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De tijd is rijper dan ooit om initiatieven te ontplooien op het gebied 
van leefbaarheid, gezondheid en diversiteit. Met een open vizier 
kun je overal initiatieven ontplooien. Goede ideeën ontstaan waar 
gelijkgestemden samenkomen, geïnspireerd raken en hun krachten 
bundelen. Dat gebeurde tijdens een workshop over voedselbossen in 
Lelystad, georganiseerd vanuit Natuur en Milieufederatie Flevoland. 
Enthousiaste debatten ontstonden tussen natuurminnende mensen, 
daar overigens goed vertegenwoordigd uit Zeewolde. 
Drie dagen en een telefoongesprek later was het plan geboren om 
ook Zeewolde te verrijken met een voedselbos. Waarom we dat zo 
graag willen zullen we uitleggen in dit initiatiefdocument. 

Op voorhand willen we de betrokken besluitvormers uitnodigen voor 
een excursie naar het voedselbos Ketelbroek bij Nijmegen, het oud-
ste voorbeeld van een kleinschalig voedselbos in Nederland. 
De eigen waarneming is natuurlijk het beste middel om zich te laten 
overtuigen.

Bovendien willen we de lezers van dit document uitnodigen om ons 
initiatief  te onderschrijven op de website. Breed gedragen kan dit 
project uitgroeien tot iets moois! 

http://etderksen.wixsite.com/voedselboszeewolde

Lydia & Evelyn

1. INLEIDING 



Voedsel van dichtbij en groenten uit de hele wereld in de supermarkt, internet
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“Voedselbossen zijn rijke ecosystemen die door mensen 
zijn ontworpen naar het voorbeeld van een natuurlijk bos 
ten behoeve van de productie van voedsel en andere 
bruikbare natuurproducten”

Een voedselbos is veel meer dan een bos waar 
eetbare soorten in staan; dat is immers het geval in 
ieder bos. Voedselbossen worden ontworpen op ba-
sis van de ecologische principes van een natuurlijk 
bos. Door slimme integratie van alles wat in een bos 
groeit (bomen, struiken, kruiden, knol- en wortelge-
wassen, bodembedekkers, klimplanten en schim-
mels) met waardevolle landschapselementen zoals 
hagen, houtwallen en poelen, ontstaat op termijn de 
structuur van een natuurlijk gevarieerd bos met een 
hoge biodiversiteit. Uit een goed ontworpen voed-
selbos kan op termijn het hele jaar worden geoogst. 
Producten als fruit, bladgroen, noten, knollen, 
paddenstoelen, overblijvende groenten, honing en 
hout. Daarnaast zal een slim ontworpen voedselbos 
een rijke ‘oogst’ opleveren aan hoogwaardige natuur, 
aantrekkelijk landschap en andere nuttige producten 
zoals medicinale kruiden en hoogwaardig zaai- en 
plantgoed. 

“Voedselbossen zijn een nieuwe manier om na te den-
ken over onze voedselproductie en consumptie en hoe 
we met de aarde omgaan”

In een voedselbos draait het om verregaande samen-
werking met de natuur. Ecologische principes worden 
gebruikt om voedsel te produceren voor het bos zelf  
en daarmee voor ons mensen. Het bos bedruipt im-
mers zichzelf. Het heeft geen kunstmest nodig, geen 
gewasbescherming en er is geen fossiele brandstof  
nodig om al deze zaken aan te brengen en te oogsten. 
Bos produceert de meeste biomassa per m2, het legt 
CO2 vast, het ligt nooit braak en er is bijna het hele 
jaar door uit te oogsten. Daarmee wordt beslist niet 
gesuggereerd dat voedselbossen het duurzame alter-
natief  vormen voor een houdbare voedselproductie in 
de toekomst; dat is niet aan de orde. Er zijn immers 
meerdere duurzame alternatieven denkbaar. Wel 
vormen voedselbossen een bijzonder concept dat ons 
als mensen in staat stelt om te onderzoeken hoever 
we kunnen komen door juist bij de productie van ons     
voedsel zoveel mogelijk verbindingen aan te gaan met 
de natuur. Zo kunnen voedselbossen ons helpen om 
duurzame antwoorden te vinden op de onhoudbare 
situatie die is ontstaan in ons geïndustrialiseerde         
voedselsysteem. Voedselbossen zijn rijke productie- 
landschappen die mens en natuur samenbrengen door 
verweving en verzachting van de vaak harde scheids-  
lijnen tussen natuur, stad (of  dorp) en landbouw. 
En zo’n initiatief  verdient overal navolging in een tijd 
dat er verregaande duurzaamheidsdoelstellingen ge-
haald moeten worden.    

