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1 Waarom een voedselbos? 
Een vakkundig ontworpen voedselbos … 

• verzoent landbouw en natuur 
• levert rijke oogsten op met veel nieuwe, lekkere en gezonde producten 
• vraagt heel weinig onderhoud en beheer 
• groeit het best zónder (kunst-)mest en bestrijdingsmiddelen 
• verrijkt landschap en natuur met een grote biodiversiteit 
• heeft een hoge wateropslagcapaciteit zowel in droge als natte periodes 
• legt zeer veel CO2 vast in bomen en bodem  
• bevordert de transitie naar een duurzaam voedselsysteem. 

 

 

2 Pionieren met voedselbossen 
Naar aanleiding van de perspectiefrijke praktijkervaringen met voedselbossen als duurzame land-
bouwsystemen heeft een vijftal voedselbos pioniers van het eerste uur in 2016 de stichting Voedsel-
bosbouw Nederland opgericht. Doel van de stichting is: ontwikkeling en exploitatie van nieuwe en be-
staande voedselbossen in Nederland ter bevordering van een duurzame voorziening van behoeften 
aan onder meer lekker en gezond voedsel uit de streek en een vitale natuur. Een nevendoel is: ontwik-
keling en verspreiding van hoogwaardige kennis en vaardigheden rond voedselbossen en eetbare na-
tuur.  Om deze doelen te realiseren ontplooit stichting Voedselbosbouw de volgende kernactiviteiten.  

• Ontwerp, aanleg, beheer en exploitatie van met name grootschalige voedselbossen (>5 ha.)  

• Onderzoek, advies, training en educatie rond voedselbossen in gematigde klimaatzones. 

De groeiende problemen op het gebied van klimaat, landbouw en natuur en de hoopgevende praktijk-
ervaringen met voedselbossen maken de tijd rijp voor een schaalsprong in de professionele voedsel-
bosbouw. Daartoe heeft stichting Voedselbosbouw het programma Duurzame Doorbraak Voedselbos-
bouw ontwikkeld. 
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Gelijkenis	8,8%	
(iden1eke	soorten	in	beide	gebieden)	

Gebied De	Bruuk Ketelbroek 
Soorten 23 22 
Territoria* 49 49 

Gebied De	Bruuk Ketelbroek	
Soorten 168	 169	
Aantal 1411	 2375	

Gebied De	Bruuk Ketelbroek	
Soorten 27 35 
Aantal 284 497 

									
	VOEDSELBOSSEN:	RIJK	VOOR	MENS	ÉN	NATUUR?	

																 	Biodiversiteit	in	Voedselbos	Ketelbroek	vergeleken	met	deel	van	nabijgelegen	natuurgebied	De	Bruuk	(Natura	2000)	
	Drie	groepen	indicatorsoorten	gemeten	

	
	Beide	onderzoeksgebieden	2,5	hectare,	gestandaardiseerde	methodes,	gedurende	april,	mei	en	juni	2016.	
	Onderzoek:	Jeroen	Breidenbach	en	Emma	Dijkgraaf	
	Betrokken	organisa1es:	Rich	Forests,	Staatsbosbeheer	en	Food	Forest	Ketelbroek	
	Wild	Life	Management,	Hogeschool	Van	Hall	Larenstein	-	Leeuwarden.	
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3 Samenvatting programma Duurzame Doorbraak Voedselbosbouw 
In vijf jaar tijd minimaal 150 hectare voedselbos aanleggen op landbouwgronden in Nederland ten be-
hoeve van een duurzame, bedrijfsmatige voedselproductie in de komende decennia. Dat is kortweg de 
doelstelling die wij met het programma Duurzame Doorbraak Voedselbosbouw willen realiseren in sa-
menwerking met boeren en bedrijven die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen. Om de 
beoogde groei van een professionele voedselbosbouw te bewerkstelligen, willen we verder een aantal 
noodzakelijke randvoorwaarden scheppen. Hierbij valt te denken aan ontwikkeling en beproeving (!) 
van nieuwe financierings- en verdienmodellen voor voedselbossen en ‘training on the job’ van boeren 
en groenbeheerders met toegang tot landbouwgrond. 
 

