
Rondleiding in het Voedselbos van Vlaardingen 
Door Jennifer Mulder 
 
Mijn bezoek aan het voedselbos bracht me in verwarring omdat het anders was dan ik het me had 
voorgesteld. 
Het is drie uur in de middag en we worden ontvangen door Jose de Ridder, vrijwilliger betrokken bij 
het project. We zijn met twaalf belangstellenden en krijgen uitleg over het ontstaan en het doel van 
het voedselbos. Tijdens de wandeling door het bos krijgen we verdere uitleg.  
Wat mij nu zo teleurstelde was het gebrek aan variëteit in het bos en ik dacht ‘hier kan toch veel 
meer van gemaakt worden’. 
Het doel van het project is ‘kennis over de natuur in de hoedanigheid van voedsel’. Maar het project 
heeft vrijwilligers nodig om het een succes te maken en vrijwilligers met kennis over de natuur zou 
natuurlijk helemaal geweldig zijn.  
Hiermee nodig ik leden van Groei en Bloei afdeling Waterweg Noord uit om eens in hun kenniskring 
te polsen of er belangstelling bestaat voor dit belangrijke vrijwilligerswerk. Stichting het Voedselbos 
organiseert zelf een dag voor kinderen zie hieronder. 
 
Groet Jennifer Mulder  
 
27 augustus 2022: Nature Impact Days 

 
Voedselbos Vlaardingen doet mee aan de Nature Impact Days 
op 27 augustus. De Nature Impact Days is het jaarlijkse 
evenement voor jongeren van 18 tot 35 jaar in Zuid-Holland 
om op laagdrempelige wijze kennis te maken met het groene 
vrijwilligerswerk. 
 
Heb jij zin om de handen uit de mouwen te steken? Kom ons 
dan helpen in Voedselbos Vlaardingen tijdens de Nature 
Impact Days, en ontmoet gelijkgestemde jongeren! We gaan 
onder andere lisdodde verwijderen met een heus waadpak 
aan, overtollige boomstammetjes wegzagen, en appels of 
peren plukken. Met als afsluiting appel- of 
perenpannenkoeken bakken op open vuur. Lijkt jou dit leuk, 

geef je dan op via de site van Nature Impact Days. Daar staat ook meer informatie over het verloop 
van de dag. 

Programma 
Van 09.45 tot 10.00 is er een inloop. We starten om 10u met een kennismaking, korte rondleiding 
over het voedselbos en een uitleg van de klussen. Daarna gaan we aan de slag. Rond 12.45 sluiten we 
de klus af met heerlijke zelfgemaakte pannenkoeken. De eindtijd is rond 13.30. 
 

 
 

https://www.voedselbosvlaardingen.nl/2022/07/27-augustus-2022-nature-impact-days.html
https://www.campagnes.zelfdoeninzh.nl/o/Voedselbos-Vlaardingen/events/Proef-en-beleef-het-Voedselbos/55247
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXhvy3JkTswVsKprwP1YZFENsrHPCQvM5Pdnmns8ZLtfji9-u7bl6GaN23qHbCRFJq9f_aUOZYOnYc86kSUo3uiN7Gll4dlBjdj_AugQA3BJq6c9cDwEJquk1gUlP2ZDpWSESmrkVVekmGFiHwL4hV6l3bHvUOJCxLHOq25UTHCrVrOkzdonI/s166/Nature%20impact%20days%202022.jpg

