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Sortiment

>

Pyrus pyrifolia ’Kosui’. Vrucht: lichtbruine appelvormige peer, sappig, zoet en knapperig, juli-september. Hoogte: 8 m. Blad: eirond, 7 -12 cm,  
glanzend groen. Bloem: wit met vijf bloemblaadjes, 3 cm bloeit rijk. Bloei: mei. Zelfbestuivend en ziekteresistent.

Verborgen eetbare schatten 
onder sierplanten
Je eigen voedsel verbouwen is hot. Dat hoeft niet alleen in de moestuin, dat kan ook in de 
achtertuin. Zonder dat deze elk jaar op de schop hoeft en zonder verlies van sierwaarde.  
Er is namelijk een groot aantal sierheesters dat eetbaar is. Als je daarbij de principes van  
het voedselbos hanteert, kan je het hele jaar door oogsten uit eigen tuin. 

Wat hebben Halesia carolina, Toona 
sinensis ’Flamingo’, Vitex agnus-

castus en Decaisnea fargesii gemeen? 
Ze hebben een bijzondere sierwaarde 
én ze hebben eetbare onderdelen: het 
blad, het zaad, de jonge twijgen of de 
peulvruchten. Op kwekerij Arborealis in 
Wilhelminaoord kweken Micha Wieland 
en Sietske Metz al ruim zestien jaar 
inheemse en uitheemse heesters en 
bomen met een bijzondere sierwaarde. 
Op zoek naar een duurzame manier 
van tuinieren, raakten zij geïnspireerd 
door het voedselbos. ,,Wij kwamen er 
daardoor achter dat een groot aantal 
heesters die wij kweken voor de sier ook 
eetbaar is. Het zijn verborgen schatten 
onder de sierplanten”, zegt Sietske 
Metz. Volgens de kweker is de kennis 
daarover gering. Een plant heeft niet  
alleen een esthetische functie maar 
is ook functioneel en heeft zijn eigen 
specifieke rol in het ecosysteem. 

Tekst Wendy Bakker I Beeld Kwekerij Arborealis, Wouter van Eck en internet

Decaisnea fargesii  Vrucht: augurkachtige, 10 cm, blauwberijpt, eetbaar. 
Blad: veervormig aan 1 m lange bladstengels. Bloem: fijn klokvormig, 2 
cm, geelgroen, Bloei: april-mei. Solitair.

Vitex agnus-castus.  Blad: handdelig, overstaand, 5-7 blaadjes, grijsgroen, 
aromatisch, te verwerken tot thee. Hoogte: 2,5 m. Bloem: violetkleurig 
in langwerpige pluimen, geurend. Bloei: augustus-september. Solitair, 
twijgen kunnen invriezen.

Halesia Carolina  Vrucht: gehokt, 4 zaadlijsten, jonge vrucht 
smaakt naar komkommer. Hoogte: tot 8 m. Kroon: schermvormig 
Blad: ovaal, frisgroen, 6-10 cm. Bloem: klokvormig in bundels, wit. 
Bloei: april –mei. Solitair.

Toona sinensis ’Flamingo’.  Blad: even geveerd, geelgroen en roze 
uitlopend, 40-75 cm. Jonge scheuten smaken een beetje naar ui. 
Hoogte: 15 m. Bloem: witte, hangende pluimen. Bloei: juni-juli. 
Vrucht: 5-spletige houtige doosvrucht. Solitair.

Eetbare plantengemeenschap
Een voedselbos is een door de mens 

gecreëerde plantengemeenschap naar 
voorbeeld van het tropisch regenwoud of 
een oerbos met een groot aantal eetbare 
plantensoorten. Het bos biedt een grote 
verscheidenheid aan voedsel – noten, 
vruchten, knollen, wortels, blad, twijgen 
en zaden –, levert biomassa in de vorm 
van hout en vormt een leefgebied voor 
verschillende plant, dier- en insecten-
soorten, zowel boven- als ondergronds. 
Het is een zichzelf bedruipend systeem 
dat is gebaseerd op het principe dat plan-
tensoorten elkaar ondersteunen in groei. 
Een principe dat ook in de tuin toepas-
baar is en waarmee je deels in je voedsel 
zou kunnen voorzien.