 
Foto: duindoorn (Hippophae rhamnoides), een stikstoffixerende struik die het goed doet op schrale gronden. De zure bessen 
bevatten veel vitamine A en C en geven een verfrissende smaak aan smoothies, chutneys en compotes met zoete vruchten. De 
struik is een waardplant voor diverse soorten nachtvlinders. 

Voedselbossen bieden een veelbelovende systeemoplossing voor een aantal grootschalige maatschap-
pelijke problemen die mede worden veroorzaakt door de landbouw. Zo leveren voedselbossen een 
grote diversiteit aan ecosysteemdiensten zoals regulatie van bodem-, lucht- en waterkwaliteit, bevor-
dering van gunstige klimaatcondities op lokaal en regionaal niveau, ondersteuning van waterinfiltratie, 
vermindering van de evaporatie, afname van bodemerosie, verbetering van de landschapskwaliteit en 
beheersing van ziekte- en plaagdruk op en rond de betrokken (landbouw)percelen. Voedselbossen be-
horen bovendien tot de agrarische teeltsystemen met de hoogste potentiële koolstofvastlegging. Ter-
wijl eenjarige teelten in de akkerbouw en vollegrondstuinbouw jaarlijks netto vrijwel geen koolstof uit 
de atmosfeer vastleggen, of zelfs netto CO2 uitstoten naar de atmosfeer, kan een hectare voedselbos 
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ieder jaar gemiddeld zo’n 7 ton koolstof uit de atmosfeer vastleggen. Dat komt overeen met een re-
ductiepotentieel van 25,6 ton CO2 per hectare per jaar! Dat is grofweg evenveel als 6 retourtickets per 
vliegtuig van Amsterdam naar Californië (ca. 4,1 ton CO2 per retourticket). 
 
Om deze potentiële meerwaarden maximaal te benutten, richt stichting Voedselbosbouw de focus op 
een professionele ontwikkeling en exploitatie van voedselbossen. Dat betekent dat we ons richten op 
ontwerp en aanleg van vitale ecosystemen naar het voorbeeld van natuurlijke bossen met het doel om 
voedsel te produceren. Deze voedselbossen zijn een onderhoudsarme vorm van ‘agroforestry’ met een 
rijk bosbodemleven, een robuuste omvang en minimaal vier vegetatielagen, waaronder in ieder geval 
een laag met hoge kruinbomen. Een ‘robuuste’ omvang is nodig om te komen tot een vitaal, zelfvoor-
zienend bosecosysteem en staat gelijk aan minimaal 0,5 hectare in een ecologisch rijke omgeving en 
minimaal 20 hectare in een ernstig verarmde omgeving. Een voedselbos herbergt een rijke, snel toe-
nemende biodiversiteit (Green Deal Voedselbossen, 2017). 
 
In het kader van het programma Duurzame 
Doorbraak Voedselbosbouw willen we pro-
jecten identificeren rond de ontwikkeling en 
exploitatie van minimaal 150 hectare voed-
selbos op landbouwgronden, in samenwer-
king met geïnteresseerde boeren en terrein-
beheerders met toegang tot landbouw-
grond. Voor elk project ontwikkelen we een 
business case die goed is afgestemd op 
enerzijds de mogelijkheden van het betref-
fende boerenbedrijf en anderzijds de ecolo-
gische eisen van een natuurlijk bos. Zo kun-
nen we de schaal van het voedselbos (1-50 
ha.) flexibel afstemmen op de wensen en 
mogelijkheden van de betrokken boer of 
grondeigenaar. De financiële uitdagingen  
– met name aanschaf van het plantgoed en overbrugging van de eerste magere jaren – kunnen we 
adresseren als testcases voor co-financiering voor en door bedrijven die maatschappelijk verantwoord 
willen ondernemen. Vanuit het programma bieden we professionele ondersteuning bij het ontwerp, 
de aanleg en het onderhoud en beheer van het voedselbos. Elke deelnemende boer of beheerder bie-
den we verder individuele bijscholing, desgewenst in combinatie met werksessies in groepsverband.  
 
