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Voedselboscursus Voorbij het voedselbos
12-17 september 2021 

Op een permacultuur boerderij in ZW Frankrijk
€650

Je oogst zoveel meer in een voedselbos dan alleen maar eten

Theorie & uitwissing Planning, bodem en PlantenKoken & proeven uit de natuur Connectie & Heling met de natuur

Trainers:
Martijn: devoedselboss@gmail.com | Sandra & Santi: hello@simplycanvasfarm.com



Het is fantastisch nieuws dat voedselbossen een begrip zijn geworden. Veel 
mensen storten zich vol plantenvuur op hun stuk land. Maar een voedselbos is 
een ontwerpsysteem en zonder goed ontwerp kunnen de resultaten uiteindelijk 
tegenvallen. Als na jaren blijkt dat bomen en struiken doodgaan of geen oogst 
geven is het enthousiasme vaak weg en is er veel tijd en geld vervlogen. Met 
deze cursus krijg je alle informatie over voedselbossen om tot een goed ontwerp 
te komen. We gaan de theorie van diverse soorten voedselbossen uitleggen en 
laten verschillende vormen en projecten in de praktijk zien. Maar we willen ook 
nadrukkelijk kijken naar de verbindingen die er zijn te leggen tussen jezelf, het 
voedselbos en de manier waarop je in het leven staat.

Het soort voedselbos dat je wilt oogsten 
Elk voedselbos is anders. Het is een heuse samenwerking tussen jou en de natuur. 
Elk voedselbos is het resultaat van de hoeveelheid land, de locatie, de tijd die je 
hebt, je doel met het voedselbos, maar ook wie je bent als persoon en wat jouw 
affiniteit met de natuur is. 

Samen weet je meer dan alleen 
De cursus wordt gegeven door drie bevlogen mensen die speciaal voor deze dagen 
hun krachten bundelen. Alle drie zijn ze ervaringsdeskundige op uiteenlopende 
gebieden.
Zo is Martijn een heuse wetenschapper op het gebied van soorten en 
vermenigvuldigen van plantjes, de planning van het aanplanten van een voedselbos 
(misschien ken je hem wel als @devoedselboss op youtube). Aan theorie zal het je 
niet ontbreken. 
Santi’s grootste affiniteit ligt bij (kleine) boerderijdieren en watermanagement. Het 
wordt steeds belangrijker in ons warmer wordende klimaat om elke druppel water 
op te vangen en slim her te gebruiken. We zullen dus ook uitgebreid kijken naar 
een passief natuurlijk gegraven irrigatiesysteem voor voedselbos op contourlijnen 
(swales) en hoe je het beste dieren in kunt zetten (varkens, eenden, kippen en 
konijnen) in je voedselbos. 
Sandra is een plant(f)luisteraar, ze maakt bloesemremedies (www.scfessences.
com) van wilde bloemen van de boerderij die goed zijn voor lichaam, geest en 
ziel. Koken doet ze het liefst vol kleur met eetbare bloemen en kruiden. Voor haar 
is een diepe connectie tussen de natuur en het dagelijks leven belangrijk. Naast 
lekker eten zullen we daarom ook wat stilte inbouwen middels een korte meditatie 
of stiltewandeling. Dat helpt om dieper te leren luisteren en observeren wat ten 
goede komt aan je voedselbosplannen. 

Voedselbossen en Permacultuurtuinieren
In de Praktijk

Leef en leer op een permacultuur boerderij in Frankrijk
Ga geïnspireerd naar huis met een ontwerp voor jouw tuin of land



Maar bij alle drie is de belangrijkste rode lijn: hoe gaan we de kennis toepassen 
in de praktijk. We gaan daarom ook fysiek aan de gang, mulchen, planten, 
vermeerderen, zaaien of andere verzoeken om toe te passen in praktijk.

Oogst je voedselbosplan
Heb je al land voor een voedselbos(tuin), dan komt dat mooi uit, want in deze 
dagen gaan we samen stappen maken op weg naar jouw voedselbosontwerp. Aan 
de hand van de theorie kijken we ook naar de valkuilen die je leert te vermijden, 
het land dat je leert te lezen, het soort planten die je wilt hebben. Zo ontwerp je 
het voedselbos dat bij jou past. 

