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Voor voedselbossen is steeds meer belangstelling. Het voedselbos in Nederland is een nieuw fenomeen; dat 
maakt het soms lastig om het in te passen binnen huidige wet- en regelgeving. Vanuit de Green Deal 
Voedselbossen organiseren we daarom twee online bijeenkomsten over kansen voor voedselbossen en de 
inpassing van wet- en regelgeving ervan met als doelgroep regionale overheden. We willen hen graag de kansen 
van voedselbossen laten zien. En daarnaast samen werken aan oplossingen voor obstakels in wet- en regelgeving 
waar zowel overheden als de praktijk tegenaan lopen bij het ontwikkelen van voedselbossen. Dit project wordt 
gefinancierd door het Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant.  

Op 7 juli 2020 vond de eerste van de twee kennisbijeenkomsten plaats. Met 107 mensen werkzaam bij 
gemeentes, provincies en waterschappen en met pioniers uit de praktijk van de voedselbosbouw, keken we naar 
kansen en belemmeringen. De deelnemers kwamen uit het hele land.  We vroegen de deelnemers: Wat is de 
belangrijkste waarde van voedselbossen in jouw regio? Biodiversiteit werd het meest genoemd. Natuurinclusief, 
educatie, en sociale cohesie kwam daarna. Andere dingen die genoemd werden zijn o.a. agrarische biodiversiteit, 
productief en natuurlijk, aanwezigheid bos, vernieuwing, voedselzekerheid en buffer.  

 
Pionier Wouter van Eck deelde eerst zijn ervaringen over voedselbos Ketelbroek bij Groesbeek. Vervolgens 
hebben we in kleinere groepen ervaringen uitgewisseld naar aanleiding van de vragen:  Wat zijn knelpunten? 
Wat zijn oplossingen? Wat moet op een hoger niveau beter geregeld worden? Tenslotte blikte Wouter van Eck 
terug op wat er in de groepen naar voren was gekomen.  

Presentatie Wouter van Eck 
Ecologisch ontwerp 
“Een voedselbos is door mensen ontworpen en heeft meerdere functies. Dit vraagt om cross-sectoraal en 
interdisciplinair werken. Een voedselbos helpt in klimaatmitigatie, bergt bodemwater, absorbeert en 
vermindert vervuiling, neemt stikstof op en verrijkt het landschap. Steeds is het ecologisch ontwerp leidend. 
Kijk bijvoorbeeld naar plaagbeheer: om rupsen in aantal te beperken hebben we vogels nodig. Die komen 
vanzelf als je ze de ruimte biedt en geen insecticiden gebruikt.”  

Experiment in Groesbeek 
“De schaalvergroting in de landbouw heeft geleid tot verlies van biodiversiteit. Die trend keren is nodig voor de 
agrarische gemeenschap én voor de rest van de samenleving. Samen met mijn partner ben ik daarom in 2009 
een experiment gestart van 2,4 hectare in Groesbeek. 

Je kunt je voorstellen hoeveel meer levensvormen hier te vinden zijn, in vergelijking met de naastgelegen 
percelen. In samenwerking met Waterschap Rivierenland heeft de smalle rechte beek die er lag een nieuwe, 
meanderende bedding met een flauwe, brede oever gekregen. Op deze manier is er meer ruimte voor 
waterberging en het voorkomen van piekbelasting. Het grondverzet hiervoor was óók nuttig om de 
doorwortelbare ruimte boven het grondwater in het voedselbos te verhogen.  Het voedselbos is een mozaïek 
met versterkende functies. Aan de rand liggen elzensingels; deze breken de wind, zorgen voor minder 
verdamping en verdroging, bieden schuilgelegenheid voor vogels en leveren stikstofrijk organisch materiaal dat 
met de herfstwinden op het kavel landt.”  
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Voedselbos Ketelbroek 

Ongelukkige buren 
“We besteden in Nederland zo’n €800 miljoen per jaar aan subsidiegelden voor de reguliere landbouw, die 
bodem, lucht en water zwaar belast. Tegelijkertijd wordt er met verschralend maaibeheer en een ander 
waterpeil geprobeerd natuurdoelen te behalen in natuurgebieden. Het zijn twee vormen van landgebruik die 
beiden kostbaar zijn en elkaar tegenwerken, zo bezien zijn het ‘ongelukkige buren’. In ons landschap zijn twee 
beleidsdoelen uit elkaar gescheurd. Te midden daarvan is ons voedselbos nu een paradijsje van zingende vogels 
en ander biodiversiteit. Het begon als experiment, maar je ziet nu dat we dat systeem aan de praat hebben 
gekregen. We produceren jaarlijks meer voedsel. Een regulier landbouwperceel dat vlakbij ons voedselbos ligt, 
staat het ene jaar blank en is het andere jaar kurkdroog. Daar vallen de oogsten enorm tegen. 
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Extreem nat en extreem droog naburig kavel 

De capillaire werking is hier te zwak geworden en de natuurlijke sponswerking van de bodem is voorbij. Er zijn 
geen gangen van penwortelaars. Al zou het maar ridderzuring zijn, dat zou al helpen. Dit is de tol van de 
monocultuur en de zware machines.” 

