
Infoblad Vrienden van Voedselbos Benthuizen 
 

Bezoeken en oogsten 

Als vriend kun je in het voedselbos bezoeken en natuurlijk voedsel oogsten. In de beginperiode zal de 

oogst beperkt zijn maar in de loop van het jaar en in de loop van de jaren wordt dat steeds meer. Een 

grote variëteit aan vruchten, groenten, kruiden, noten, eetbare bloemen, sierbloemen, zaden, enz. 

 

Prijzen  

De prijzen van de producten worden vastgesteld op basis van de prijzen voor de reguliere groenten, 

fruit en andere producten in de supermarkt. Je kunt de oogst per keer afwegen en betalen of het 

opschrijven en dan één keer per maand of kwartaal afrekenen.  Koffie en thee is 1 euro.  

 

Deelnemen aan activiteiten  

De activiteiten die we organiseren voor vrienden zijn gratis of we vragen een kleine bijdrage. 

Daarnaast krijg je 50% korting op de recreatieve activiteiten zoals de Pluk & Proefwandelingen.  

 

Fiets of lopend 

Voedselbos Benthuizen ligt aan een klein en rustig straatje. Je kunt lopend of op de fiets komen maar 

niet met de auto. Je kunt wel in het dorp parkeren en dan hiernaartoe lopen.  

 

Communicatie 

Vrienden van het voedselbos ontvangen wekelijks een Vriendenmail en hebben toegang tot een 

besloten deel van de website. In de mail en op de website kun je lezen wat je in het voedselbos kunt 

zien, proeven, beleven en oogsten.  

 

Openingstijden 

Doordeweeks hebben we nu nog geen vaste openingstijden. In de loop van 2022 willen we in 

afstemming met vrienden naar één of twee vaste ochtenden of middagen.  

We zijn in voor Vrienden in elk geval open op  vrijdag om de week van half 11 tot half 3 en op 

zaterdag om de week van half 2 tot 4 uur. Je bent dan welkom om te komen kijken, iets te drinken, te 

oogsten of te helpen met de aanplant en het onderhoud.  

 

Persoonlijk 

Je vriendschap met het voedselbos is persoonlijk. In overleg kun je wel een introducé meenemen. 

 

Betaling 

Voor 45 euro ben je tot eind van het jaar Vriend van Voedselbos Benthuizen (één persoon). 

Je kunt het bedrag overmaken naar NL03TRIO0788937456 ten name van St Voedselbos Benthuizen 

onder vermelding van Vriend 2022. (Voor 2 personen van 1 huishouden betaal je 75 euro) 

 

Steun voor het voedselbos 

De steun van Vrienden is van groot belang voor het voedselbos. Zonder deze steun zouden we het 

voedselbos niet goed kunnen realiseren en onderhouden. Dank daarvoor mede namens de bomen, 

struiken, planten en dieren in het voedselbos.  