En als je nog niet vol zit, oogst dan nog wat meer
Naast de lessen die, als het weer het toelaat, grotendeels buiten plaatsvinden 
koppelen we de theorie gelijk aan de projecten in praktijk. Rondom de 
boerderij bevinden zich allemaal demonstratieprojecten zodat je kan leren 
door te ervaren, maar er is er altijd nog meer. We zullen niet verlegen zijn in 
gespreksonderwerpen. Zo was Martijn econoom in een voorgaand leven (en 
autoracer), maar is ook biodynamisch bijenhouder en heeft zijn eigen passieve 
kas, ecologisch huis en leemkachel gebouwd. Hij geeft voedselboscursussen 
en helpt mensen met het opzetten van hun voedselbosdroom (https://www.
devoedselboss.nl). Sandra en Santi waren beiden Boeddhistisch monnik en non in 
Plum Village. Ze hebben vele jaren meditatie en mindfulness training en ervaring 
in het begeleiden van retraites.  Zij wonen op hun Simply Canvas Farm waar jullie 
naar toe komen die boordevol permacultuurprojecten staat. Je kunt met Santi ook 
zijn Aquaponicssysteem bekijken in de kas of hem uitgebreid ondervragen naar 
zijn kennis op het gebied van kippen en konijnen tractors. Sandra is schrijfster, 
ze heeft het boek Op Scheppen geschreven (een introductie tot Permacultuur) 
en schrijft columns over tuinieren voor het Nederlandse blad Maison en 
France. Met haar kun je op zoek naar eetbare bloemen en vele soorten kruiden 
op het land.  Naast cursussen en workshops is Simply Canvas Farm ook een 
toeristenbestemming voor gezinnen in de zomer en workshops in het laagseizoen 
(www.simplycanvasfarm.com). Hun 5 hectare land wordt ingericht volgens de 
permacultuurprincipes. 

Een manier van leven
Martijn, Santi & Sandra ontmoetten elkaar in 2015 tijdens advance 
foodforest course bij Martin Crawford en zijn sindsdien dikke plantvrienden. 
Ze experimenteren al meer dan 10 jaar met voedselbossen. Martijn 
op zijn voedselbos in Nederland (sinds 2011), Sandra en Santi op hun 
permacultuurboerderij Simply Canvas Farm in Frankrijk (sinds 2009). De een op 
zandgrond, de ander in de zware klei. De een in compacte omstandigheden van 
een paar duizend vierkante meter, de ander in een veld van een paar hectare die 
maar niet volgeplant lijkt te worden. Elk jaar komen ze bij elkaar, gaan op cursus, 
bezoeken boerderijen, kwekerijen en andere interessante plantplekken in Europa 
of gaan plantjes planten en discussiëren de wereld een betere richting in met 
plantenpraat. Meer dan het delen van hun kennis, delen ze graag hun manier van 
leven in samenwerking met de natuur met je.



Praktisch Zaaigoed
Cursus zondag 12 sept. - vrijdag 17 sept. 2021

Simply Canvas Farm; Bonac 47120 Saint Jean de Duras (vlakbij 
Bergerac)

Kosten €650 inclusief cursus, verblijf bij Simply Canvas Farm 
in een tweepersoons accommodatie (€125 toeslag voor een 

1-persoonsaccommodatie) in een luxe safaritent of vakantiehuis. 
Inclusief ontbijt, lunch en diner). Exclusief je reis naar Simply Canvas 

Farm (vliegen kan met Transavia vanaf Rotterdam naar Bergerac, waar 
we je op komen halen).

Extra nachten €50 inclusief ontbijt (excl. Lunch en diner, zelf te 
verzorgen na de cursus)

Voor meer informatie of inschrijven email naar: 
Martijn: devoedselboss@gmail.com 

www.devoedselboss.nl | @voedselboss
Sandra & Santi: hello@simplycanvasfarm.com 

www.simplycanvasfarm.com | @simplycanvasfarm
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Bloesemremedies uit de natuur

safaritent

zwembad

Lokaal eten

‘s Avonds bij het kampvuur

Het Wijnhuis