2. WAT IS DAT NU EIGENLIJK EEN VOEDSELBOS? TWEE DEFINITIES
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‘Voedselbos’ is de Nederlandse vertaling van de 
internationaal gangbare term ‘food forest’, die 
wordt gebruikt voor aanduiding van agro-ecosyste-
men die zijn aangelegd op basis van de ecologische 
‘ontwerpprincipes’ van een natuurlijk bos. In relatie 
tot de productiefunctie kan een voedselbos worden 
getypeerd als een polycultuur van overblijvende, 
voornamelijk eetbare gewassen met de structuur van 
een natuurlijk bos met de bijbehorende biodiversi-
teit. Voedselbossen worden in de regel ontworpen 
door slimme integratie van zeven tot negen vege-
tatielagen en een veelvoud aan ecologische niches 
in en rond de vegetatie. Ook zijn er in voedselbossen 
veel landschapselementen te vinden zoals hagen, 
houtwallen, poelen en vijvers. Een volwaardig voed-
selbos is minimaal opgebouwd uit de volgende acht 
‘lagen’ of  ‘etages’.

1. Kruinlaag met hoge bomen zoals walnoten 
 bomen, tamme kastanjes en hoogstamfruit 
 bomen (bv. elsbes en zoete kers).
2. Lagere bomen (fruitbomen) en hogere strui-
 ken (bv. Siberische olijfwilg, hazelaar) die tot  
 de onderkant van de hoogste boomkruinen  
 reiken. 
3. Lagere struiken (bv. zwarte en rode bessen,  
 gele kornoelje, frambozen, bottelroos)

4. Kruidlaag (bv. zeekool, daslook, Franse aard- 
 kastanje, asperge, artisjok).
5. Bodemkruipers en -bedekkers (bv. hondsdraf,  
 Oost-Indische kers en bosaardbei).
6. Wortel-, knol- en bolgewassen (bv. aardpe - 
 ren, zilverschoon, Amerikaanse grondnoot,  
 mierikswortel, geelwortel) en mycorrhiza. 
7. Klimplanten die zich door meerdere lagen  
 heen klimmen (bv. kiwi, druif, hop).
8. Schimmels en bodemleven (bv. oesterzwam 
 men, champignons, shiitake, cantharel, eek 
 hoorntjesbrood).

Naast deze vegetatielagen gedijen ook vele wilde 
soorten insecten, reptielen, amfibieën, vogels en 
zoogdieren goed in een voedselbos terwijl ze tege-
lijkertijd waardevolle functies vervullen bij de ‘pro-
ductie’ van voedsel en natuur. Door optimalisering 
van de wisselwerking en symbiotische relaties tus-
sen de levende organismen en locatiespecifieke 
omgevingskenmerken en landschapselementen, ont-
staat een bijzonder rijk en robuust agro-ecosysteem. 
Daarbij wordt rekening gehouden met een breed 
scala aan factoren en parameters, uiteenlopend van 
het aantal zonuren en de ter plaatse overheersende 
lichtinval en luchtbeweging tot de gemiddelde neer-
slag en omgevingstemperatuur. 

3. NU GAAN WE ER NOG IETS DIEPER OP IN
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Ook de nutriëntenbehoefte en bijdrage van spec-
ifieke organismen aan de bodemvruchtbaarheid 
spelen een rol, evenals de ter plekke beschikbare 
habitat en hoeveelheid voedsel voor biologische 
predatoren en bestuivers. De toepassing van kennis 
en voortschrijdend inzicht over de wisselwerking 
tussen planten, dieren, locatiespecifieke omgeving-
skenmerken en landschapselementen kan dan ook 
worden beschouwd als een van de belangrijkste 
externe inputs bij het ontwerp en beheer van een 
voedselbos. 
Geleidelijk ontwikkelt het voedselbos zich tot een 
zelfvoorzienend ecosysteem waarin ziekten en pla-
gen op natuurlijke wijze worden beheerst dankzij de 
aanwezige biodiversiteit en door gerichte stimulering 
van populaties die elkaar in balans houden. Na vijf  
tot zeven jaar opbouw en successie, waarin nieuwe 
soorten het systeem komen verrijken en verfijnen, 
treedt een rijpere en stabielere fase in. Het ‘beheer’ 
van een gerijpt voedselbos beperkt zich daardoor 
voornamelijk tot de oogst van de diverse soorten 
eetbare vruchten, noten, zaden en bladeren en ande-
re vormen van nuttige biomassa. 