Vooral dankzij de slimme benutting van de principes van een natuurlijk bos verwachten we met het 
programma een geweldige bijdrage te kunnen leveren aan de transitie naar een duurzaam voedselsys-
teem. Voedselbossen kunnen immers niet alleen de natuur en biodiversiteit verrijken en grote hoe-
veelheden CO2 vastleggen in bodem en biomassa; ze bieden ook een wenkend perspectief op herstel 
van de rentabiliteit in de landbouw. Daarom is de focus voor de lange termijn steeds gericht op het 
scheppen van praktische randvoorwaarden voor een verdere, duurzame groei van de professionele 
voedselbosbouw onafhankelijk van subsidies. 
 
Heeft u belangstelling voor het complete programmavoorstel? Neem dan contact op met Stijn Heijs, 
coördinator fondsenwerving voor de stichting Voedselbosbouw. 

 
Foto: oranjetipje (Anthocharis cardamines) op pinksterbloem in voedsel-
bos Ketelbroek in Groesbeek. 
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4 Fondsenwerving 
Bedrijven, organisaties en instellingen bouwen samen met stichting Voedselbosbouw aan de transitie 
naar een duurzaam voedselsysteem. Met vereende krachten kunnen we het doel van 150 hectare 
voedselbos op landbouwgrond binnen 5 jaar realiseren. Dit is een unieke kans om onze mooie wereld 
duurzamer door te geven aan de volgende generaties. Ondersteun daarom het programma Duurzame 
Doorbraak Voedselbosbouw. Dat kan op meerdere manieren. 

4.1 Projectsponsoring 

Door sponsoring van een concreet voedselbosproject kunt u helpen het programmadoel te realiseren. 
Zo realiseert stichting Voedselbosbouw momenteel twee grootschalige voedselbossen: één productie-
voedselbos van ruim 20 hectare in het Brabantse Schijndel en één recreatief voedselbos van circa 30 
hectare in de Eemvallei Zuid in Almere. Dit zijn vooralsnog de grootste voedselbossen van Europa! Bij 
de realisatie van Voedselbos Schijndel werkt de stichting samen met het Groen Ontwikkelfonds Bra-
bant en de HAS Den Bosch. Voedselbos Eemvallei Zuid wordt aangelegd in samenwerking met Staats-
bosbeheer, stichting Speelwildernis Het Buytenwold, Natuurboerderij Vliervelden en de provincie Fle-
voland. Zowel bij de aanleg als bij het onderhoud en beheer werken we samen met vele vrijwilligers 
die zich graag belangeloos inzetten voor verrijking van de landbouw en natuur in Nederland. 
 

 
Afbeelding: Voorlopig ontwerp voor een deel van het Voedselbos Schijndel (op locatie Boschweg). Dit voedselbos wordt pri-
mair ingericht voor een ecologisch verantwoorde productie van voedsel. Bij het ontwerp worden steeds twee invalshoeken 
gecombineerd. De productiefunctie wordt in het ontwerp ondersteund en versterkt met landschappelijke structuren en natuur-
waarden (o.a. hagen en poelen). Daarnaast wordt de productie gefaciliteerd door bepaalde soorten in makkelijk oogstbare 
stroken naast elkaar te plaatsen. De ontwikkelingsprincipes van een natuurlijk bos worden daarbij steeds in acht genomen. 
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De aanplant van de grootschalige voedselbossen in Schijndel (20 ha.) en Almere (30 ha.) biedt een ge-
weldige kans om de ontwikkeling van voedselbossen vanaf het vroegste begin te volgen. Ondanks de 
rijke geschiedenis en veelbelovende praktijkervaringen is er tot op heden namelijk nauwelijks weten-
schappelijk onderzoek uitgevoerd naar (professionele) voedselbossen. Er is vooral behoefte aan be-
trouwbare (meet)gegevens over de impacts van voedselbossen op de voedselproductie, CO2-reductie 
en de vitaliteit, veerkracht en biodiversiteit van de (eetbare) natuur in en rond een voedselbos.  
 