,,Elke plant heeft zijn eigen specifieke 
mineralenhuishouding en neemt voor 
zijn buurplant wat extra’s uit de bodem 
mee”, legt Metz uit. ,,Paulownia tomentosa 
bijvoorbeeld is een ’‘mijnbouwboom’ 

die mineralen uit diepergelegen grond-
lagen naar boven haalt. Deze wortelt 
diep en vormt dan horizontale uitlopers. 
Zijn bladeren vormen voeding voor een 
notendragende buurman en de prachtige 
paarse bloemen kun je eten. Tilia onttrekt 
calcium uit de bodem en geeft dat ook 
weer af. Het jonge lindeblad kun je als sla 
eten. Hiervoor knot je de boom of past 
hem toe als haag. Dan heb je een salade-
bar als erfgrens. En een goede stikstof-
plant is Eleagnus umbellata. De cultivars 
’Sweet ’n Tart’, ‘Ruby’ of ‘Amber’ hebben 
relatief kleine, maar lekkere friszure 
bessen met een kruidige nasmaak. Een 
struik met een ’mooie afdronk’.” 

Metz geeft aan dat nog niet precies 
bekend is hoe de uitwisseling op minera-
lenniveau tussen gewassen werkt, maar 
dat dat onderwerp van onderzoek is 
door Wageningen UR en Research. In het 
voedselbos Ketelbroek in Groesbeek, het 
eerste voedselbos in Nederland, wordt 
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Sorbus ‘Burka’.  Vrucht: rozerode naar paarsverkleurende bes, 2 cm, drogen of verwerken tot jam/sap. Hoogte: 8 m. Blad: geveerd, glanzendgroen,  
rode herfstkleur. Bloem: witte schermbloem. Bloei: mei. Kruising tussen Aronia arbutifolia en Sorbus aucuparia.

door Wouter van Eck en Xavier San Giorgi 
geëxperimenteerd met de verschillende 
plantensoorten, hun specifieke voor-
keuren, hun rol en hun voedingswaarde. 
Kwekerij Arborealis krijgt uitgangsmate-
riaal uit dit bos dat zij verder opkweekt. 

Akkers boven elkaar
Een uitgekiend ontwerp van zeven 

vegetatielagen ligt aan de basis van het 
voedselbos. Je kunt het zien als een sys-
teem van akkers boven elkaar. Voordeel 
hiervan is dat een relatief klein oppervlak 
veel voedsel kan opleveren. De eerste 
laag is die van de kruinlaag van grote 
bomen als Castanea sativa, Juglans regia 
– kies voor ’Broadview’ is het advies van 
Metz – of Accer saccharinum. Deze laag 
zorgt voor organische stof, beschutting 
en schaduw. De tweede laag bestaat uit 
kleinere, eetbare bomen die tot de onder-
kant van de hoogste kruinen reiken. Na-
tuurlijk zijn dat de halfstam-fruitbomen 
maar ook alternatieve vruchtgewassen 
als Pyrus pyrifolia ’Kosui’ of ’Benita’ (nasi-
peer) of de winterharde Sorbus ’Burka’ 
of S. ’Gratnatnaja’ (lijsterbes), die bessen 
dragen zo groot als kersen. Deze kun je 
drogen of verwerken tot jam en sap. 

Laag drie wordt gevormd door heesters 
en struiken. Ook hier zijn soorten toe 
te passen met sierwaarde zoals Lonicera 
caerulea ’Atut’ of ’Duet’ (honingbes) en de 
eerdergenoemde Eleagnus umbellata – cul-
tivars. Bij deze laag horen ook de soorten 
die als haag toegepast kunnen worden 
zoals Toona sinesis ’Flamingo’. De jonge 
scheuten hebben een ui-achtige smaak. 
,,In China zijn er hele productievelden 
van.”

De kruidlaag is de vierde laag en be-
staat uit soorten als Matteucia stru-thiop-
teris (struisvaren) en Aralia cordata (udo), 
ook wel bergasperge genoemd, waarvan 
je de jonge scheuten kunt eten. ,,Wij 
kweken alleen houtachtigen dus ik weet 
niet heel veel goede voorbeelden voor de 
kruidlaag’’, geeft Metz toe. ,,Daarentegen 
zijn er wel wat heesters te noemen die  
de bodem bedekken, zoals Vaccinium 
macrocarpon (cranberry) of Vaccinium  
vitis-idaea (vossenbes). De kruipende 
heester Rubus illecebrosus heeft de vrucht 
van de Japanse wijnbes maar is zo groot 
als een braam.” De bodembedekkers zijn 

Lonicera caerulea ’Duet’.  Vrucht: blauwe bes, ovaal, 3 cm zuurzoet. Hoogte: 1,5 m. Blad: ellipsvormig,  
grijsgroen, 4-6 cm. Bloem: fijn klokvormig, wit tot botergeel. Bloei: maart-april.