Schema’s van de lagen in het voedselbos, uit Edible Forest Gardens.



Jong essenbos in Nederland, internet
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Misschien is de term voedselbos wel zo moeilijk in 
beelden te vatten omdat we in Nederland een be-
perkt beeld hebben van bossen. Onze bossen zijn 
veelal verzamelingen dicht op elkaar staande bo-
men, vaak een mix van weinig soorten, met een 
gesloten kronendak en weinig ondergroei. Voordat 
ze de kans krijgen uit te groeien tot een systeem 
met meer gelaagdheid en biodiversiteit worden 
deze bossen gekapt voor de houtproductie. Dan 
volgt weer een nieuwe ronde van dichte aanplant 
van staken die circa 15 tot 40 jaar, in concurrentie 
om het licht, snel omhoog groeien tot mooie rechte 
stammen die geschikt zijn voor de houtoogst. Plan-
tages eigenlijk. Wie in oude natuurgebieden komt of  
wel eens in de tropen is geweest, heeft hele andere 
bostypen op het netvlies.
In een voedselbos staan de hoge kruinbomen min-
der dicht op elkaar waardoor er veel meer ruimte 
is voor ondergroei en andere vegetatielagen. Deze 
gelaagdheid doet nog het meeste denken aan de 
bosrand. Het kronendak van een volgroeid voedsel-
bos zal circa 40% van het totale oppervlak in beslag 
nemen. Het is dus een open bostype dat zeer di-
verse landschapsbeelden kan opleveren. Voor de één 
is het te vergelijken met een grote wilde tuin, voor de 
ander met een bospark of  een ruig plantsoen.    

4. WAT MOETEN WE ONS DAAR BIJ VOORSTELLEN

Tropisch regenwoud, internet



Buiten koken,www.1001kookworkshops.nl
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Ieder goed aangelegd voedselbos dient een twee-
ledig doel: het produceren van voedsel én rijke en 
vitale natuur. Deze dubbeldoelstelling maakt voed-
selbossen bij uitstek geschikt voor het realiseren 
van duurzame verbindingen tussen natuur, stad (in 
ons geval dorp) en landbouw. Hoe rijk de winst is 
aan voedsel en biodiversiteit kan uit het voorgaande 
afgelezen worden. 
Op deze plaats willen we overige meerwaarde be-
spreken die kunnen leiden tot gezamenlijke doel-
stellingen van de initiatiefgroep voor een voedselbos 
in Zeewolde. Meerwaarden voor gezondheid, welzijn, 
betrokkenheid en beleving:

Een voedselbos kan op tal van manieren positief  
effecten hebben op de gezondheid, het welzijn en 
de betrokkenheid en natuurbeleving van mensen. 
In de eerste plaats kan eten uit de natuur bijdragen 
tot een meer gevarieerd en gezonder dieet, waarin 
noten, vruchten, paddestoelen, kruiden en allerlei 
(vergeten) groeten een plaats hebben. Zeker wan-
neer mensen de betreffende lekkernijen zelf  kunnen 
plukken in een voedselbos ‘om de hoek’ of  als ze 
zelf  een aandeel hebben in de aanleg, het onder-
houd en beheer ervan, is de kans groot dat het 
voedselbos bijdraagt tot gezonde veranderingen in 
eet- en leefgewoonten. Een aantrekkelijk stuk 

natuur in de buurt waaruit ook nog eetbare pro-
ducten kunnen worden geplukt, kan bijvoorbeeld een 
goede reden zijn om vaker te voet of  op de fiets naar 
buiten te gaan. Vanzelfsprekend kunnen dergelijke 
veranderingen extra worden bevorderd door middel 
van onderhoudende en leerzame excursies, (kook-)
workshops, wildplukdagen, cursussen, gezamenlijke 
maaltijden en wat er zoal georganiseerd kan worden.
Voedselbossen bieden een aantal bijzondere mo-
gelijkheden voor educatie en beleving. Met de 
nodige voorzieningen en programmering kan een 
bezoek aan een voedselbos bijvoorbeeld heel goed 
worden omgezet in een leerzame ‘reis’ door een 
stukje zelfvoorzienende natuur. Dit laten actuele 
praktijkervaringen met voedselbossen in gematigde 
klimaatzones nu al zien. Als multifunctionele ecosys-
temen, waarin met name de productie van voedsel 
geheel nieuwe, natuurlijke vormen aanneemt, blijken 
voedselbossen een bijzondere aantrekkingskracht 
uit te oefenen op grote groepen belangstellenden. 
Ondanks het feit dat de meeste eigentijdse voedsel-
bossen zich nog in hun jongere ontwikkelingsstadia 
bevinden, genieten de rondleidingen, workshops en 
cursussen op bestaande locaties een enorme popu-
lariteit.