Daarom stimuleert stichting Voedselbosbouw langjarig wetenschappelijk onderzoek naar de duur-
zaamheidsimpacts van voedselbossen, onder meer door ondersteuning van onderzoekers (in oplei-
ding) en door facilitering van wetenschappelijk verantwoorde nulmetingen op gebied van klimaat en 
biodiversiteit. Daarnaast delen we graag de kennis en ervaring die wij opdoen met de ontwikkeling en 
exploitatie van de grootschalige voedselbossen in Schijndel en Almere, zowel met professionals als 
met het grote publiek. Wilt u helpen deze kennisontwikkeling en kennisdeling mogelijk te maken? 
Word dan Kruidlaag-, Struiklaag- of Kroonlaagsponsor van één, of beide projecten! 
 

 
Afbeelding: dwarsprofiel van de oplopende zomen in een voedselbos met, van links naar rechts, achtereenvolgens de kruid-
laag, de struiklaag en de kroonlaag. 

3. Brons: ‘Kruidlaagsponsor’ van Voedselbos Schijndel of Voedselbos Eemvallei Zuid 

Voor een eenmalige bijdrage van € 500,-- kunt u Kruidlaagsponsor worden van één project, Voedsel-
bos Schijndel of Voedselbos Eemvallei Zuid. Desgewenst kunt u voor het dubbele bedrag ook beide 
projecten steunen als Kruidlaagsponsor.  
 
Stichting Voedselbosbouw levert dan de volgende tegenprestaties: 
• Vermelding van de bedrijfsnaam op de webpagina van het betreffende voedselbos 
• Vermelding van de bedrijfsnaam in het onderzoeksrapport over de nulmetingen op gebied van kli-

maat en biodiversiteit in het voedselbos 
• Ontvangst van een kopie van het officiële onderzoeksrapport over de nulmetingen 
• Uitnodiging voor de officiële opening van het betreffende voedselbos 
• Eenmalige vermelding van de bijdrage aan het voedselbos in de nieuwsbrief van de sponsor. 
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2. Zilver: ‘Struiklaagsponsor’ van Voedselbos Schijndel of Voedselbos Eemvallei Zuid 

Voor een eenmalige bijdrage van € 1.000,-- euro 
kunt u Struiklaagsponsor worden van één project, 
Voedselbos Schijndel of Voedselbos Eemvallei Zuid. 
Desgewenst kunt u voor het dubbele bedrag ook 
beide projecten steunen als Struiklaagsponsor. 
 
Stichting Voedselbosbouw levert dan de volgende 
tegenprestaties: 
• De tegenprestaties uit het bronzen Kruidlaag-

sponsor-pakket, plus  
• Naamsvermelding op een informatiebord bij 

het betreffende voedselbos. 

1. Goud: ‘Kroonlaagsponsor’ van Voedselbos Schijndel of Voedselbos Eemvallei Zuid 

Voor een eenmalige bijdrage van € 2.500,-- euro 
kunt u Kroonlaagsponsor worden van één project, 
Voedselbos Schijndel of Voedselbos Eemvallei Zuid. 
Desgewenst kunt u voor het dubbele bedrag ook 
beide projecten steunen als Kroonlaagsponsor. 
 
