
Uitnodiging voor een Informatiemiddag 

op zondag 12 maart 2023 om 14.00 uur 
over vestiging van een voedselbos nabij de Loonse en Drunense Duinen in Kaatsheuvel 

 

Sinds enkele weken zijn duidelijk werkzaamheden zichtbaar op de percelen van 

Roestelbergseweg 4 in Kaatsheuvel. Dit voormalige melkveehouderijbedrijf is 

aangekocht door Stichting Juniper met als doel op het terrein een nieuwe, duurzame, 

aanvullende tak van landbouw te vestigen, een voedselbos. Op zondagmiddag 12 maart 

organiseren de initiatiefnemers een informatiemiddag over alle plannen. 

Belangstellenden zijn van harte welkom. 

 

Leerlingen van verschillende basisscholen in Kaatsheuvel 

hebben als eerste kennisgemaakt met de plannen. Na enkele 

voorbereidende lessen over voedselbossen hebben zij, tijdens 

een 6-tal plant-ochtenden de eerste bomen en struiken 

geplant. In totaal 1.000 stuks - een mooi begin. 

 

Uiteindelijk zal een kleine 20 hectare van het terrein 

voedselbos worden. Stichting Juniper wil aantonen dat 

voedselbosbouw een kansrijke aanvullende tak vormt voor de 

Nederlandse landbouw, omdat uit een voedselbos met een grootte van 5 tot 7 hectare een goed 

inkomen kan worden gegenereerd. Het terrein zou daarmee een plek bieden aan 3 gezinnen. 

De stichting wil ook een voorlichtende rol vervullen voor agrariërs die overwegen om te 

schakelen naar een duurzame vorm van landbouw. Hiertoe zal tevens monitoring van de 

opbrengsten door de universiteit van Wageningen plaatsvinden. 

 

Stichting Juniper heeft nog meer plannen voor het terrein. Zo zou zij er een nieuwe hoeve 

willen bouwen met een informatiecentrum, een ontvangst-/voorlichtings-ruimte, een 

landwinkel, een lunchroom en woonunits voor de participerende voedselbosbouwers. De 

oorspronkelijke boerderij wil zij renoveren en geschikt maken als gezinsvervangend huis voor 

jongeren die tijdelijk of langdurig niet in de oorspronkelijke thuissituatie kunnen blijven. Alle 

werkzaamheden op het terrein zullen worden uitgevoerd volgens de meest moderne inzichten 

van duurzaam en milieuvriendelijk bouwen en renoveren.  

 

Van alle voorbereidende werkzaamheden waren de 

asbestsanering en de sloop van de grote koeienstal het 

meest zichtbaar. Daarnaast zullen passanten 

het hekwerk hebben gezien dat is geplaatst 

om te voorkomen dat reeën de jonge 

aanplant van bomen en struiken opeten. 

Alle andere dieren hebben door de mazen 

van het gaas en andere kleine openingen 

permanent toegang. Langs het hekwerk 

komt een haag van vooral meidoorn en duindoorn. Als over zo’n 5 jaar dit een 

beschermende haag is geworden, zal het hekwerk weer worden verwijderd.  

 

Wie meer wil weten over de plannen van Stichting Juniper is van harte welkom op de 

informatiemiddag op zondag 12 maart om 14.00 uur op Roestelbergseweg 4 in Kaatsheuvel. 

De website www.stichtingjuniper.nl geeft ook achtergrondinformatie. 

http://www.stichtingjuniper.nl/

