Voedselbos
de Overtuin

Leeswijzer

In voedselbos de Overtuin
wordt de rijke botanische kennis van Trompenburg gekoppeld aan het vernieuwende
voedselbosconcept. Voedselbos de Overtuin biedt ruimte
voor ontmoeting, educatie,
recreatie en participatie op het
gebied van natuur, voedsel en
tuinkunst en vormt daarmee
een bijzondere nieuwe aanvulling op het groene palet van
Trompenburg.
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Deze staan centraal op de achterzijde
van deze folder toegelicht. Eromheen
staan verschillende rollen beschreven die
Voedselbos de Overtuin wil vervullen.
Voedselbos de Overtuin is een samenwerking
tussen Trompenburg Tuinen en Arboretum,
Moestuinman, Rotterdams Forest Garden
Netwerk en Stichting Voedselbosbouw NL
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In de Overtuin willen we inzichtelijk maken wat een voedselbos is, hoe het werkt,
hoe het er uit kan zien. De Voedselboscatalogus biedt een eerste kennismaking
met de rijkdom aan verhalen en gedachten achter het voedselbos en presenteert
basisprincipes en begrippen. De andere
delen van de Overtuin belichten verschillende vormen van voedselbosbouw.

Voedselbosgaard
Zonrijke Oeverzoom

De Voedselbosgaard sluit aan op het
verleden van Trompenburg als nutstuin
en geeft deze nieuwe inhoud met behulp
van voedselbosprincipes. Een diversiteit aan fruitbomen staat op rij of in een
grid, met daaronder bessen, kruiden en
andere gewassen (polycultuur). Deze ‘rationele’ ordening verwijst naar makkelijker oogstmethodes voor de commerciële
landbouw.

Organisch Voedselbos

Organisch
Voedselbos

Schaduwrijk
Woud

Het Organisch Voedselbos wordt opgezet volgens de natuurlijke principes van
een zich ontwikkelend bos. Er wordt
verder gewerkt met de situatie zoals we
die aantroffen toen dit deel van de tuin
bij Trompenburg in bezit kwam: een
mid-successie bos met luwe, zonnige
open plekken, ontstaan door het wegvallen van een aantal grote bomen uit de
kruinlaag.

Zonrijke Oeverzoom
Bosranden vormen met hun laagsgewijze
opbouw een natuurlijk deel van het
voedselbos. Hier in Trompenburg biedt
de richting zuid georiënteerde oever
van de vijver ruimte voor een opgaande
bosrand van waterkant tot kruinlaag met
gewassen die volop zon en een warmer
microklimaat nodig hebben. Daarnaast
biedt de oeverzoom ruimte voor gewassen die gedijen in de vochtige bodem die
een groot deel van deze regio kenmerkt.

Voedselbosgaard

Voedselbos
Catalogus

Entree

Schaduwrijk Woud
Een voedselbos wordt soms ten onrechte
bosrandtuin genoemd. Ook onder een
volle kruinlaag is er plaats voor eetbare
gewassen in verschillende lagen. Waar
veel voedselbossen in aanleg nog moeten
wachten op een volwassen kruinlaag,
maken we in dit gedeelte van Trompenburg gebruik van de al aanwezige bomen om een volledige opbouw in lagen
te realiseren.
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LENTE

ZOMER

MEERJARIG

HERFST

Een voedselbos bestaat vrijwel alleen uit meerjarige gewassen. Door
het seizoen heen biedt het voedselbos
zo een rijkdom aan smaken zonder
jaarlijks te moeten zaaien, schoffelen en bemesten. Je vind er dus
geen sla of aardappelen, maar
wel noten, vruchten, en
ook eetbaar blad, stengels en scheuten.
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Voedselbossen
lijken kansrijk als alternatief voor de huidige
landbouw. Ze bieden bovendien een aanvulling en verrijking van het voedselaanbod en
van het stedelijk en landelijk groen.
Maar hoe voedselbossen precies werken kunnen we alleen in de praktijk
leren. De Overtuin is een van een
reeks voedselbossen in Rotterdam en elders in Nederland waar we leren en
experimenteren.

jaar vol! Elke boom, struik en plant
heeft zijn eigen levenscyclus. Dit
daagt ons uit anders te kijken
naar organisatie, investering, rendement en
opbrengst.
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OPBOUW IN LAGEN

De vegetatie in een voedselbos kan uit 7
verschillende lagen bestaan: 1) kruinlaag (grote bomen), 2) kleine bomen, 3) struiken, 4) kruidlaag, 5)
bodembedekkers, 6) wortelgewassen en 7) klimmers
(de ‘verticale’ laag).

