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1 Algemene gegevens 

Statutaire naam : Stichting Voedselbosbouw Nederland (VBNL) 

Vestigingsplaats : Lelystad 

Rechtsvorm : Stichting 

Doelstelling : Doel van de stichting VBNL is: 

- Duurzame ontwikkeling en exploitatie van nieuwe en bestaande voedselbossen in 

Nederland ten behoeve van een duurzame voorziening van behoeften van de 

vruchtgebruikers van deze voedselbossen, nu en in de toekomst, hier en elders.  

- Daarnaast beoogt de stichting zoveel mogelijk bij te dragen aan een waardevolle 

natuurbeleving van de vruchtgebruikers van voedselbossen, alsmede aan de ontwik-

keling en verspreiding van hoogwaardige kennis en ervaring met betrekking tot eet-

bare natuur in het algemeen en voedselbossen en permacultuur in het bijzonder. 

Samenstelling bestuur op balansdatum: 

- Wouter van Eck  -  voorzitter 

- Bart Lensink  -  penningmeester  

- Marc Buiter  -  secretaris 

- Fransjan de Waard  -  lid  

- Evelyn Derksen  -  lid 

Samenstelling Raad van Toezicht op balansdatum: 

- Nel Sangers  -  voorzitter 

- Jan Hein Ruijgrok -  secretaris 

- Henk Renting -  lid  
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2 Verslag van het bestuur 

2.1 Activiteiten en resultaten in 2017 

2017 was voor stichting Voedselbosbouw Nederland (VBNL) een bijzonder rijk ‘oogstjaar’ waarin vier be-
langrijke mijlpalen zijn bereikt. Hieronder volgt een kort jaaroverzicht. 

De eerste mijlpaal werd bereikt op donderdag 6 april toen het college van B&W van de gemeente Zee-
wolde het groene licht gaf voor de aanleg van Voedselbos Zeewolde. Dit initiatief is in 2016 opgestart 
door twee inwoners van Zeewolde: Lydia Waterreus en ons bestuurslid Evelyn Derksen. Het gaat om de 
ontwikkeling van een kleinschalig, educatief voedselbos (ca. 1 ha.) in een bestaand populierenbos aan de 
rand van Zeewolde. Bij dit initiatief werkt VBNL samen met IVN Zeewolde. VBNL is verantwoordelijk voor 
het ontwerp, de opstartfase en de aanleg, die half november is begonnen. Na de opstartfase wordt het 
beheer overgenomen door een nieuwe werkgroep van IVN Zeewolde. 

De tweede mijlpaal was voor de VBNL een heel bijzondere. Op woensdag 5 juli hebben Staatsbosbeheer 

(SBB), stichting Voedselbosbouw Nederland (VBNL), stichting Speelwildernis Oosterwold (SW) en maat-

schap Stadsboerderij Almere (SBA) hun handtekening gezet onder de realisatieovereenkomst voor de 

Eemvallei Zuid met de provincie Flevoland. De feestelijke ondertekening op locatie in Almere Oosterwold 

markeerde de formele goedkeuring van het integrale ontwikkelplan voor de Eemvallei Zuid. Daarmee is 

de weg vrijgemaakt voor de aanleg van het grootste voedselbos van Europa (ruim 30 ha.) als onderdeel 

van het nieuwe natuurgebied Eemvallei Zuid. Het gezamenlijke Ontwikkelplan Eemvallei Zuid van SBB, 

VBNL, SW en SBA omvat onder meer een voorlopig ontwerp van het gebied, een beschrijving van de 

voorgenomen activiteiten en spelregels voor de onderlinge samenwerking en een integrale business case 

voor de ontwikkeling en exploitatie van de Eemvallei Zuid. Het voorlopig ontwerp vormt de grondslag 

voor de uitwerking van het definitieve ontwerp, waarvan de uitwerking reeds ter hand is genomen in het 

najaar van 2017.  

Op 23 november werd de derde mijlpaal bereikt met de ondertekening van de Green Deal Voedselbossen 
door 21 partijen in het provinciehuis te Lelystad. Deze Green Deal is in niet geringe mate te danken aan 
het stevige lobbywerk van onze bestuursleden Wouter van Eck en Fransjan de Waard. VBNL is dan ook 
voorlopig penvoerder voor de Green Deal. Met de ondertekening hebben de betrokken partijen – o.a. de 
ministeries van EZK, I&W en LNV, de provincies Limburg en Flevoland, het Nederlands Instituut voor Eco-
logie, Both Ends en VBNL – hun intenties voor de verdere ontwikkeling van de voedselbosbouw in Neder-
land officieel gemaakt. Hoofddoel van de Green Deal is: samenwerking aan de vergroting van het areaal 
voedselbossen. 

De ondertekening van de gebruiksovereenkomst met SBB op 30 november vormde de vierde mijlpaal die 
in 2017 is gepasseerd. Het Ontwikkelplan Eemvallei Zuid (versie 8 juni 2017) met de bijbehorende teke-
ningen en kaarten en de realisatieovereenkomst met de provincie Flevoland (versie 20 juni 2017) vormen 
tezamen de grondslag voor de gebruiksovereenkomst tussen VBNL en SBB. Deze mijlpaal heeft nogal wat 
voeten in aarde gehad. Onze bestuursleden Wouter van Eck en Marc Buiter hebben diverse voorberei-
dende gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van SBB en de tussentijdse resultaten zijn twee keer 
uitgebreid besproken met het bestuur en de Raad van Toezicht. Maar het resultaat mag er wezen, want 
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we hebben met de gebruiksovereenkomst een solide basis gecreëerd voor een constructieve samenwer-
king met Staatsbosbeheer in de komende 10 jaar. 

Naast deze klinkende resultaten zijn in 2017 ook diverse minder zichtbare, maar niet minder belangrijke 
resultaten geboekt. Hieronder volgen een paar voorbeelden. 

• Wouter van Eck heeft het ontwerp voor voedselbos Houtrakpolder afgerond en er is een begin ge-
maakt met de aanleg. In overleg en samenwerking met Kees van der Vaart (projectleider SBB) is een 
concept opgesteld voor een samenwerkingsovereenkomst tussen SBB en VBNL.  

• De inbreng van VBNL aan diverse bewonersbijeenkomsten in Almere Oosterwold heeft veel bijgedra-
gen aan het draagvlak voor het Nieuwe Natuurproject Eemvallei Zuid. Deze bijeenkomsten hebben 
ook een eerste lijst opgeleverd met namen en mailadressen van bewoners die ons willen helpen bij 
de aanleg en het onderhoud en beheer van het voedselbos in de Eemvallei Zuid. 

• Er zijn in 2017 vele berichten in de media verschenen over de activiteiten, resultaten en visie van 
VBNL. We noemen er een paar. Omroep Flevoland heeft een beeldverslag gemaakt van de onderte-
kening van de realisatieovereenkomst voor de Eemvallei Zuid met de provincie Flevoland op 5 juli. In 
het 3e nummer van 2017 van De Levende Natuur stond een groot artikel van Jeroen Breidenbach en 
Emma Dijkgraaf over hun onderzoek in voedselbos Ketelbroek naar de meerwaarde van voedselbos-
sen voor de biodiversiteit. Ook de start van de aanleg van voedselbos Zeewolde is op beeld vastgelegd 
door Omroep Flevoland. In november besteedde Binnenlands Bestuur uitgebreid aandacht aan het 
geplande voedselbos in de Eemvallei Zuid in een artikel met als titel: ‘De Natuur uit handen geven; 
provincies leren omgaan met groene burgerinitiatieven’. 

• In februari 2017 lanceerden we onze website – www.voedselbosbouw.org – die over het algemeen 
hoog wordt gewaardeerd. De site trekt inmiddels gemiddeld ruim 200 unieke bezoekers per maand. 

• In de provincies Overijssel en Brabant zijn waardevolle contacten gelegd en gesprekken gevoerd met 
initiatiefnemers en vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties, ge-
meentes en provincies. Daarnaast was VBNL een van de indieners van een projectvoorstel rond agro-
ecologische bosbouw in het kader van het Plattelands Ontwikkelingsprogramma (POP) bij de provincie 
Gelderland. Het bestuur verwacht dat deze inspanningen dit jaar zullen resulteren in de start van 
nieuwe voedselbosprojecten waarin VBNL een groot aandeel heeft.  

