
Ervaring/ projecten van EetbaarGroen.nu 

EetbaarGroen.nu is een samenwerkingsverband van: 
Bouwie Greenman - ontwerp, hovenier en procesbegeleiding 
Linda Timmermans - ontwerp, hovenier en procesbegeleiding 
Monique Falk - procesbegeleiding 

Basisschool KC de Bolster - ontwerp, procesbegeleiding en aanleg groen schoolplein met 
plukfruit en buitenlokaal, vanaf september 2019 * 

Raalte Plukt! - Aanleg buurttuin met stroken eetbaar groen in de binnentuin van 
zorgcentrum ZGR Swaenewoerd en 2 plukstroken met eetbaar groen in de wijk 
Blekkerhoek. Alles in nauwe samenwerking met buurtbewoners, instellingen en scholen. 
Samen met geïnteresseerden uit de wijk komen we tot de ontwerpen en we leggen het 
samen aan. Wij leiden ambassadeurs op die zelf (een deel van) de plukstroken gaan 
dragen, onderhouden en activiteiten rondom oogst e.d. organiseren - vanaf september 
2019 

BD boerderij De Eemstuin, Uithuizermeeden, ontwerp, workshop theorie, ontwerp en 
aanleg voedselbos & eetbare vijver, maart 2019 

Jan Fiddelaers, Heeze – ontwerp en beplanting aanleveren voedselbos, februari 2019 

Basisschool Oostenwind Raalte, betrokken bij aanleg groene schoolplein, 2018 * - vervolg in 
2020 

Het Landje Borculo - workshop theorie, ontwerp en aanleg eetbare vijver, sept. 2018 
 
't Natuurlijk Huus Raalte - workshop theorie, ontwerp en aanleg voedselbos, maart 2018 

Het Landje Borculo - workshop theorie, ontwerp en aanleg voedselbos, nov. 2017 

The Living Village festival, Dalfsen - Voedselbos aangelegd met deelnemers en lezingen 
gegeven, mei 2017 

Plukroute Bergeijk – Wilgen bouwwerken als speelgelegenheid aangeplant (koepels, 
tunnels), februari 2017 (ism Puur Permacultuur) 

La Piliere Basse, Zuid Frankrijk - weekworkshop theorie, ontwerp en aanleg voedselbos,  
maart 2016 

Meewerkplaats Oudleusen 2015/ 2016 – voedselbos aanleg, moestuin, bouw kas, eetcafe's 
(ism The Greenman Project) 

Voedselbos Maansteendreef, Emmen - voedselbos ontwerp en aanleg, januari 2016 

Montessori Basisschool, Schiedam, december 2015 – Groen schoolplein met voedselbos 
elementen, verhogingen met tunnels, wilgen bouwwerken als speelgelegenheid aangeplant 
(koepels, tunnels), (ism Moestuinman Rotterdam) * 

Buurthuis & Kringloopwinkel Het Pallet, Rotterdam - Wilgen bouwwerken als 
speelgelegenheid aangeplant (koepels, tunnels), december 2015 (ism Moestuinman 
Rotterdam) 

Buitenschoolse opvang Sleekoepel, Rotterdam - Wilgen bouwwerken als speelgelegenheid 
aangeplant (koepels, tunnels), ook eetbare bomen aanplant, december 2015 (ism 
Moestuinman Rotterdam) * 



KOZ onderwijs en zorg, Rotterdam - Wilgen bouwwerken als speelgelegenheid aangeplant 
(koepels, tunnels), december 2015 (ism Moestuinman Rotterdam) * 

Dorps Voedselbosje Bouwdijk, Melissant – Openbaar buurt voedselbosje in de gecreëerd van 
idee tot realisatie, oktober 2015 * 

Transitiedorp het Jettenbos, Dalfsen – Een continu proces van voedselbos elementen 
toevoegen in een bestaand eikenbos met recreatie woningen (meer dan 10 percelen), 
februari 2015 tot heden 

Voedselbank voedselbos Diektuun - ontwerp en aanleg voedselbos, Middelharnis april 2014 
(ism Nina Ravenstein Student Landschap Design Den Bosch) 

Basisschool Wonnebald - Wilgen bouwwerken als speelgelegenheid aangeplant (koepels, 
tunnels), Den Haag april 2014 

Monique Sweep - Coöperatie Deltawind u.a., Dirksland – 15 meter gevlochten appelheg 
aangeplant, februari 2014 

Beleefpark Schijndel – Voorstudie voor Het Levende Dorp, herplant en inrichting  van een 
net gekapt bos, aangeplant met Wilg gevlochten tot bouwwerken als speelgelegenheid & 
een moestuin aangelegd, april 2013 

Leertuin Melissant – Permacultuur tuin en voedselbos aangelegd en tuinman samen met 
leerlingen van de aangrenzende basis school OBS de Roxenisse; aanleg, zaaien, 
zaadbommen, onderhoud, oogsten en verwerken, composteren, december 2012 – 2016 

Restauranttuin De Vroolijke Frans Brummen, 2011 
Kwekerij voor de toekomst, Harfsen 2009    

*zie foto’s hieronder  
 
 
KOZ onderwijs en zorg, Rotterdam, december 2015 (ism Moestuinman Rotterdam) 

 



 
 
Buitenschoolse opvang Sleekoepel, Rotterdam, december 2015 (ism Moestuinman 
Rotterdam) 

 



 

Dorps Voedselbosje Bouwdijk, Melissant oktober 2015

 



 

 
Basisschool Oostenwind Raalte 2018 ontwerp groene schoolplein

 



 

SCHETS GROEN SCHOOLPLEIN MET PLUKFRUIT, KC DE BOLSTER RAALTE
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