Klimaatadaptatie 
“2018 was een heftig jaar, met droogte en hitte. Net als 2019. Ook nu in 2020 zucht de landbouw weer onder de 
gevolgen van de klimaatcrisis. De aardappelen die op de bovenstaande luchtfoto ten zuid-westen van ons 
voedselbos groeien werden dag en nacht beregend. De snijmais ten noorden van on kavel bleef nog groen, maar 
had geen goede kolfzetting, en dus te weinig eiwit voor de gewenste voederwaarde. Als je nu, vanuit de lucht 
naar de omgeving zou kijken dan zie nog één ander groen veld. Dat is van de voetbalclub en dat gras is van plastic. 
Dit roept de vraag op: hoe worden we klimaatproof? 

Dat ons jonge voedselbos de klimaatextremen al wel goed kon doorstaan, verbaasde ons positief. Deels komt 
het  door de hagen, die beschutting bieden tegen hete, verdrogende winden. Verder helpt de toenamen van 
organisch materiaal om extra water in de bodem vast te houden en weer af te geven. Ook zorgen planten met 
penwortels, regenwormen en muizen voor een betere drainage. Een stevige regenbui wordt geabsorbeerd, het 
water spoelt niet nutteloos weg .” 
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Exoten 
“Wat we oogsten uit voedselbos Ketelbroek is kleurrijk en multicultureel. Hoeveel van de geoogste 
vruchtensoorten op bovenstaande foto zijn inheems? Welgeteld twee. Inderdaad, veel gewassen die we nu eten 
zijn exoten. Van de talloze soorten exoten zijn er maar enkele planten die een invasief karakter hebben, vaak in 
een verstoorde omgeving. Die invasieve exoten moet je niet aanplanten. Maar in boomgaarden en 
bosbouwkavels staan óók exoten, deze soorten leiden daar ook niet tot problemen.  

Vogels en insecten discrimineren niet; die mogen bij ons deels mee-oogsten. Het omringende landschap is leeg 
en biedt hen nauwelijks iets; een voedselbos is voor hen een soort oase.” Predatoren zullen zich vroeg of laat 
ook melden, zodat er een glazen plafond in de populaties vogels en insecten komt. Wanneer de oogst boven het 
mee-eet-gedrag van de natuur uitkomt, kunnen wij als mensen ook oogsten. De eerste jaren vormen dus echt 
een aanloopperiode. “ 

Coalition of the willing 
“Een voedselbos functioneert zonder externe inputs. Terwijl bij eenjarige landbouwgewassen koolstof in de 
bodem door ploegen en spitten wordt afgebroken, legt een voedselbos netto koolstof vast. Hoe meer lagen je in 
je voedselsysteem hebt, hoe meer koolstof er wordt vastgelegd.”   
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Om meer te weten over wat er precies gebeurt in een voedselbos op het gebied van koolstof vastleggen, 
klimaatadaptatie, biodiversiteit, bufferend vermogen, oogst, afzetmogelijkheden, etc., is onderzoek nodig. Om 
dat goed te stroomlijnen en knelpunten op te lossen is de Green Deal Voedselbossen gesloten: een afspraak 
tussen 21 partijen om zich in te zetten voor het vergroten van het areaal voedselbossen in Nederland.  Wouter: 
“De Green Deal is een  ‘coalition of the willing’. Je kunt nog aansluiten. Het is ook een kennisnetwerk.”  

Hete aardappel 
“Om een voedselbos te kunnen aanleggen moet het bestemmingsplan uiteraard kloppen. Waar het 
bestemmingsplan bomen toestaat, kun je feitelijk (ook) een voedselbos aanplanten. Als functie ‘voedselbos’ 
vastleggen is in principe niet nodig: een voedselbos kan passen binnen verschillende functies. Voedselbos Novio 
bij Nijmegen bijvoorbeeld is onderdeel een grotere groenstructuur. Ook zijn er voedselbossen die onder 
‘recreatie’ vallen.” Voedselbossen kunnen ook prima op gronden met agrarisch bestemming. Er is dankzij de 
Green Deal nu ook een gewascode voor agrarische bedrijven (nuttig ivm subsidierechten). 