2.2 Vooruitzichten 2018 

De Provincie Flevoland heeft op 6 maart 2018 het fasebesluit genomen voor het Definitief Ontwerp van 

de eerste fase van het project Eemvallei-Zuid (kenmerk: 2203677, 28-02-18). De provincie stelt € 2,164 

mln. beschikbaar voor de inrichting met de verplichting om 50,9 ha Nieuwe Natuur, waaronder 30 ha 

Boswetcompensatie, te realiseren en vervolgens in stand te houden voor een periode van tenminste 20 

jaar. De provincie stelt voorts € 370.000,- beschikbaar voor het beheer gedurende tien jaar. VBNL start 

met de aanleg van het voedselbos Eemvallei-Zuid in november 2018.  

VBNL zal in 2018 drie nieuwe voedselbosprojecten starten. Bij het schrijven van dit verslag was er reeds 

groen licht voor nieuwe projecten in Gelderland, Nijmegen en Overijssel. Mede met het oog op de groei-

ende projectenportefeuille geeft het bestuur hoge prioriteit aan het vinden van aanvullende financiering 

voor ontwikkeling van nieuwe financierings- en verdienmodellen voor de ontwikkeling en exploitatie van 

voedselbossen. Ter ondersteuning van toekomstige financieringsaanvragen zal de penningmeester de 

ANBI-status aanvragen voor VBNL. 
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3 Jaarrekening 

3.1 Balans per 31-12-2017 

3.1.1 Activa 

Tabel 1: Activa 

Activa Toelichting 2017    2016  
in €  *)  31 december     31 december  

       
Kortlopende vorderingen 4.3.2      
- Debiteuren   -       -     
- Overige vorderingen   239     -     

Totaal: Kortlopende vorderingen   239     
       

Liquide middelen 4.3.3   10.857   
  973  

       

Totaal: Activa      11.096       973  

*) De nummering verwijst naar de toelichting 

3.1.2 Passiva 

Tabel 2: Passiva 

Passiva Toelichting 2017      2016  
in €  *)  31 december     31 december  

       
Eigen vermogen 4.3.4    

  
- Bestemmingsreserve   10.674     953   
Totaal bestemmingsreserve   10.674     953  

       
Schulden 4.3.5      
- Crediteuren   95     20   
- Overige schulden   327     -     
Totaal schulden    422     20  

       
Totaal passiva      11.096       973  

*) De nummering verwijst naar de toelichting 
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3.2 Staat van baten en lasten boekjaar 2017 
Tabel 3: Staat van baten en lasten 

Baten en Lasten Toelichting 2017      2016  
in €  *)           

 
      

Baten 4.4.1      
- Subsidiebaten   40.337     20.000   
- Donaties   651     -     
- Overige baten   -   250     
Totaal baten      40.988       20.250  

       
Lasten 4.4.2      
- Exploitatiekosten   23.839     18.719   
- Algemene kosten   5.959     61   
- Overige kosten   1.317     515   
Totaal lasten      31.115       19.295  

       
Financiële baten en lasten 4.4.3   152     1  

         
Saldo boekjaar      9.721       954  

*) De nummering verwijst naar de toelichting 
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4 Toelichting  

4.1 Aard van de activiteiten 

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: 

- werving en ondersteuning van de mensen en middelen die nodig zijn voor een duurzame ontwikke-

ling en exploitatie van voedselbossen in Nederland; 

- het ontwerpen, aanleggen, beheren en exploiteren van vitale voedselbossen in Nederland; 

- het ontwikkelen en delen van kennis en vaardigheden in relatie tot de duurzame ontwikkeling en 

exploitatie van voedselbossen en andere vormen van eetbare natuur in gematigde klimaatzones, 

onder meer door middel van onderzoek, advies, training en educatie voor diverse doelgroepen; 

- alle handelingen die met een duurzame ontwikkeling en exploitatie van voedselbossen in ruimste 

zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  

De activiteiten in 2017 hebben betrekking op de intentiefase voor de aanleg van een voedselbos in het 

project ‘Eemvallei Zuid’ in Flevoland, waarvoor de provincie Flevoland een subsidie van € 50.000 be-

schikbaar heeft gesteld. Voor de verantwoording hiervan verwijzen we naar bijlage 1. 

