Voedselbos Waspik maakt deel uit van de

Agrarische Natuur Vereniging Slagenland
De werkgroep Voedselbos is te bereiken via mail of telefoon
voedselboswaspik@gmail.com
06-51509680

Een voedselbos in Waspik
De Binnenbijster aan de rand van Waspik wordt in de komende
jaren omgevormd van landbouwgebied naar nieuwe natuur met
moerasland, bloemrijk grasland en herstel van het historische
slagenlandschap. In de hoek van de Vrouwkensvaartsestraat en
het Halve Zolenpad is ook plaats voor een voedselbos.

Dit voedselbos
- draagt bij aan de biodiversiteit van het gebied
- bevat veel soorten fruit, dat in deze omgeving en met dit klimaat groeit

- vergroot kennis van en ervaring met gezond voedsel
- is toegankelijk voor alle inwoners van Waspik; iedereen mag er
plukken naar eigen maat
- verkort de weg van de grond naar het bord
- en wordt beheerd door de Agrarische Natuurvereniging Slagenland
samen met een te vormen groep van vrijwilligers.

In de komende twee winterperiodes worden hier circa 800 bomen gepland in drie verschillende hoogtes: hoogstam, middelstam, laagstam en circa 1200 struiken. Op de grond komen kruiden en eetbare bloemen. Samen met de gemeente Waalwijk en
andere partners worden er boomplantdagen georganiseerd,
waarbij basisschoolkinderen een bijzondere rol spelen.
Waspik, september 2019
Ria Boons – van de Schoor
voorzitter ANV Slagenland

Jos van Genugten
initiatiefnemer

Ook is er plaats
voor
nestkastjes,
een bijenhotel,
valkenkasten,
een labyrint,
‘n paddenpoel,
bankjes om even
te zitten en rond
te kijken.

Sponsoring
Het voedselbos is een initiatief waarbij veel mensen betrokken
kunnen raken door mee te doen of door dit initiatief mee te ondersteunen. In september 2019 start de sponsoractie voor de
aanplant van het voedselbos. Uw bijdrage is van harte welkom!

Praktisch
Hiernaast staat een lijst van bomen en struiken, waarvan meerdere soorten worden aangeplant.
Kruis a.u.b. aan welke bomen of struiken u wilt sponsoren,
hoeveel en wat het bedrag is.
Lid worden van de
Agrarische Natuur
Vereniging Slagenland? Voor meer
informatie zie
www.slagenland.nl.
Een lidmaatschap
kost € 25 per jaar
en biedt u lezingen,
excursies en een
nieuwsbrief.

Voor de helderheid: de boom of struik die u sponsort, wordt niet
uw eigendom, maar is eigendom van de gemeenschap van
Waspik. Is er meer belangstelling voor een soort dan gepland,
dan schuift uw bijdrage door naar een andere soort. Dan geldt
de volgorde van aanmelding.

We vragen u:
- Het ingevulde formulier per post toe te sturen naar
’t Vaartje 112 5165 ND Waspik
of per email aan voedselboswaspik@gmail.com
- Het toegezegde bedrag over te maken op
rekeningnr. NL40 RABO 0343 5462 72 t.n.v. ANV Slagenland
met vermelding van “sponsoring Voedselbos Waspik”.
- Uw mobiele telefoonnummer op te geven, als u via een
WhatsApp groep op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen van het voedselbos, als u vragen heeft of als u misstanden
wilt melden.

Lijst van aanplant Voedselbos Waspik

Hoogstambomen
prijs per stuk € 25,00
aantal
Walnoten

Klimplanten
bedrag

prijs per stuk € 10,00
aantal
Druif

Kastanjes
Appels
Peren
Zoete kers

Kiwibessen

Halfstam

Aalbessen
Kruisbessen
Blauwe bessen
Bramen
Honingbes

prijs per stuk € 17,50
aantal
Appels
Peren

Kleine struiken
prijs per stuk € 6,00
aantal

bedrag

Perziken

Appelbes

Pruimen
Kweepeer
Abrikozen
Moerbei

Japanse Kwee

Grote struiken

Kruiden
Hosta

prijs per stuk € 15,00
aantal
Krentenboom
Hazelnoot
Vijgen
Jostabessen
Duindoorn
Lijsterbes
Chinese kornoelje

bedrag

bedrag

Bodemplanten
prijs per stuk € 5,00
aantal

bedrag

Totaal

bedrag

€……..

Sponsoring

Naast bomen en struiken zijn er nog een aantal andere elementen
die sponsoring nodig hebben.
Die sponsoring kan alleen financieel zijn. Maar misschien wilt u
het daadwerkelijk bouwen en plaatsen voor uw rekening nemen?

Het gaat hierbij om:
Twee valkenkasten

bouwen?

J/N

Een bijenhotel

bouwen?

J/N

Enkele nestkasten

bouwen?

J/N

Drie banken

bouwen?
J/N
financieel ondersteunen J/N
Bij JA, voor € …..

Twee draaihekken,
één voor de ingang aan de Vrouwkensvaartsestraat
en één voor de ingang aan de kant van het dorp
maken?
J/N
financieel ondersteunen? J/N
Bij Ja, voor € …..
De aanleg van het labyrint wordt reeds gesponsord door
De Levensboom, praktijk voor zingeving, spiritualiteit en leiderschap in Waspik.

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:

