


contact met voedsel(productie) 
is niet meer vanzelfsprekend



contact met voedsel(productie) 
heel gewoon, op het schoolplein



kinderen zelf laten doen
voelen, ruiken, proeven, proberen



je kan natuurlijk al 
in de klas beginnen



vijf duidelijke opties
(en ideeën voor thema’s):



groenten, kruiden & bloemen
in bakken en potten



een échte moestuin
met of zonder verhoogde bedden



een snoephaag

zelf plukken en ontdekken
wanneer iets rijp en zoet is



klim- en leifruit
tegen muren en schuttingen



een voedsel (speel)bosje
waar de wereld eetbaar blijkt voor mensen en dieren …





Inheemse en streekeigen struiken

los of in een landschappelijke haag of een vogelbosjes

Struiken hebben een meervoudige waarde. Landschappelijk (cultureel) én ecologisch.

Geschoren als haag waren ze belangrijk als markering van perceelsgrenzen en als veekering.

Wanneer struiken niet gesnoeid nemen ze meer ruimte in beslag, maar ze geven daar ook veel voor 
terug. Zowel geschoren al ongetemd bieden struiken een grote diversiteit van bladvormen en kleuren, 
bloesem en bloei, voedsel (bessen, noten, zaden) en schuil- en nestmogelijkheden voor: 

• allerlei insecten,

• voor vogels zoals: lijster, heggenmus, winterkoninkje, geelgors, putter en groenling,

• kleine zoogdieren zoals: egel, muizen en marterachtigen als wezel, das en hermelijn,

• reptielen en amfibieën zoals padden.

Hagen die meermaals per jaar worden gesnoeid komen niet tot bloei en dragen dus geen vruchten. 
Een afwisseling is hierdoor ecologisch interessanter. 

De natuurwaarde van een haag wordt nog groter wanneer op bepaalde plaatsen opgaande bomen of 
knotbomen in een haag worden opgenomen.







Bij voorkeur mét hun waardevolle (on)gewenste ondergroei: braamstruik, brandnetel, dovenetel en klimop e.d.





Streekeigen samenstelling

Een aantal regio’s heeft nog een kenmerkende samenstelling van de hagen. De samenstelling komt 
voort uit grondsoort (arm of rijk), weersomstandigheden (zoals zeewind) en oorspronkelijke functie 
(veekering). In de (landbouw)gebieden met de ‘lastigste’ verkaveling zijn nog de meeste 
landschapselementen over gebleven.

Gelderse haag: basis van beuk (rood en groen) en haagbeuk, aangevuld met:
Gelderse roos, meidoorn, sleedoorn, hondsroos, veldesdoorn, kardinaalsmuts en krent. 

Maasheg: hoofdzakelijk meidoorn en sleedoorn die in elkaar gevlochten zijn. 
Deze vee-kerende hagen kwamen in heel NL voor maar zijn alleen in Oost Brabant bewaard gebleven.

Zeeuwse haag: basis van meidoorn aangevuld met hondsroos en sleedoorn. 
Vaak in combinatie met vlier, es, veldesdoorn en liguster.



Contact

Wil je advies over eetbaar groen op je school of de 
buitenruimte van de kinderopvang? 

Taco en Heleen denken graag met je mee! Je kunt met 
onze adviseurs Eetbaar Groen in contact komen via 
onderstaande mailadressen:

Taco IJzerman: IJzerman@natuurenmilieuoverijssel.nl
Heleen Eshuis: Eshuis@natuurenmilieuoverijssel.nl

Adviseurs Eetbaar Groen

Hoe kun je eetbaar groen een plek geven op het speel-
of schoolplein en in het onderwijs? Onze twee 
adviseurs Eetbaar Groen kunnen een advies op maat 
geven aan scholen en kinderopvang die bezig gaan of 
zijn met vergroenen. De adviseurs zijn aangesteld 
vanuit een samenwerking tussen het landelijke 
programma Jong Leren Eten en het provinciale 
programma Natuur voor Elkaar. 