4.2 Grondslagen 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

- De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij in de toelichting op de betref-

fende balanspost anders is vermeld. 

- Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage 

in de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen. 

- De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek 

van een voorziening voor het risico van oninbaarheid. 

- De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. 

Grondslagen ter bepaling van het resultaat 

- Baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten zijn slechts 

opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden 

voor het einde van het verslagjaar zijn in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarre-

kening bekend zijn geworden. 
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4.3 Toelichting op de balans 

4.3.1 Materiele vaste activa 

Er hebben in 2017 geen investeringen plaatsgevonden 

4.3.2 Vorderingen 

Tabel 3: Vorderingen 

Vorderingen 2017    2016  
in €  31 december   31 december 

    
- Overige vorderingen  239     -    
Totaal  239     -    

Toelichting    

Bij de waardering van de vorderingen wordt rekening gehouden met het risico van oninbaarheid door 

hiervoor een voorziening in aftrek te brengen op het saldo van de uitstaande vorderingen. In 2017 is geen 

sprake van oninbare vorderingen, een dotatie aan de voorziening wordt niet noodzakelijk geacht. Alle 

vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar, tenzij anders is vermeld. Gepresenteerd wordt de 

nominale waarde. De vorderingen betreffen overlopende posten 2017 - 2018.   

4.3.3 Liquide middelen 

Tabel 4. Liquide middelen 

Liquide middelen 2017    2016  
in €  31 december   31 december 

    
- Liquide middelen  10.857     973  
Totaal  10.857     973  

Toelichting 

Onder de liquide middelen worden opgenomen die tegoeden van bankrekeningen, die direct opeisbaar 

zijn. De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarden. 

4.3.4 Eigen vermogen 

Tabel 5. Eigen vermogen 

Bestemmingsreserve 2017    2016  
in €  31 december   31 december 

    
- Beschikbaar voor uitgaven  10.674     953  
Totaal  10.674     953  

Toelichting 

Het resultaat van het boekjaar wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve en is geheel beschikbaar 

om te worden aangewend voor de ontwikkelingsplannen van het Voedselbos Zeewolde in 2018. 
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4.3.5 Schulden 

Tabel 6. Schulden 

Kortlopende schulden 2017    2016  
in €  31 december   31 december 

    
- Crediteuren  95    20  
- Overige schulden  327     -    
Totaal  422     20  

Toelichting 

De schulden hebben een looptijd korter dan één jaar en betreft de nominale waarde. De overige schulden 

betreft een overlopende post 2017 - 2018 waaronder € 300,- kosten jaarrekening 2017. 

4.4 Toelichting op de staat van baten en lasten 

4.4.1 Baten 

Tabel 7. Baten 

Baten  2017    2016  
in €        

    
- Subsidiebaten Nieuwe Natuur  29.212    20.000  
- Baten voedselbos Zeewolde  11.125    -    
- Donaties  651    
- Overige opbrengsten  -      250  
Totaal  40.988     20.250  

Toelichting 

De subsidies werden ontvangen van de Provincie Flevoland voor een bedrag van € 20.000,- ter dekking 

van de voorbereidingskosten. Onder voorwaarden wordt in totaliteit € 50.000,- door de Provincie be-

schikbaar gesteld. Daarnaast is de laatste termijn ontvangen tot een bedrag van € 9.212,-. Verder werden 

er subsidies voor het Voedselbos Zeewolde ontvangen van Stg. Streekfonds Flevoland € 1.125,-, Rabo-

bank Flevoland € 2.500,- en van de gemeente Zeewolde € 7.500,- Tevens werden er vrijwillige donaties 

ontvangen tot een bedrag van € 651,-. 