In de Overtuin
willen we inzichtelijk
maken wat een voedselbos is, hoe het werkt, hoe het
er uit kan zien en wat voor rollen het kan spelen: als ecosysteem,

Opzet van dit voedselbos
Experiment
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WINTER

Een voedselbos
vraagt geduld. Een
tamme kastanje is na 50
jaar op volle productie en
houdt het dan nog zo’n 300-400

VOEDSELBOSTIJD
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In een Nederlands
bos is het een en ander aan eetbare kruiden,
paddenstoelen en bessen te
vinden. Maar om nu te zeggen
dat er veel mensen van kunnen
nee, dat niet.
INHEEMS eten,
Er zijn relatief weinig inheemse meerjarige houtachtige
gewassen die eetbaar zijn: Gele
kornoelje, gewone vlier, hazelaar, de rode bes, zwarte
bes, kruisbes en duindoorn.

Historie
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In de op-een-na
laatste IJstijd reikten
de gletsjers hier tot de lijn
Haarlem – Nijmegen. In Europa was het voor soorten die
naar het Zuiden migreerden moeilijk
om te overleven, door de ligging van
OOIT INHEEMS bergketens
als Alpen en
Pyreneeën en de Middellandse Zee.
Onderzoek heeft laten zien dat in
die tijd in Noordwest-Europa
veel eetbare soorten zijn uitgestorven die elders wel
overleefden.
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Bibliotheek
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Ecosysteem

De Overtuin verbindt
de geschiedenis van
Trompenburg met een
eeuwenoude voedselbostraditie, die over de hele wereld in
verschillende vormen voor komt.
In Nederland werden in het verleden
voedselbosprincipes soms toegepast
in boomgaarden. In Trompenburg
stond vroeger een boomgaard.
De Overtuin brengt deze
nutsfunctie weer terug in
Trompenburg.
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Het voedselbos
gebruikt de ordenende principes van een
natuurlijk ecosysteem. In
de Overtuin gaan we tuinieren
zoals een bos dat doet en krijgt de
natuur (nog) meer de ruimte. Functies zoals bestuiving, plaagbestrijding
en opbouw van bodemvruchtbaarheid worden door onder meer
de juiste plaatsing van bomen, struiken en planten
aan het systeem zelf
overgelaten.

Een voedselbos is een bibliotheek van
kennis over eetbare gewassen en
een bibliotheek van smaken.
Smaken die we nog niet kennen en die een nieuwe botanische gastronomie
kunnen inspireren.

als bibliotheek van smaken, als experiment, als leeromgeving, als
landschap en als manier om
de cultuurhistorie levend
te houden.

Landschap
Als landschap
neemt het voedselbos
een bijzondere plek in tussen
natuurlijk bos en verschillende
vormen van land- en bosbouw. Het
combineert voedselproductie, natuurontwikkeling en recreatie.
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vruchtbare
BODEM Een
bodem speelt een

essentiële rol in de samenwerking
tussen planten, struiken en bomen. Zo
brengen allerlei kleine beestjes, bacteriën
en schimmels organische stof in de
bodem, die vocht vasthoudt en
CO2 bindt. En diep wortelende
planten maken voeding beschikbaar voor hun minder 1:1000
diepgewortelde buren.

Leren
van de natuur

De Overtuin
wordt een leeromgeving waarin een breed
publiek kan kennis maken
met de ideeen, smaken en praktijk van de voedselbosbouw. Het
voedselbos biedt ook aanleiding om
te leren over hoe de natuur werkt,
en hoe dit ons kan inspireren.
Daarom zal de Overtuin ruimte bieden aan allerlei activiteiten voor verschillende
doelgroepen.
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