  twee jaar  jonge voedselbos bij  Het  Volmeer,  St.  Michielsgestel

(N.Br.), is op zoek naar een nieuwe beheerder. Op deze prachtige, unieke

plek van bijna een hectare vind je een enorm divers agro-ecosysteem met groot- en kleinfruit en

noten,  bijzondere  gewassen,  en  veel  potentie  voor  kruiden  en  vaste  (groente)gewassen.  Het

voedselbos heeft een goede start gemaakt en biedt veel capaciteit om supergezonde gewassen te

produceren voor de rechtstreekse verkoop aan restaurants en consumenten.

De organisatie

Het voedselbos is een initiatief van de Stichting Den Food Bosch, die tot doel heeft aan te tonen

hoe je commercieel succesvol kunt zijn met het telen van voedsel in een écht duurzaam systeem

op  basis  van  ecologische  successie  en  biodiversiteit.  Bovendien  is  het  de  bedoeling  om  via

onderzoek en educatie de kennis over voedselbossen te verdiepen en verspreiden. Het land wordt

gepacht van Waterschap de Dommel.

De stichting zoekt...

… iemand met ervaring als boer/tuinder, een open blik en ondernemersgeest, die dit voedselbos

verder  gaat  doorontwikkelen  tot  een  rijk  productief  systeem  met  aandacht  voor  successie,

agrobiodiversiteit  en  gezond  bodembeheer,  in  lijn  met  de  doelstellingen  van  de  stichting.

Daarnaast is plezier in contacten met klanten, studenten, cursisten en bezoekers een grote pré.

Wij bieden...

Een jong,  divers  agro-ecosysteem met  veel  potentie  op 0,8  hectare,  waar  je  als  zelfstandige

(deeltijd-)ondernemer aan de slag kunt. In ruil voor het beheer gaan de inkomsten naar jou als

boer. Je uren bepaal je mede zelf, afhankelijk van de intensiteit van de teelten waar je voor kiest.

Bij de doorgroei van dit voedselbos passen geen eenjarige teelten meer, wel volop vaste groenten,

kruiden en bloemen, naast de bessen, fruitbomen, noten en bijzondere gewassen. In samenspel

met  de  stichting,  gastdocenten  en  onderzoekers  kun  je  als  beheerder  ook  bijdragen  aan

rondleidingen,  excursies,  monitoring en het  begeleiden van studenten en stagiaires van MBO,

HBO en WO.

Ja, ik heb interesse!

Ben je enthousiast over voedselbossen en hoe je die optimaal kunt benutten? Ligt je hart bij de

landbouw van  de  toekomst  en  wil  je  je  inzetten  voor  het  verbouwen  van  een  diversiteit  aan

voedzame gewassen?

Schrijf ons een korte motivatiebrief (max 1 pagina) inclusief achtergrondinformatie over je ervaring,

en we nemen contact met je op.

Reageren kan tot uiterlijk 9 februari. 

Reacties en vragen graag via email naar: info@denfoodbosch.org

mailto:indo@denfoodbosch.nl

