Verslag bijeenkomst

Community of Practice
Eetbare Natuur Midden Flevoland
24 oktober in de Duurzaamheidswinkel te Lelystad

Hoe enthousiasmeer je omwonenden voor eetbare natuur in het openbaar groen in Lelystad? Hoe
geef je de bodem een goede start bij de aanleg van een voedselbos? Hoe ga je verstandig om met
veiligheidsrisico’s rond eetbaar groen? Wat kost een voedselbos? In deze Community of Practice
gaven initiatiefnemers uit Midden Flevoland elkaar antwoorden op basis van hun kennis en
praktijkervaring.
Deze en andere vragen kwamen aan de orde tijdens de bijeenkomst van de Community of Practice
Eetbare Natuur – Midden Flevoland die Natuur en Milieufederatie Flevoland organiseerde op
maandag 24 oktober in de duurzaamheidswinkel in Lelystad
NMF Flevoland, IVN Lelystad, het Bultpark comité (Lelystad), Stichting het Wisentbos (Dronten),
Landgoed Roggebotstaete (Dronten), Cittanova (Lelystad), de Nederlandse Bijenhoudervereniging
afdeling Oost Flevoland en participatietuin 4Fusion (Lelystad) belichten hun activiteiten op het
gebied van eetbare natuur in midden Flevoland. Enthousiast werden oplossingen gezocht voor
individuele vraagstukken zoals voor Lennard Duijvesteijn van Roggebotstaete. Hij had vooral hulp
nodig bij het opstellen van een professioneel en mooi opgesteld financieringsplan. Actuele kennis
van elkaars activiteiten bleek wenselijk inclusief onderlinge afstemming, vooral daar waar het gaat
om nieuw te ontwikkelen voedselbos of eetbare natuur-gebieden. Conclusie was dan ook dat het
wenselijk is deze regionale CoP voort te zetten om raakvlakken en mogelijkheden tot samenwerking
te verdiepen en te versterken.
Voor een vervolg CoP zijn de volgende onderwerpen aangedragen:
- behoefte aan het stimuleren van kennis overdracht over eetbare natuur in relatie tot gezondheid en
een gezonde leefomgeving.

- behoefte aan uitwisseling met landschappers en groen-ontwerpers vanuit de betrokken gemeenten
in Midden Flevoland: Lelystad en Dronten. Het stadsgroen kan prima aansluiten bij de initiatieven
vanuit de samenleving en is nu (te) vaak een gemiste kans. Deze verbinding en afstemming zal niet
alleen zorgen voor ecologische versterking in het gebied maar ook voor een zichtbaar breedgedragen
boodschap: eetbare natuur draagt bij aan een gezonde leefomgeving.
- alle organisaties die op dit gebied bezig zijn, zouden via een overkoepelend educatie-georiënteerd
programma kunnen laten zien dat de activiteiten niet los van elkaar staan maar allen een zelfde doel
dienen.

Een Community of Practice Eetbare Natuur is speciaal bedoeld voor mensen en organisaties die initiatieven
ontplooien rond eetbare natuur in Flevoland. Deze initiatieven kunnen variëren van het planten van
fruitbomen bij een schoolplein tot het aanleggen en beheren van een voedselbos in een wijk of buitengebied.
In een Community of Practice (CoP) delen de betrokken initiatiefnemers kennis en ervaring om de kwaliteit en
kwantiteit van (de betrokkenheid bij) de eetbare natuur in Flevoland te vergroten. Deze regionale CoP’s zijn
een vervolg op de provinciale CoP’s die in 2015 hebben plaatsgevonden in Flevoland.

Deze Community of Practice is onderdeel van het project Duurzame Voedsellandschappen, waar
diverse partijen de handen ineen slaan voor innovatieve initiatieven op het gebied van
voedselproductie, duurzaamheid, ondernemerschap, educatie en landschap in de Provincie Flevoland
en draagt zodoende bij aan de realisering van een meer groene, duurzame economie. Het project is
mede mogelijk gemaakt door het kennisprogramma Duurzaam Door.