5. WAT ZIJN MEERWAARDEN VAN VOEDSELBOSSEN



weekoogst voedselbos Ketelbroek in oktober 2016, Wouter van Eck
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Met het oog op de Nederlandse situatie zijn vooral de praktijkervaringen met voedsel-
bossen in gematigde klimaatzones in de wereld relevant voor ons project. De volgende 
voedselbossen zijn goede voorbeeldprojecten:

•	 Ketelbroek,	Groesbeek,	Nederland	
 https://nl-nl.facebook.com/FoodforestKetelbroek/
•	 Voedselpark	Beek,	Nederland	
 https://www.facebook.com/voedselparkbeek
•	 Voedselbos	Vlaardingen,	Nederland	
 http://www.voedselbosvlaardingen.nl/p/achtergrond_24.html
•	 Voedselbos	Leeuwarden,	Nederland	
 https://www.facebook.com/VoedselbosLeeuwarden-709809649113344/
•	 Fraternité	Ouvrière,	Moeskroen,	België	
 http://fraternitesouvrieres.over-blog.com/
•	 Agroforestry	Research	Centre,	Dartington,	Devon,	Groot-Britannië	
 https://www.agroforestry.co.uk/
•	 Voedselbos	Roggebotstaete,	Nederland
 http://www.roggebotstaete.nl/blog/nldoet-op-roggebotstaete.html
•	 Voedselbos	Almere,	Nederland	
 http://www.sieradenbuurt.nl/voedselbos/het-ontstaan-van-het-voedselbos/

6. VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK



Flevolandse akkers, internet
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Even uitzoomen naar de provincie. In Flevoland blijkt 
voor voedselbossen niet alleen veel ruimte, maar 
ook veel belangstelling te zijn. Als multifunctionele 
ecosystemen kunnen voedselbossen immers van 
grote waarde zijn bij de zoektocht naar duurzame 
oplossingen voor actuele maatschappelijke vraag-
stukken zoals de achteruitgang van natuur en cul-
tuurlandschappen, klimaatverandering en diverse 
volksgezondheidsproblemen als gevolg van onge-
zonde eet- en leefgewoonten. 
Tegen deze achtergrond worden in de provincie 
inmiddels diverse initiatieven ontplooid rond de 
ontwikkeling van voedselbossen. Daarbij tekenen 
zich nu reeds meerwaarden af, variërend van de 
grote diversiteit en betrokkenheid van partijen die 
met elkaar willen optrekken bij de ontwikkeling 
van een voedselbos tot de educatieve en (stads-)
landschappelijke waarde die voedselbossen kunnen 
hebben voor specifieke gebiedsontwikkelingen.

Zeewolde is het meest bosrijke deel van Flevoland. 
Het bos ligt verankerd in onze naam en jonge histo-
rie! Als er ergens ruimte is voor noviteiten is het hier. 
In dit maakbare pioniersland van productiegerichte 
monoculturen is nog veel voor verbetering vatbaar. 
Vooral door het gebrek aan diversiteit zijn de eco-
systemen in onze mooie polder (o.a. bossen, akkers, 
weiden) kwetsbaar voor verstoringen zoals ziekten 
en plagen waar we vanwege de klimaatverandering 

vaker mee te maken zullen krijgen. 
Als nieuwe loot aan de stam van de agra-rische poly-
culturen vertegenwoordigen voedselbossen een nieu-
we strategie om met deze uitdagingen om te gaan. 
In plaats van uitbanning van biodiversiteit, halen we 
in een voedselbos juist zoveel mogelijk biodiversiteit 
‘in huis’ ter bevordering van de productie van zowel 
voedsel als natuur. 
De afstanden tussen de grootschalige voedselpro-
ductie en -consumptie en tussen stad/dorp en het 
groene buitengebied vervagen we door de nabij-
heid van kleinschalige (eetbare) natuur in de directe 
leefomgeving van mensen. Als medebeheerder van 
het voedselbos kunnen bewoners/consumenten zelfs 
coproducent worden van hun eigen voedsel.
 