Bestemmingsplannen kunnen de realisatie van voedselbossen wél bemoeilijken, vaak op basis van de aanduiding 
‘open landschap’ of ‘archeologische waarden’. Dan staan de planvoorschriften helaas meestal geen bomen toe 
op die locatie. Wouter: “Dit is echt een hete aardappel. Sommige bestemmingsplannen hebben enorme 
oppervlaktes van het landelijk gebied gereserveerd voor het open landschap. Overigens was dat voor de 
ruilverkavelingen vaak helemaal niet zo’n open vlakte. Maar als een agrariër nu een teeltmethode wil kiezen met 
inzet van bomen, die natuurwaarden herstelt, waterhuishouding verbetert en koolstof vastlegt, blijkt dat (te) 
vaak niet te kunnen. Op deze manier worden beleidsdoelen van de overheid gefrustreerd door te rigide plannen.” 

Als agrariërs wel een voedselbos kunnen realiseren, dan geldt overigens de herplantplicht voor wanneer zij dat 
eventueel zouden kappen. Zo’n kavel geldt dan als ‘natuur’, en dan verlies je 80% van de grondwaarde. Het is 
aan de provincie om vrijstelling te verlenen voor die herplantplicht. Dit beteken niet dat het voedselbos gerooid 
zal worden, maar dat het mag. Dit is van belang voor de financiële balans van het agrarische bedrijf. Overijssel 
en Noord-Brabant gaan al soepel om met het verlenen van die vrijstelling.  

Bestaand bos omvormen tot voedselbos kán een goed idee zijn. Er zijn bossen die volledig bestaan uit lariks of 
Douglasspar – die overigens beiden exoten zijn. Daar had ook een polycultuur kunnen staan. Er zijn een aantal 
natuurdoeltypen waar een voedselbos goed in past, zoals de categorieën ‘droog bos met productie’ en ‘vochtig 
bos met productie’. Daar levert een voedselbos méér biodiversiteit op, omdat een polycultuur met gelaagde 
vegetatie zoveel meer natuurwaarden kent dan een bomenplantage. Je moet op basis van de inhoud de juiste 
plek kiezen. De regelgeving is bepalend. De Unielijst van exoten geeft verder aan wat niet aangeplant of 
verhandeld mag worden, óók niet in een voedselbos.” 

Provincies aan zet 
Voor het beteugelen van stikstofneerslag vanuit de veehouderij in de buurt van natuurgebieden zijn de provincies 
nu aan zet. Tegelijkertijd speelt de provinciale inbedding van de bossenstrategie en het realiseren van 
klimaatbeleid. Als we de beleidsdoelen willen halen, zullen we ook agrarisch gronden moeten gaan benutten. 
Daarbij kan de realisatie van voedselbossen de beste oplossing zijn, vanwege de combinatie van functies.  
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Provincie Noord-Brabant heeft actief geld ingezet om voedselbossen mogelijk te maken. In Schijndel is zodoende 
een voedselbos van 20 hectare in ontwikkeling. Financieel gezien is de balans de eerste jaren negatief – een 
hindernis voor nieuwe initiatieven. Het verlenen van uitstellen van pacht kan hiervoor een oplossing zijn. Zo is 
voor het voedselbos in Schijndel geregeld dat voor de 20 jaar pacht betaald wordt vanaf jaar 6 omdat er dan 
inkomsten zijn. 

 

Na zijn presentatie beantwoordt Wouter van Eck vragen van de deelnemers aan de bijeenkomst. De vragen van 
de deelnemers zijn vetgedrukt, wat volgt zijn de antwoorden door Wouter van Eck.   

Distels zaaien 
Zaaien onkruiden niet vreselijk uit in zo’n voedselbos? “Een voedselbos is eigenlijk surfen op ecologische 
successie. Je gaat niet vechten tegen bepaalde planten. Er is een oud gezegde: Distels steken is distels kweken. 
Distels trekken is distels stekken. Distels maaien is distels zaaien. Daar heb ik een toevoeging aan: Distels laten 
staan is distels laten vergaan. De distel pioniert op kale grond, zoals in de akkerbouw.  Distels trekken bovendien 
hommels en veel meer insecten en puttertjes aan. In geen enkel bos zie je distels, ze zijn zonverslaafd. Dus na 
een paar jaar zullen er nauwelijks meer pionierssoorten zaad verspreiden.”  
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Wat denken de buren ervan? “Als ik de buren tegenkom, dan groeten we elkaar en praten veelal over het weer. 
We hebben aan de rand een haag van snelgroeiende soorten geplant, met els en wilg. Die buffert tegen de wind 
(en drift van bestrijdingsmiddelen) en vormt tegelijkertijd een privacyscherm. Ook hebben wij de eerste jaren 
langs de weg een rij zonnebloemen gehad, als windowdressing. Wij treden de buren open tegemoet, met 
zelfbewustzijn.” 

