Aan de Burgemeester en Wethouders van ‘s-Hertogenbosch
’s-Hertogenbosch, 18 oktober 2018
Schriftelijke vragen m.b.t. ‘Voedselbos in ‘s-Hertogenbosch’

Geacht college,
Steeds vaker hoor je over zogenaamde ‘voedselbossen’. Zo werd er recent aandacht aan
besteed in Nieuwsuur en was er een presentatie over dit onderwerp bij het Minc café.
Voedselbossen zijn (kleine) bossen waar veel eetbare bomen, struiken en andere planten
staan die samen een evenwichtig ecosysteem vormen. Dit past in een trend waarin mensen
steeds meer op een andere manier met voedsel bezig willen zijn en hun voedsel steeds meer
van dichtbij willen halen. Gezond eten draagt bij aan positieve gezondheid. Deze bossen
blijken het met de juiste aanplant bovendien heel goed te doen, zelfs in tijden van droogte,
en ze versterken de biodiversiteit. GroenLinks ziet hierin ook kansen voor ’s-Hertogenbosch.
Als gemeente planten we ieder jaar heel wat bomen en struiken aan. Deze aanplant kent
een grote variëteit, maar vaak gaat het hier niet om eetbare planten. GroenLinks denkt dat
we als gemeente vaker eetbaar groen in de openbare ruimte aan zouden moeten planten.
Zo zien mensen waar hun eten vandaan komt. Daarnaast versterken we als we zoveel
mogelijk inheemse planten kiezen ook de biodiversiteit, omdat bijvoorbeeld vogels hier ook
van kunnen profiteren. Het zou toch fantastisch zijn als je in je straat een aantal
bessenstruiken, gele kornoelje of rozenbottels zou hebben staan en in het park bomen met
eetbare kersen, appels en peren? Vooral in de buurt van scholen of op schoolpleinen zou dit
mooi zijn, omdat kinderen hierdoor ook zien waar hun eten vandaan komt.
Dit leidt tot de volgende vragen.:
1. Is het college het met GroenLinks eens dat meer eetbaar groen een verrijking zou zijn
van de openbare ruimte in ‘s-Hertogenbosch?
2. Is het college bereid om bij het inrichten van de openbare ruimte vaker te kiezen
voor eetbare inheemse planten?
3. Is het college bereid om samen met scholen te kijken of bij het vergroenen van de
schoolpleinen eventueel naast andere planten ook gekozen kan worden voor eetbare
inheemse planten?
Op verschillende plaatsen in het land worden speciale voedselbossen aangelegd met veel
eetbaar groen die zichzelf op den duur bijna volledig zelfstandig in stand houden.
4. Is het college bereid om te kijken of er ook in de gemeente ’s-Hertogenbosch ruimte
is voor een voedselbos?
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