Rubus illecebrosus.  Vrucht: kruising Japanse wijnbes en braam, helderrood, 5 cm, augustus-september, fram-
bozensmaak. Hoogte: 250 cm. Blad: 5-7 tallig, lichtgroen generfd, ei-lancetvormig, najaar verkleurend.  
Bloem: grote witte, alleenstaande bloemen. Bloei: juli-september. Kruipend. 

Viburnum lentago.  Vrucht: van groen naar bijna zwartverkleurende bes, smaakt naar chocolade-vanille. 
Hoogte: 3 m. Blad: puntig, donkergroen. Bloem: witte schermbloem, Bloei: april.

de vijfde laag. ,,Wat klimt, kan vaak ook 
de bodem bedekken”, vult ze aan, ,,denk 
maar aan Akebia quinata.” De kruidlaag 
is bedoeld om uitdroging te voorkomen, 
humus vast te houden en de wortels te 
beschermen. 

Eetbare knollen en wortels, zoals  
aardperen, aardkastanje en mieriks- 
wortel wordt tot laag zes gerekend. 
De laatste laag (zeven) is die van de 
klimmers, zoals Actinidia arguta en Vitis 
vinifera. In een voedselbos vormen de 
bomen van de tweede en derde grootte 
hun steun. 

Schuifpuzzel
Hanneke Clabbers is tuin- en land-

schapsontwerper en geeft beplantings-
advies bij Arborealis. Ze is gespecialiseerd 
in het ontwerpen van landschappen 
en tuinen volgens de principes van het 
voedselbos. ,,Bij het ontwerp van een 
voedselbos doe je precies het tegenover-

gestelde van wat je als tuinarchitect 
leert. In de architectuur kijk je eerst naar 
de vorm en dan naar de invulling, in een 
voedselbos kijk je naar welke ruimte je 
nodig hebt om dat te telen wat je wilt. 
Dus eerst invulling en dan vorm.” Het 
creëren van een voedselbos, of dit nu 
op landschappelijke schaal is of op die 
van de tuin, vraagt gerichte kennis van 
de planten en de bodem. Eigenlijk is het 
ontwerp de grootste investering volgens 
Clabbers, want je moet het systeem 
snappen. ,,In een voedselbos of tuin 
probeer je een geschikt (micro)klimaat 
te creëren voor de planten. Je houdt re-
kening met wind en beschutting, zon en 
schaduw, hoogte, plantdichtheid en posi-
tie maar dus ook met wat er ondergronds 
gebeurt. De gesteldheid van de bodem is 
essentieel want daar pas je de soorten op 
aan. Maar het oog wil ook wat en de tuin 
moet beleefbaar en toegankelijk zijn.’’ 

Ze ontwerpt met het eindbeeld voor 

ogen. Als eerste maakt de ontwerpster 
een compositie met de planten om het 
klimaat te sturen. De bomen zijn daarin 
leidend want die zorgen voor beschut-
ting. Bij de keuze van de bomen houdt zij 
rekening met de kroonomvang, blad-
massa, transparantie en drupzone. En 
heel belangrijk: welke invloed ze hebben 
op de bodem. Vandaaruit werkt ze de 
vegetatielagen af waarbij voortdurend 
gekeken wordt naar welke invloed de 
soorten op elkaar en op het totaal heb-
ben. De moeilijkheid daarbij is dat alle 
lagen hun eigen groeisnelheid hebben 
en verschillende fases van ontwikkeling. 
,,,Eigenlijk is het een grote schuifpuzzel”, 
zegt de ontwerpster. Clabbers bereidt 
momenteel een voedseltuin voor. Tuin en 
Landschap zal hier volgend jaar aandacht 
aan besteden.  <

Meer informatie over het voedselbos en het sorti-
ment: www.arborealis.nl en www.foodforestry.nl


