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Voedseltuin Kievietsnest
Voedselbos Duiven/Zevenaar
Doel en ontwerp
Duiven, 29 oktober 2021

Doelen Voedseltuin Kievietsnest
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Biodiversiteit verhogen
Bewustwording over belang biodiversiteit versterken
Aanjagen van natuurontwikkeling in de omgeving
Voedsel voor mens en dier
Een plek om te leren
Aangename plek om tot rust te komen
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Achtergrond
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Terrein van de AVR was ongebruikt en grotendeels verwilderd.
In 2020 begonnen met de ideeënvorming en contacten met ontwerpers.
Op 8 maart 2021 een brainstormbijeenkomst: doel en feasability
Kerngroep eerst 5 nu 4 leden voor ontwikkelen plan
Deelname twee leden aan NMG cursus ‘Voedselbos Ontwerpen’
WRIJ – bomen >= 73 m en struiken 71,5 m vanaf de teen van de dijk. Kan dit
minder met een goed plan?
Ontwerpbijeenkomst met 14 deelnemers 18 oktober 2021.
Deelname aan Natuurwerkdag op 6 november: opschonen terrein – 10
vrijwilligers
AVR Raad van Bestuur is akkoord. Helaas blijkt er verontreiniging rondom de
oude schuur. Nu even ‘on hold’ en zoeken naar alternatieven.
Plantgoed te ontvangen via gemeente (Euro 4000). Beschikbaar tot half maart

Ontwerp: Een aantal onderdelen en keuzes
• Voedselbos langs de Rivierenweg
tot 40 m vanaf de teen van de
dijk (voorstel naar WRIJ)
• Kruidenzon met TCM elementen
• Moestuin, evt verhuren
• Pluktuin met bloemen
• Rogge/haver/maanzaad veldje
• Randen met gewassen voor bijen
en vlinders (GDL Bloeit)
• Vijver boven de grond

• Verbinding met de
uiterwaarden en de IJssel
• Faunahotel
• Wadi met Hugelkultur
• Natuur speeltuin
• Timing van de oogst: voor
bezoekers zo vaak mogelijk
iets te oogsten
• Spreiding van oogst
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<-ontwerp met
beperking
WRIJ

->ontwerp
met voorstel
aan WRIJ,
PvvR 40m

Natuurvoedseltuin
Kievietsnest
❖Het project slaagt pas met een aantal vrijwilligers.
❖Bekendheid door PR
❖Strikken van organisaties
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Plan met beperking van
WRIJ Opbouw plan
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Fruitbomen
Struiken
Kruidentuin/moestuin
Wisselgewas
Graan
Koolsoorten
Pompoenen
Op termijn stroken
groente
Waterpartij voor
oevergewas
Plukbloemen strook
Pleisterplaats
informatie

Plantenlijst, nog lang niet definitief...
• Kruinlaag
• Appel, peer, pruim, moerbei,
noten, amandel, kastanje, robinia,
ginkgo, Szechuan peper, els, berk

• Struiklaag
• Olijfwilg, duindoorn,
pindakaasboom, pawpaw, vijg,
mispel, rimpelroos, etc

• Klimplanten
• Kamperfoelie, passiebloem, kiwi

• Etc.....

• Vlinder-, bijenbloemen mengsel
• Moestuin
• Pompoenen, artisjok, kardoen,
rogge, andijvie, kool, etc.

• Kruidenzon
•
•
•
•
•

Vuur kruiden
Aarde kruiden
Metaal kruiden
Water kruiden
Hout kruiden
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Onderhoud
✓Snoei (fruit)bomen.
✓Beheer bramen.
✓Beheer Japanse duizendknoop.
✓Maaien gras waar nodig.
✓Concurrentie planten beheren.
✓Bezoekers spreken/informeren.
✓Vrijwilligers verwennen.
✓Oogsten en oogst verdelen.
✓Financiën beheren.
✓Ervaringen delen /publiceren.

Beheer en marketing
• Groep vrijwilligers met een actieve begeleider
• Fondsenwerving:
• AVR draagt bij ($ en werving), bedrijven, projecten provincie en gemeente,
geïnteresseerden
• Netwerken in voedselbos community, islamitische community

• Oogst, verwerking en verkoop: via vrijwilligers en netwerk van lokale
bedrijven
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