Juist dicht bij het dorp kunnen wij iedereen laten 
zien en ervaren wat een voedselbos ons kan bren-
gen in termen van rijke natuur, aantrekkelijk land-
schap en lekker en gezond voedsel. Het beoogt een 
kleinschalig en educatief  project te worden met een 
sociaal maatschappelijk karakter. Met name deze 
kleinschalige voedselbossen moeten rijke gebiedjes 
worden die mens en natuur verbinden door verzach-
ting van de scheidslijnen tussen natuur, dorp en 
landbouw.

7. WAAROM OOK EEN VOEDSELBOS IN ZEEWOLDE



Ontwikkelposter voor Festival Beach Food Forest, Austin Texas,  www. festivalbeach.org
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Als initiatiefnemers hebben wij nog geen specifieke 
doelgroepen op het oog, die in het bos gaan 
werken en het voedsel oogsten. Wat ons betreft 
wordt het voedselbos een openbaar bos, op 
handen gedragen door velen in Zeewolde en 
omgeving. Om die betrokkenheid te voeden en te 
stimuleren kan worden gedacht aan (al dan niet 
betaalde) arrangementen/abonnementen voor de 
‘Vrienden-van-Voedselbos-Zeewolde’. Rondom het 
voedselbos kunnen namelijk tal van activiteiten 
worden ontplooid, waaronder excursies, (kook-)
workshops, wildplukdagen, cursussen, gezamenlijke 
maaltijden (zie ook meerwaarden). Een aantal van 
die activiteiten kan exclusief  worden aangeboden 
aan de ‘Vrienden-van-Voedselbos-Zeewolde’, in 
ruil voor bijvoorbeeld enige hulp bij het onderhoud 
en beheer van het voedselbos, of  enige sociale 
controle tegen vandalisme. Er is nog voldoende tijd 
om verschillende groepen, scholen, verenigingen 
en ondernemers met goed uitgewerkte voorstellen 
en arrangementen uit te nodigen voor actieve 
participatie in het voedselbos. Lydia heeft met de 
kok van KaapFlevo gesproken over de mogelijkheid 
van een voedselbosgerechtje op de kaart.

8. VOOR WELKE MENSEN IS DAT BOS EN DAT VOEDSEL



Vrijwilligers en belangstellenden voedselbos Vlaardingen, internet
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De realisatie van voedselbossen in Nederland ken-
merkt zich door een grote diversiteit. Tot dusver 
worden de meeste voedselbossen aangelegd door 
vrijwilligers met hulp en financiële ondersteuning 
door gemeenten. Ze worden ondergebracht in een 
stichting. Dat hoeft niet per se een lokale stichting 
te zijn. Voedselbos Zeewolde kan worden onderge-
bracht bij de Stichting Voedselbosbouw Nederland, 
die al in Flevoland actief  is. 
Stichting Voedselbosbouw Nederland kan onder-
steuning bieden in de vorm van procesbegeleiding, 
ontwerp, exploitatieplannen en de organisatie van de 
aanleg en het onderhoud en beheer.

Het project ‘Voedselbos Zeewolde’ kan in vier fases 
worden gerealiseerd met een projectgroep bestaan-
de uit de initiatiefnemers, de gemeente Zeewolde en 
een aantal vrijwilligers. Dit met ruggesteun van de 
stichting VBNL:

Initiatieffase
•	 Het	idee	is	ontstaan	in	april	van	dit	jaar.
•	 In	deze	fase	hebben	we	ons	georiënteerd			
 op verschillende samenwerkingsverban-  
 den, met name met Staatsbosbeheer en de  
 Gemeente Zeewolde. Omdat de beschikbare  
 terreinen vlakbij of  in de bebouwde kom van  

