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info@voedselbosouwesyl.nl 

                                                      

Beste Ouwe-Sylsters, vrijwilligers, donateurs, sponsoren, vrienden van 

Voedselbos Ouwe-Syl, 

Twee jaar geleden zijn de werkzaamheden voor het Voedselbos begonnen en zijn de eerste 

bomen en struiken aangeplant. We kunnen wel zeggen dat (bijna) alles goed is aangeslagen 

en ook de latere aanplant doet het vooralsnog boven verwachting. Van de fruitbomen en 

bessenstruiken kon al wat geoogst of gesnoept worden en dat zal in de komende jaren 

alleen maar meer worden.  

2022 in het kort:  

• 12 maart, met prachtig weer, NL Doet met veel vrijwilligers, koffie en soep, veel werk 

verzet, oa ‘strawberry-hill’ beplant.  

 

 

• De, in het najaar, door de schooljeugd 

geplante bolletjes laten zich dit voorjaar 

prachtig zien en kondigen de “LENTE” aan. 

 

 

 

 

 

 

 



• 19 april was een geslaagde dag waarop alle basisschoolkinderen in groepen met Bert 

Natuur het bos doorgingen en op inspirerende wijze werden ingewijd in het wel en 

wee van planten en dieren om ons heen. Dit kreeg een vervolg in september. 

 

 

• Om de uitloop van afgezaagde essen tegen te gaan, zijn met een stobbenfrees de 

grootste stobben in de buitenrand van het bos weg gefreesd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Dorpsbelang is met de gemeente bezig om 2 voetgangersbruggetjes aan te leggen op 

de zuidwestkant en de noordoostkant van het bos zodat er een dorpsommetje 

gelopen kan worden door het bos. Deze procedures nemen veel tijd in beslag, 

vandaar dat we met onze vrijwilligers zelf (tijdelijke) bruggetjes hebben gelegd. 

Tijdens de Midseumer Môlnkoier kon hier mooi gebruik van worden gemaakt. 

 

 

• Op de streekmarkt in Ouwe-Syl van september heeft Jacob informatie verstrekt en 

appels uitgedeeld. Er was veel interesse en we zijn enkele donateurs rijker. Voor 

herhaling vatbaar volgend jaar. 

• Jan de Vries heeft verteld bij Radio Eenhoorn over het bos. 

• Er zijn inmiddels meerdere rondleidingen geweest.  

• Van hovenier Freek Jaquet hebben we enkele walnootbomen gekregen. 

• Er zijn stekken opgehaald van oude Bildtse rode bessenrassen de Stanza en 

St.Annebaai bij Lieneke Elings. Voorheen was St. Anne bekend om bessenteelt en de 

jamfabriek die hier heeft gestaan. 

• Er wordt gewerkt aan een bankje ter nagedachtenis aan Piet Braaksma. Uit de 

opbrengst van de verkoop van schilderijen die Piet heeft nagelaten, hebben we een 

gift mogen ontvangen voor het voedselbos.  

• Het aantal aangeplante soorten groeit nog steeds. Wat is er afgelopen jaar oa 

aangeplant? Tamme kastanjes, grootvruchtige kornoeljes, Mispels, Fladderiep, Witte 

en zwarte moerbei, aardperen, planten rond en in de vijver, roomappel (Pawpaw), 

diverse honingbessen, amandelboompjes, perzik, chinese uiensoepboom, hazelaars, 

duindoorns, chocoladerank, frambozen, christusdoorn etc. etc….. 



 

 

 

 



• Als afsluiting van het jaar werden vrijwilligers en donateurs op de ochtend van 

oudjaarsdag uitgenodigd voor een kop warme chocolademelk, koffie of thee met een 

oliebol! Gelukkig bleef het droog en ondanks de harde wind was het een gezellige 

boel en voor herhaling vatbaar.  

 

• Tot slot en niet onbelangrijk: Vele zaterdagochtenden wordt er door onze noeste 

vrijwilligers gewerkt. Er worden nog steeds nieuwe bomen en struiken geplant, de 

eerdere aanplant wordt vrijgehouden door snoeien, kappen en weghalen van planten 

zodat de nieuwe aanplant zich goed kan ontwikkelen. Op het middenterrein wordt 

zoveel mogelijk de opslag en uitloop van de oorspronkelijke begroeiing in toom 

gehouden.  

Dankzij vrijwilligers kunnen we het bos vorm geven en in goede staat brengen en houden, 

wat vooral de eerste jaren erg belangrijk is om de nieuwe aanplant kans van slagen te 

geven. Wil je ook meehelpen dan ben je van harte welkom! Neem contact op met Jacob:  

bocajroden@icloud.com of via info@voedselbosouwesyl.nl 

Twee jaar na het opnieuw inrichten als voedselbos heeft het ruilverkavelingsbosje een 

aardige metamorfose ondergaan in positieve zin. Er is veel te zien en te beleven voor jong 

en oud. Voor de basisschool een plek om de kinderen de natuur te laten beleven en voor 

alle Sylsters een ontmoetingsplek,  om tot rust te komen of een ommetje te maken. 

Als Stichting Voedselbos Ouwe-Syl hopen we onze werkzaamheden in de toekomst voort 

te kunnen zetten. Een ieder die hieraan wil bijdragen is van harte welkom als vrijwilliger 

en/of als donateur. Wilt u onze Stichting financieel ondersteunen? Wordt dan donateur 

voor min. € 10,= per jaar.  Aanmelden kan via info@voedselbosouwesyl.nl                                               

Een éénmalige gift is natuurlijk ook welkom.  

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrek. NL77 TRIO 0379 3145 33 t.n.v. Stichting 

Voedselbos Ouwe-Syl 
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En tot slot even dit : bij het verstrijken van het oude jaar en de start van een nieuw jaar, de 

Keltische boomkalender: Welke boom hoort bij jou? 



 