Stichting Voedselbosbouw levert dan de volgende 
tegenprestaties: 
• De prestaties uit het zilveren Struiklaagspon-

sor-pakket plus  
• Een geheel verzorgde workshop Voedselbos-

sen op een door de sponsor gewenste locatie. 

4.2 Programmasponsoring 

Programmasponsoring is er als u ervoor kiest om gedurende vijf jaar een jaarlijkse financiële bijdrage 
levert. U kunt daarbij kiezen voor verschillende rollen: brons is ‘Voedselbospionier’, zilver is ‘Voedsel-
bosbouwer’, goud is ‘Voedselboswachter’. 

3. Brons: ‘Voedselbospionier’ voor een Duurzame Doorbraak Voedselbosbouw 

Voor een jaarlijkse bijdrage van € 500,-- euro voor minimaal 5 jaar kunt u ‘Voedselbospionier’ worden 
ter ondersteuning van het programma Duurzame Doorbraak Voedselbosbouw. 
 
Stichting Voedselbosbouw levert de volgende tegenprestaties: 
• Vermelding van de bedrijfsnaam op de website van stichting Voedselbosbouw gedurende de loop-

tijd van de sponsoring. 
• Vermelding van de bedrijfsnaam in officiële publicaties van stichting Voedselbosbouw gedurende 

de looptijd van de sponsoring.  
• Ontvangst van een kopie van officiële publicaties van de stichting Voedselbosbouw 
• Eenmalige vermelding van de sponsoring in de nieuwsbrief van de sponsor. 

 
Foto: workshop Voedselbossen in Lelystad 

 

Foto: gladde iep (Ulmus minor); de bloesemblaadjes zijn 
eetbaar en smaken fris en crispy 
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2. Zilver: ‘Voedselbosbouwer’ voor een Duurzame Doorbraak Voedselbosbouw 

Voor een jaarlijkse bijdrage van € 1.000,-- euro voor 
minimaal 5 jaar kunt u ‘Voedselbosbouwer’ worden 
ter ondersteuning van het programma Duurzame 
Doorbraak Voedselbosbouw. 
 
Stichting Voedselbosbouw levert de volgende tegen-
prestaties: 
• De tegenprestaties uit het bronzen sponsorpak-

ket voor Voedselbospioniers  
• Naamsvermelding bij officiële bijeenkomsten 

van stichting Voedselbosbouw. 
 

1. Goud: ‘Voedselboswachter’ voor een Duurzame Doorbraak Voedselbosbouw 

Voor een jaarlijkse bijdrage van € 2.500,-- euro voor 
minimaal 5 jaar kunt u ‘Voedselboswachter’ worden 
ter ondersteuning van het programma Duurzame 
Doorbraak Voedselbosbouw. 
 
Stichting Voedselbosbouw levert de volgende tegen-
prestaties: 
• De tegenprestaties uit het zilveren sponsorpak-

ket voor Voedselbosbouwers  
• Twee geheel verzorgde workshops Voedselbos-

sen op een door de sponsor gewenste locatie. 

4.3 Sponsorpartner 

De Stichting Voedselbosbouw Nederland staat ook open voor een sponsor-partnerschap met organisa-
ties, bedrijven of instellingen die de doelstellingen van de stichting ondersteunen en die strategische 
ondersteuning wensen te verlenen aan het programma en andere activiteiten van de stichting. Het 
bestuur van de stichting gaat graag in gesprek met u om samen uw wensen rond een dergelijk part-
nerschap uit te werken. Hiervoor kunt U contact op nemen met: 
 
Stijn Heijs 
Coördinator Fondsenwerving Stichting Voedselbosbouw Nederland 
stijnheijs@voedselbosbouw.org 
Telefoon: 06 – 1455 5989 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: appels en nashiperen (Pyrus pirifolia), een sappige 
vrucht die zowel rauw als verwerkt zeer smakelijk is. 

 
Foto: tamme kastanjes (Castanea sativa; zie ook voor-
blad); smaken gekookt, gebakken of gepoft erg goed. 
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