 Zeewolde liggen, ligt samenwerking met de  
 gemeente het meest voor de hand. 
•	 We	hebben	inmiddels	twee	gesprekken	
 gevoerd met Benco Schans en John de Vries.
•	 We	hebben	gezamenlijk	meegedaan	aan	een		
 ‘community of  practice’ over voedselbossen  
 in Lelystad (NMFF)
•	 Er	is	een	voorlopige	website	in	het	leven
  geroepen om het idee onder de aandacht
 te brengen bij Zeewoldenaren. http://etderk 
 sen.wixsite.com/voedselboszeewolde 
 Enthousiaste dorpsgenoten kunnen de web 
 site onderschrijven en eventueel hun mede-
 werking aanbieden. Begin oktober hadden  
 we 60 sympathisanten. Dit aantal groeit door.
•	 Dit	initiatiefrapport	is	gemaakt	als	opmaat		
 voor een gesprek met Wethouder Dijksterhuis.
•	  Afspraak met de ambtenaren om dit gesprek  

 voor te bereiden. 
•	  Voor 31 oktober gaan we ons inschrijven voor  

 Kern met Pit 2017.
•	 Op	15	november	staat	er	een	algemene	in	
 formatieavond gepland met een lezing over  
 voedselbossen en het Zeewolder initiatief.
•	 De	conclusie	van	de	initiatieffase	is	een	Go	of 		
 een No go.

9. WIE GAAN DAT REALISEREN



Mispels in november, internet
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In de procesfase …

•	 maken	we	definitieve	afspraken	over	de		 	
 locatie en de oplevering van het terrein.
•	 bepalen	we	de	organisatievorm	en	taak-
 verdeling van het uitvoerende team.
•	 benutten	we	de	beschikbare	budgetten	(en		
 eventuele subsidies), onder meer voor het  
 maken van een plan van aanpak en een plan 
 ning.
•	 besteden	we	op	basis	van	offertes	werkzaam	
 heden uit waarvoor professionele expertise  
 nodig is.
•	 laten	we	een	ontwerp	maken	voor	het	Voed-	
 selbos Zeewolde.
•	 informeren	we	onze	‘vrienden’	over	de	plan	
 nen en de voortgang.

In de aanlegfase …

•	 bestellen	we	plantmateriaal.
•	 bereiden	we	de	aanleg	van	het	voedselbos		
 voor, onder meer door de beoogde be-
 plantingslijnen uit te meten en uit te zetten  
 en het opschonen van het terrein.
•	 organiseren	we	plantdagen.
•	 planten	we	bomen	en	struiken.

•	 controleren	en	verzorgen	we	de	aanplant.
  
Exploitatiefase

•	 De	exploitatiefase	is	nader	uit	te	werken.

VERVOLG REALISATIE....



Zeewolde op Google maps, internet
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De initiatiefnemers hebben inmiddels overleg gehad 
over mogelijke stukken grond binnen de gemeen-
te Zeewolde. Wat ons betreft is de keuze voor een 
locatie helemaal open en kan gemaakt worden op 
basis van factoren die er voor het succes van het 
voedselbos voor Zeewolde toe doen. 
Een voedselbos kan overal aangelegd worden zolang 
er minimaal ongeveer 1,5ha beschikbaar is. Kleinere 
eenheden zijn niet echt aan te merken als voedsel-
bos. Dit kan in vele vormen maar in geval van een 
strook is de minimale breedte 15 meter. 
In de kern van Zeewolde is 1,5 ha. natuurlijk niet 
zonder meer beschikbaar ware het niet dat er ook 
nog bos binnen de bebouwde kom van Zeewolde ligt. 
Hier liggen misschien wel de beste kansen voor een 
zeer goed bereikbaar voedselbos.
 
Voordelen in de kern; 

•	 Dichtbij	voor	iedereen.	
•	 Sociaal	en	educatief 	gezien	handig.	
•	 Een	bezoek	aan	of 	een	klus	in	het	voedselbos		
 kan net als naar de volkstuin, op de fiets! 
•	 Zichtbaarheid	en	vindbaarheid.	
•	 En	de	luwte	van	een	open	plek	in	het	bos.	
•	 De	nabijheid	van	een	‘honk’	om	educatie,		
 rondleidingen en lezingen te faciliteren is fijn. 

Dit zou bij de IVN kunnen maar ook De Verbeelding 
is een goed denkbare uitvalsbasis voor informatie, 
lezingen, cursussen etc.

Nadelen in de kern;
•	 Dichtbij	of 	in	het	dorp	heeft	als	nadeel	dat		
 het ook vandalismegevoeliger is. Daar kan  
 sociale controle vanuit de buurt tegenover  
 staan.

Voordelen in het bos;
•	 Rust	voor	natuurontwikkeling
•	 Systeem	ontwikkelt	zich	sneller
•	 Het	microklimaat	is	beter
•	 De	uitdaging	is	groter,	er	zijn	meer	voedsel	
 bossen op akkerbouwgrond gestart.

