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  Voedselbos Nevele 
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Menu van de dag: 



Velt: Vereniging voor ecologisch 

leven, koken en tuinieren 

www.velt.nu 
Ecologisch leven 

koken en tuinieren 

• 26 medewerkers 

• + 20.000 leden en vrijwilligers 

• 130 lokale groepen 

 

• Ondersteunt duurzaam leven in huis, tuin en 

keuken met publicaties, tijdschrift, activiteiten 

en samenwerkingen 

 

 

 

 



De eetbare buurt bij Velt: 

samen, eetbaar, ecologisch 
 

• Samentuinen 

   Sinds 10 jaar, meer dan 100 samentuinen 

• Buurtboomgaarden 

• Voedselbossen 

• Schoolmoestuinen 

• Plukroutes 

• Samenkoken 

• …. 

Een ecologische plek op maat, voor & met 

jouw burgers! 

De behoefte is er meer dan ooit 
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Eetbare Buurt & klimaat 

Eigen kweek = kortste keten 

• Minder voedselkilometers = minder broeikasgassen 

 

Ecologisch geteeld:  

• Geen pesticides 

• Circulair 

• Biodiversiteit troef: voedselproductie in balans met 

natuur 

 

CO₂-opslag 
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Pastorietuin Kortemark 

Voedselbos Nevele 
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Kortemark 
De pastorietuin in ere hersteld 



 

Opdrachtgever:  

Hoofd gemeentelijke vrijetijdsdienst Kortemark 

 

Doel: 

Pastorietuin in ere herstellen: boomgaard & moestuin 

Samenwerking met “de Stoasje” - Stationshub sociale dienst 

Sociaal en ecologisch samenwerken 

2e jaar: uitbreiding naar scholenwerking 
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Kortemark 
De pastorietuin in ere hersteld 



Rol Velt (1) 

 

• Ontwerp-advies volledige tuin, o.a. 

her-aanleg moestuin, kruidentuin, 

uitbreiding fruittuin 

 

• Fruitwerkgroep Wevelgem Menen: 

determinatie, restauratie, workshops 

& begeleiding fruit (2 seizoenen) 

 

• Workshops oogstverwerking  
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Kortemark 
De pastorietuin in ere hersteld 



Rol Velt (2) 

 

• Praktijkbegeleiding samentuin 

Velt-lesgever 

 

• Opstart scholenwerking 2020 

     met Velt-lesgever 

 

• Velt werkgroep in 2020 
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Kortemark 
De pastorietuin in ere hersteld 
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Pastorietuin Kortemark 

Voedselbos Nevele 



Een Voedselbos in Nevele aan de Vierklaver  

 



Voedselbos Nevele: doelstellingen 

• Onderdeel klimaatactieplan Nevele 

• Inclusie 

• Voedselproductie 

• Educatief 

• Biodiversiteit en natuurbehoud – ecologische invulling 

• Lange termijn participatie & co-creatie 
41,5% van de respondenten op bevolkingsenquête i.k.v. 
klimaatactieplan was geïnteresseerd in een “voedselbos” 

 

“Alleen ga je sneller, samen ga je verder” 

 



Voedselbos Nevele: traject 

www.velt.nu 

1. Startvergadering & locatiebezoek 

 

2. Plan van aanpak incl. timing & 

budget (15K) 

 

3. Goedkeuring door gemeente en  

provincie 
 

4. Participatief traject 
• Stakeholdersanalyse en ronde 

tafel als input voor praatplan 

 

Ecologisch leven 

koken en tuinieren 



Nevele: participatietraject 
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Voedselbos Nevele: traject  

www.velt.nu 

5. Uitvoering & begeleidingstraject 
• Feestelijke 1e boom planting 

• Technische begeleidingssessies 2019 

• Beheersplan 

 

6.   Projectgroep zelfstandig –onder       

vleugels van Velt-Leieland 
• Samenwerkingen scholen, OCMW, .. 
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Aanbod Velt: een korf vol sterktes 

• Aandacht voor groepsdynamica 

Advies rond best practices 

Proces: participatie & co-creatie 

Groepsvorming via educatie 
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• Brede & diepe technische kennis 

    Intern of extern 
 

• Geïntegreerde projectaanpak op maat  

 Advies, uitvoering, begeleiding, nazorg, partners 

 

 

 

 



Aanbod Velt: een korf vol sterktes 

 

• Lokale inbedding & bestendiging:  

• Meer dan 20.000 leden & 130 afdelingen 

• Expertenkennis bij vrijwilligers 

• Lokale kennis bij vrijwilligers 

 

  => Velt = bruggenbouwer met knowhow 
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Aandachtspunten voor gemeente 
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• Tijd voor de gemeentelijke verantwoordelijke  

 

• Thematisch/inhoudelijk al afbakenen bij indiening 

 

• 1 of meerdere mogelijke locaties geselecteerd 



Nog wat extra inspiratie 

Voedselbos Zwevegem 
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1 Jaar Tuin van Adem en Eten: 

https://www.youtube.com/watch?v=OUVXCU

mBQag&t 

 

Hier word je helemaal blij van! 

https://www.youtube.com/watch?v=OUVXCUmBQag&t
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Nog wat extra inspiratie:  

de Velt Eetbare Buurt in 2 minuten: 
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https://www.youtube.com/watch?v=bobPccYV0JA 

https://www.youtube.com/watch?v=bobPccYV0JA


Nog wat extra informaite 

Fiche Eetbare Buurt met  : 

https://www.gemeentevoordetoekomst.be/toolbox/een-eetbare-

buurt-velt-helpt-je-op-weg 

 

Uitgebreidere info  

• tijdens inspiratiesessie Gemeente voor de Toekomst, 

donderdag 25/2, 11-12, inschrijven via BBL 

• tijdens diepgaandere thematische sessie voor meerdere 

gemeentes op aanvraag begin maart 

 

Carina Govaert, Carina@velt.nu 
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Vragen? Feedback? 
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