
Case plan 
 
Het probleem: 
Hoe om te gaan met eetbaar groen in Waadhoeke? Eetbaar groen is een nieuw en 
onbekend concept in de gemeente Waadhoeke. Waadhoeke wil meer eetbaar groen en dat 
haar inwoners meer eetbaar groen gaan eten, maar hoe doe je dat? 
 
Plan:  
Twee ‘eetbaar groen’ informatieborden maken die bij bestaand en nieuw eetbaar groen 
geplaatst kunnen worden. 
 

- Niet poepen graag! Hier staat eetbaar groen; 
Veel mensen maken zich zorgen over hoe gezond en goed dat nu eigenlijk is, dat 
eetbaar groen, vooral met die poepende honden. Nou, dan vraag je ze toch ergens 
anders te gaan poepen? Eetbaar groen is gezond en gratis. Daarom kan dit bord 
geplaatst worden in de berm waar wordt gewerkt met het nieuwe maaibeleid. Op dit 
bord staat uitleg van wat eetbaar groen is, welke planten en kruiden je kunt plukken, 
en hoe je ze moet eten (wassen, snijden, koken). Op het bord kan extra informatie 
staan zoals een website of het adres van een van de buurthuizen waar je meer 
informatie kunt halen. Tevens versterk je hiermee het nut en de noodzaak van het 
nieuwe maaibeleid van de gemeente Waadhoeke.  
Tekst op bord: 
Eetbaar groen is gezond, lekker en van iedereen! Daarom is deze berm niet bedoeld 
voor honden. Wil je weten wat in deze berm eetbaar is? Kijk goed op het bord of 
open de website voor meer informatie. 

- Let op! Hier mag je WEL wandelen, en plukken, en eten; 
Vaak wordt groen ingezet om mensen of dieren weg van bepaalde plekken te 
houden. Maar een eetbaar groen plek mag juist bezocht worden. Dit informatiebord 
kan geplaatst worden aan het begin van een speurtocht/wandelroute waaraan je 
eetbaar groen kunt plukken. Op het bord lees je meer over eetbaar groen en staat 
het eetbare groen afgebeeld wat te plukken is aan de route. Op het bord kan ook 
weer een website staan om de speurtocht te downloaden of een van de buurthuizen 
waar je de speurtocht kunt ophalen. Ook zouden hier recepten te vinden kunnen zijn 
van wat je kunt maken met het eetbaar groen.  
Tekst op bord: 
Eetbaar groen is gezond, lekker en van iedereen! Daarom mag je hier WEL 
wandelen, plukken en eten. Wil je opsporen wat op deze wandelroute eetbaar is? 
Kijk goed op het bord of open de website voor meer informatie. 

 
Doel: 
Inwoners bewust maken van eetbaar groen, waar ze het kunnen vinden, hoe ze het kunnen 
eten en wat ze ermee kunnen doen. Daarnaast inwoners aansporen om zelf met initiatieven 
te komen en gebruik te maken van bestaande kennis en vaardigheden. Misschien is de 
gezochte fruitboomsnoeier wel je buurman?  
 
 
 
 





 
 