Nadelen in het bos;
•	 Wildvraat
•	 Sneller	schaduw
•	 Meer	opslag,	iets	bewerkelijker

10. WAAR ZOU DAT VOEDSELBOS KUNNEN LANDEN



Grondwerk op terrein voedselbos Vlaardingen, internet
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De kosten en opbrengsten van een voedselbos zijn in 
te schatten als we kijken naar praktijkvoorbeelden. In 
indicatieve zin kan het volgende gezegd worden over 
de te verwachten kosten en baten rond de ontwik-
keling en exploitatie van een klein voedselbos.
In het algemeen brengt een voedselbos relatief  wei-
nig kosten met zich mee. De meeste kosten zitten in 
ontwerp, beplanting en de aanleg. Doordat er hoofd-
zakelijk gebruik wordt gemaakt van permanente voed-
selgewassen en doordat het ecosysteem voornamelijk 
zelf  zorg draagt voor de gewasbescherming vragen 
voedselbossen heel weinig onderhoud en beheer. Als 
een voedselbos eenmaal tot wasdom is gekomen (na 
5 tot 7 jaar) is de meeste arbeidsinzet nodig om te 
oogsten.

In 2013 is het voedselpark Beek met een omvang van 
een 0,5 hectare gerealiseerd met een inves-
tering van drie euro per vierkante meter. Hierbij zijn 
de kosten, die gepaard gaan met grondverzet en aan-
leg van paden, niet inbegrepen. Wanneer deze kosten 
lineair worden doorgerekend, kan rekening worden 
gehouden met een indicatieve investering van 30.000 
euro per hectare.
 
Voedselbos Leeuwarden is met veel minder budget tot 
stand gekomen maar met meer liefdewerk. Daar was 
in aanvang ca. 3.000 euro beschikbaar uit het bud-
get voor onderhoud van het voormalig bosgebiedje (2 
ha. waarvan 0,8 is gerealiseerd in 2016. De overige 

1,2 ha. wordt in 2017 aangeplant). Dit geld is voor-
namelijk besteed aan aanschaf  van beplanting. De 
gemeente heeft kosteloos geholpen met grondverzet 
e.d. en de aanleg is in drie dagen gerealiseerd met 
vrijwilligers.
  
Eenmalig grondverzet bij de aanleg kan helpen om 
optimale omstandigheden te creëren. Aanleg van 
een natuurvriendelijke oever of  een poel leidt bij-
voorbeeld niet alleen tot een fraaier ontwerp, maar 
ook tot meer biodiversiteit, een betere natuurlijke 
gewasbescherming (o.a. van kikkers en padden die 
bv. slakken eten) en verschillende biotopen voor ver-
schillende soorten.
Bij de aanschaf  van het plantmateriaal moet ge-
kozen worden voor die specifieke variëteiten die, 
onder de specifieke biotische en a-biotische omstan-
digheden op en rond het terrein, een optimale ziek-
teresistentie kennen en een substantiële, smakelijke 
oogsten geven. Na de investeringen die een goede 
aanleg vergt, is vervolgens vrijwel geen geld meer 
nodig. Externe inputs (bestrijdingsmiddelen, mest, 
irrigatie) worden immers niet toegepast. Ook het on-
derhoud is minimaal, aangezien het voedselbos een 
zelfregulerend systeem is. 
Beoogde stuk bos staat op de nominatie voor onder-
houd. De kosten voor het rooien en heraanplanten 
van dit perceel zal ergens begroot staan. We hebben 
het dus over de bijkomende kosten voor de aanleg 
van een meer biodivers, robuuster stuk bos. 

11. KOSTEN EN DEKKING



Werkzaamheden voedselbos Roggebotstaete, internet
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Beheer en onderhoud

In de eerste vijf  tot zeven jaar zijn de beheerskosten 
bijzonder laag en cosmetisch van aard, vooral om 
mensen toegang te verschaffen. De jonge aanplant 
is dan nog kwetsbaar en moet vooral de kans krijgen 
om te groeien. 
Het gaat om maaien van minimale paden voor enige 
toegang en het vrijhouden van een open plek om 
bezoekers te ontvangen. In de eerste vijf  tot zeven 
jaar bestaan de werkzaamheden voornamelijk uit het 
verwijderen van hinderlijke opslag als braam en zaai-
lingen van bomen. Waar nodig het beschermen van 
smakelijke jonge bomen tegen vraat. Dit alles kan 
net als het aanplanten gebeuren met vrijwilligers.