4.4.2 Lasten 

Tabel 8. Lasten 

Lasten 2017    2016  
in €        

    
- Exploitatiekosten  23.839    18.719  
- Algemene kosten  5.959    61  
- Overige kosten  1.318    515  
Totaal  31.115     19.295  

Toelichting 

De exploitatiekosten betreffen hoofdzakelijk consultancy inzet voor de uitwerking van de diverse fasen 

van de ontwikkelingsplannen. De algemene kosten betreffen voornamelijk vergader- en kantoorkosten  
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4.4.3 Financiële baten en lasten 

Tabel 9. Financiële baten en lasten 

Financiële baten en lasten 2017    2016  
in €        

    
- Bankkosten  152    1  
Totaal  152     1  

 

4.5 Bestemming exploitatiesaldo  

Voorgesteld wordt om het saldo van 2017 toe te voegen aan de bestemmingsreserve. De toevoeging aan 

de bestemmingsreserve bedraagt: € 10.674 geheel bestemd voor de ontwikkelingsplannen van het Voed-

selbos Zeewolde in 2018. 

 

 

 

 

 

Lelystad, 2 maart 2018     Lelystad, 2 maart 2018 

Bart Lensink, penningmeester    Wouter van Eck, voorzitter 
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5 Samenstellingsverklaring 

Aan: 
Stichting Voedselbosbouw Nederland, 

Hollandse Hout 186, 

8244 GH Lelystad 
 

Opdracht 
In overeenstemming met uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 samengesteld van Stichting 
Voedselbosbouw Nederland te Lelystad bestaande uit de balans per 31 december 2017 en de winst-
en-verliesrekening over 2017 met de toelichting. 

Verantwoordelijkheid juistheid en volledigheid aangeleverde gegevens 
Voor het samenstellen van de jaarrekening hebben wij ons gebaseerd op de gegevens, zoals deze door 
de penningmeester van de stichting zijn verstrekt. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de vol-
ledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de penningmeester 
van de stichting. 

Verantwoordelijkheid van de samensteller 
Het is onze verantwoordelijkheid om uw opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands 
recht. Onze werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren 
en het samenvatten van financiële gegevens. Verder hebben wij de aanvaardbaarheid van de toege-
paste grondslagen beoordeeld op basis van de door de penningmeester van de stichting verstrekte 
gegevens. De aard van deze werkzaamheden brengt met zich dat wij geen zekerheid omtrent de ge-
trouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.  

Bevestiging 
Op basis van de aan ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeen-
stemming met Titel 9 Boek 2 BW. 

 

Putten, 26 februari 2018 

Van den Brink, Kantoor voor administratieve dienstverlening,  
Van Egmondstraat 14, 
3882 CS Putten 
 

W.A. van den Brink AC QC 
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6 Bijlage 

Bijlage 1: Kostenoverzicht intentiefase project Eemvallei Zuid 

A. Declarabele kosten intentiefase project Eemvallei Zuid 
Periode: 1 mei 2016 t/m 30 juni 2017 

Tabel 10: declarabele kosten intentiefase project Eemvallei Zuid 

Staat van baten en lasten 2016 2017 Totaal 
in € Realisatie Realisatie Intentiefase 

    
Baten    
 - Subsidie Provincie Flevoland  20.000   29.963   49.963  
-/- kosten Eelerwoude  -     -750  -750 

Totaal: Baten  20.000   29.213   49.213  
    

Lasten    
 1. Exploitatiekosten  18.719   27.829   46.548  
 2. Kantoorkosten  17   656   673  
 3. Algemene kosten  44   713   757  
 4. Bankkosten  0   98   99  
 5. Overige kosten  515   620   1.136  

Totaal: Lasten  19.296   29.917   49.213  
    

Resultaat  704   -704   -     

 

B. Eigen bijdragen in natura intentiefase project Eemvallei Zuid  
Periode: 1 mei 2016 t/m 30 juni 2017 

Tabel 11: Eigen bijdragen in natura intentiefase project Eemvallei Zuid 

  Totaal uren in natura intentiefase    

  1.     Bestuurlijke werkzaamheden (o.a. vergaderingen, administratie)   200  

  2.     Netwerken o.a. ter bevordering van draagvlak   81  

  3.     Onderzoek en Ontwikkeling   81  

  4.     Externe communicatie   49  

  5.     Werving (co-)financiering   31  

   Totaal gerealiseerde uren in natura    442  

Kosten (€ 70,- / uur)  € 30.940  

 


