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Het idee voor voedselbossen ontstond bij Wou-
ter van Eck van Stichting Voedselbosbouw Ne-
derland tijdens een stage in Kenia. Monocultu-
ren op een helling deden het niet goed.
Slagregens veroorzaakten erosie en vernielden
de oogst. Op een tegenovergelegen helling
stond een weelderig bos met mango- en avoca-
dobomen en in de luwte daarvan groeiden ba-
nanen en papaja. “Ik vroeg me af hoe dat meng-
systeem er bij ons uit zou kunnen zien, dus ben
ik gaan zoeken naar soorten die goed in ons kli-
maat passen.”

“Een voedselbos gebruikt de architectuur en
de ecologische principes van een natuurlijk
bos.” zegt de bioloog, “Er zijn verschillende ve-
getatielagen: van kruinbomen en struiken tot
kruidachtigen en klimmers. Plaagbeheer, be-
stuiving en opbouw van de bodemvruchtbaar-
heid gebeuren allemaal ecologisch: zonder
kunstmest en bestrijdingsmiddelen.”

Het eerste voedselbos was in 2009 Ketelbroek
bij Groesbeek. Inmiddels zijn er vijftien in ons
land, vaak bij steden, en dat aantal neemt rap
toe. Volgende maand wordt begonnen met de
aanleg van een voedselbos in de Houtrakpolder,
ten westen van Amsterdam. Het bosgebied van
4 hectare wordt met Staatsbosbeheer ingericht
als openbaar recreatieterrein. Een werkgroep
zorgt voor terughoudend beheer (‘lui boeren’)
en er worden excursies en proeverijen gehou-
den om mensen kennis te laten maken met deze
nieuwe vorm van landbouw.

Soortenrijkdom
Er is nauwelijks nog natuur te vinden op het
platteland, zegt Van Eck. “In steden vind je
meer biodiversiteit dan in landbouwgebieden,”
zegt hij. De Wereldvoedselorganisatie van de
Verenigde Naties ziet voedselbossen als een
middel om op duurzame wijze te kunnen vol-
doen aan de groeiende vraag naar voedsel en om
de soortenrijkdom op te krikken.

“De landbouw zit op een dood spoor. Land-
bouwgrond wordt uitgeput en de voorraad fos-
faat, nodig voor kunstmest, raakt op. De voor
teelt geschikte oppervlakte krimpt als je mono-
culturen toepast, zoals nu, en jaarlijks de grond
omploegt en het bodemleven vernietigt. Bij een
meerjarig systeem met meerdere planten door
elkaar heb je dat probleem niet. Sterker nog, dat
neemt koolstof op, 15 kiloton per hectare per
jaar. Dat is niet kinderachtig.”

In Engeland, de VS en Australië bleken al men-
sen bezig met het ontwerpen van voedselbossen.
“Net als de boekdrukkunst,” zegt Van Eck, “die
ontstond ook op verschillende plekken tegelijk.”

Voedselbos Bostuinen als oplossing voor uitgeputte aarde

Het eetbare bos 
heeft de toekomst

Een hectare voedselbos met walnoten, tamme
kastanjes, hazelaars, olijfwilgen, bessen en abri-
kozen levert in theorie genoeg op om twaalf
mensen jaarrond te voeden. Om er dan op te wij-
zen dat een veeboer die snijmais teelt nooit
wordt gevraagd hoeveel mensen hij voedt. “Zo
is 70 procent van ons Nederlandse landschap
met raaigras en snijmais nodig voor de produc-
tie van melk. En daar kan niemand van leven.
Wereldwijd wordt zowat de helft van het land-
bouwareaal gebruikt voor de veeteelt. Een ver-
schuiving richting plantaardig dieet kan ruimte
creëren voor voedselbossen”. 

Traag op gang
Nadeel van het voedselbos is dat de productie
traag op gang komt. Van Eck vergelijkt het met
een rabarberplant in de moestuin: die moet de
eerste paar jaren een krachtig wortelstelsel ont-
wikkelen, voordat je de stelen ervan kan pluk-
ken. “Hoogstamfruitbomen, walnoten en kas-
tanjes hebben twee decennia nodig om tot
volwaardige productie te komen. Maar op ter-
mijn levert het voedselbos voldoende eiwitten,
vitamines en mineralen.”

Groenten als sla of prei vind je niet in het bos.
Dat zijn eenjarige gewassen die alleen gedijen

met kunstgrepen als spitten en schoffelen, en
daarmee het bodemleven de das om doen. Toch
biedt het voedselbos genoeg planten die beken-
de groenten kunnen vervangen. Wouter van Eck
noemt het jonge blad van de winterlinde als een
‘superlekker’ saladeblad. En hij vertelt over een
boom uit Noord- China waarvan het blad naar
uiensoep smaakt. 

Maar exoten willen we toch niet? “Ecologen
zijn terecht als de dood voor exoten in de na-
tuur, omdat die inheemse planten kunnen ver-

dringen. Maar zonder exoten zouden we honger
lijden,” zegt Van Eck. Zo komt de appel oor-
spronkelijk uit Kazachstan en de walnoot uit
Iran en Pakistan. En onze vertrouwde aardappel
komt uit Peru, tarwe uit Syrië en mais uit Mexi-
co. “Onze eigen bossen leveren weinig eetbaars
op. Daarom maken we dankbaar gebruik van
bomen en struiken van elders, die het goed doen
in ons klimaat”. 

Het grootste bos
Voor de Floriade van 2022 wordt bij Almere een
klein voedselbos aangelegd, als onderdeel van
de tuinbouwtentoonstelling. Tegelijkertijd
wordt in de Eemvallei, ten zuidoosten van de
stad, een gebied van liefst 30 hectare ontwik-
keld voor verschillende typen voedselbossen.
“Dat wordt het grootste voedselbos van ons
land, waar we onze theorie over de opbrengst in
de praktijk kunnen toetsen. Ook biedt de groot-
schaligheid kansen voor mechanisatie van het
systeem, met apparaten die deels nog ontwik-
keld moeten worden. Een uitdaging voor de toe-
komst.”

Het aantal voedselbossen
neemt snel toe, ook rondom
Amsterdam. ‘De landbouw 
zit op een dood spoor.’

‘Op termijn levert het
voedselbos voldoende
eiwitten, vitamines en
mineralen’

→ Wouter van Eck in voedselbos Ketelbroek,
het oudste van het land. FOTO PIETER JANSEN

15→ Een meerjarig
systeem met
diverse planten
neemt jaarlijks
15 kiloton
koolstof per
hectare op.