Risico’s

- Te weinig animo om het op touw te zetten. Bij de aan-
leg blijkt in de praktijkvoorbeelden geen probleem, 
er zijn ook niet veel mensen nodig.

- Te weinig animo bij het vervolg. Er moet vooral een 
goed plan zijn voor de werkzaamheden in eerste 7 
jaar, met een duidelijke rolverdeling van de betrok-
kenen. Het uitwerken hiervan is onderdeel van het 
ontwerp en kan ingevuld worden door de stichting 
Voedselbosbouw Nederland. 
  

- Goed omgaan met risico’s van eetbaar en niet eet-
baar in het bos. Op termijn bordjes plaatsen bij de 
eetbare soorten, duidelijk communiceren dat niet 
alles eetbaar is. Dat is ook zo in het bos en in het 
plantsoen.

Werkzaamheden in het voedselbos:

•	 Aanplanten

•	 Verwijderen labels, plakband, boomband en elas-

tiek (op monitoring)

•	 Nestkastjes schoonmaken (jaarlijks)

•	 Opslag verwijderen (jaarlijks)

•	 Jong fruit dunnen (jaarlijks)

•	 Wegknippen wortelopslag onderstammen    

(jaarlijks, bijv. bij pruimen)

•	 Beperkt snoeien

•	 Onderhoud paden (door gebruik)

•	 Beheer ruigtekruiden (Enkel bij overwoekeren 

jonge struiken)

•	 Maatregelen nemen tegen vraat (indien nodig)

•	 Oogsten (Eerste jaren geen bladgroen of jonge 

scheuten oogsten) 

12. BEHEER, ONDERHOUD EN RISICO’S



Salade met voedselbosproducten,  internet
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Evelyn Derksen is landschapsontwerper en heeft 
een eigen ontwerpstudio in Zeewolde; Plantschap. 
Zij ontwerpt op ieder schaalniveau met het accent 
op beplanting en het vervlechten van natuurwaarden 
in ieder plan. In 2015 heeft zij de masterclass 
voedselbossen gedaan en deze materie sluit goed 
aan bij haar eigen visie dat we op ieder niveau kun-
nen samenwerken met de natuur. Evelyn heeft eer-
der gewerkt als docent, tentoonstellingsvormgever 
en ontwerptekenaar. Ze is te omschrijven als creatief  
multi-talent met passie voor de natuur. Naast haar 
werk als landschapsontwerper schrijft ze voor de 
bomenbieb.nl, geeft ze lezingen over voedselbossen 
en is ze bestuurslid van Stichting Voedselbosbouw 
Nederland. Deze stichting heeft zich ten doel gesteld 
om voedselbosprojecten van de grond te tillen, te fa-
ciliteren alsmede een kenniscentrum voor Nederland 
te worden op dit gebied.
Op dit moment is de stichting druk met de 
voorbereiding voor een iconisch voedselbos in Eem-
vallei zuid (Oosterwoldgebied) in het kader van de 
projecten ‘Nieuwe Natuur’. Dit in samenwerking met 
Staatsbosbeheer, Speelwildernis, Vliervelden en de 
Provincie Flevoland.

http://www.plantschap.nl/ 

Lydia Waterreus werkt als zelfstandige in haar prak-
tijk voor Karakteranalyse en Relatiecoaching vanuit 
een betrokkenheid en gerichtheid op de samenhang 
van de verschillen. Haar achtergrond is echter an-
ders. Vanuit een diepe liefde en respect voor de 
natuur en de wens om meer en dieper, het hoe, wat 
en waarom van de natuur te begrijpen is ze micro-
biologisch en botanisch analist geworden en heeft 
10 jaar gewerkt als analist bij de universiteit van 
Utrecht. Vanuit haar interesse in de mens en vooral 
het gedrag heeft zij een opleiding psychologie, ther-
apie en coaching gedaan. Haar betrokkenheid met 
de mens én natuur heeft gemaakt dat zij lid werd 
van de IVN in Zeewolde, inmiddels 26 jaar, sinds 
voorjaar 2016 is ze voorzitter. De IVN werkt vanuit 
het idee dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam 
handelen stimuleert. Daarom laten wij jong en oud 
de natuur van dichtbij beleven en verbinden hen met 
groene initiatieven rond natuur en maatschappelijke 
thema’s zoals voeding en gezondheid. IVN Zeewolde 
werkt met betrokken vrijwilligers die zeer kundig zijn 
en dit gedachtegoed met veel enthousiasme weten 
over te brengen.

http://www.karakteranalyse.nl/
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