
7 lagen 

MENUKAART

Voedselbos op je schoolplein?
Basisschool de Wouter in America is de eerste school die een voedselbos op haar 
schoolplein realiseert. In het kader van het project ‘Help ons van grijs naar groen’ 
zet de school in op meer buiten ontdekkend leren. 
De kinderen van De Wouter willen meer kunnen ontdekken, plezier maken, 
bewegen en frisse lucht! Daarom gooien ze de deuren open en gaan ze meer 
buiten leren. Het voedselbos is een prachtige manier om op een uitdagende 
manier buiten te leren. In te passen in meerdere thema’s en zelfvoorzienend. manier buiten te leren. In te passen in meerdere thema’s en zelfvoorzienend. 
Wat wil je als school nog meer? 

Ook aan de slag met permacultuur en voedselbossen op school?  Alles is mogelijk.
Een greep uit de mogelijkheden: 

MENU XS (3x)
1. Wat is een voedselbos?
2. Leren observeren
3. Ontwerp van een voedselbos 
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MENU S (3-5x)
1. Wat is een voedselbos?
2. Samenwerking in een voedselbos.
3. Leren observeren
4. Ontwerpen van een voedselbos 
5. Aanplanten van een voedselbos

MENU L (7-10 x)
Menu M + een wildplukwandeling en 
een kookworkshop 

MENU XL (10-13 x)
Menu L+ een les Dieren in het 
voedselbos en een les Belang van 
de Bodem  

MENU M (5-7x)
1. Wat is een voedselbos?
2. Excursie naar een bestaand voedselbos
3. Samenwerking in een voedselbos.
4. Leren observeren
5. Ontwerpoefeningen
6.6. Ontwerpen van een voedselbos 
7. Aanplanten van een voedselbos

Eetbaar avontuur

Permacultuur
Voedselbossen, zijn een populair onderdeel van permacultuur. Het doel van perma-
cultuur is een samenwerking tussen de mens en haar omliggende natuur, gericht 
op een lange termijn overleving van beide. Met permacultuur ontwerp je een 
functioneel systeem om de mens heen met de sterkte en veerkracht van een 
natuurlijk ecosysteem. Permacultuur is ontwerpen met de natuur.
De drie principes: Zorg voor de Aarde | Zorg voor mens |Eerlijk Delen vormen de 
grondvesten van permacultuur. grondvesten van permacultuur. 