Herplantplicht en afwaardering 
Moeten we voedselbossen aanleggen op landbouwgrond of natuurgrond? “Dat kan op allebei, als de seinen 
groen zijn. Op weidegrond kan het ook, zolang daar geen weidevogel-verplichting of beperking met betrekking 
tot  uitzicht is.” 

Als ik een voedselbos op landbouwgrond aanplant, wat gebeurt er dan met de waarde van de grond? 
“Als een agrariër een voedselbos aanplant, dan gaat dat zonder vrijstelling van de herplantplicht gelden als een 
bosareaal, je dat je dan niet  meer mag kappen. Deze herplantplicht (op grond van de natuurbeschermingswet) 
betekent dat je een ander kavel zou moeten kopen, om de teelt te kunnen wijzigen. Daardoor wordt de nieuwe 
grondwaarde 20% van de oorspronkelijke waarde. Dat is een enorm kapitaalverlies. Vrijstelling van de 
herplantplicht zorgt dat deze financiële schade vermeden wordt.”  “Het klassieke model om bos te kunnen 
aanleggen is dat agrarische grond werd gekocht, via een forse eenmalige financiering. Dat is dus heel duur. In 
Noord Brabant is met het Ondernemend Natuurnetwerk een elegant alternatief ontwikkeld: co-financieren. Er 
wordt via een kwalitatieve verplichting vastgelegd dat er nooit meer drijfmest of kunstmest gebruikt zal worden 
en dan krijgt een ondernemer 50% van de verminderde grondwaarde [door de provincie] gefinancierd. Dit gaat 
om plekken die grenzen aan het natuurnetwerk, om te zorgen voor goede buren en een robuuster 
natuurnetwerk.”  

Uitwisseling door deelnemers 
Uit de onderlinge uitwisseling van de deelnemers bleek dat er veel behoefte is aan meer kennis over 
voedselbossen. Veel deelnemers zijn bezig met de aanleg of realisatie van een voedselbos en willen meer 
praktische dingen weten. Deelnemers zijn werkzaam bij provincies, gemeentes, of waterschappen.  

Knelpunten die naar voren komen uit de verschillende groepen zijn:  

 Open landschap:  strikte hantering van regels, weidevogelbeheer 

 Financieel: grondprijs, arbeid, inkomsten, afzet, na hoeveel jaar break-even, omvorming moeilijk te 
financieren, banken willen niet  

 Onbekendheid: bij agrariërs en bij ambtenaren. Voedselbosbouw wordt gezien als niche. Kennisgebrek 
over aanleg, randvoorwaarden (vb rood voor rood). Onbekendheid in ruimtelijke kaders bij zowel 
gemeente en provincie als bij initiatiefnemers 

 Landgebruik: toegang tot grond, archeologische en hydrologische belemmeringen 
 Afwaardering grond: (financiële waardevermindering bij omvorming van landbouw- tot natuurgrond) 

hoe zit het met WOZ? Hoe zit het met afwaardering i.c.m. bestemming? Overdrachtsbelasting, ozb 

 Afstemming: onderlinge afstemming binnen organisaties, gescheiden beleidsdomeinen, onduidelijke 
bestemming bij gemeente: wie gaat erover? landbouw  en natuur gescheiden, elk orgaan heeft eigen 
beleidsdoelen  
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Oplossingen die worden aangedragen zijn:  

Financiering:  

 Het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) heeft een overzicht van subsidieregelingen.  

 Binnen het ‘1 miljoen Bomenplan’ van de provincie Limburg is ruimte voor financiering van 
voedselbossen; rechtspersonen kunnen deze via intermediairs als IKL en Bosgroepen aanvragen  

 Experiment met flexibele pacht: betaling uitstellen in aanloopfase en later verrekenen. Overheden 
schieten investeringen voor. Revolving fund  

 Gemeentes besparen geld door het beheer van gronden (zonder bouwbestemming) aan anderen over 
te laten; initiatiefnemer heeft dan geen grondkosten 

Bestemming, landgebruik:  

 Nieuwe beheervormen binnen gemeente mogelijk maken   
 Bestemming ‘agrarisch met natuurwaarde’ hanteren (bij GOB voor de eeuwigheid in natuurnetwerk)  

 Provincie: optie hanteren voor dubbelbestemming agrarisch & natuur, of specifiek ‘voedselbos’ – of 
beleving, educatie. Regels voor vrijstelling van herplantplicht hieraan koppelen  

 Ruimte voor water: voedselbos langs beken; nat voedselbos als overvloeiveld? 
 Combinatie met tiny houses overwegen 

Kennisdelen:  

 Aandacht voor betere bodemstructuur en sponswerking in voorlichting, stimuleringsmaatregelen  
 Toegankelijke info op algemeen niveau  

 Wijs op bestaand onderzoek en link naar beleid 
 Kennisoverdracht aan andere waterschappen 
 Omzeil de angst voor precedentwerking door met pilots te werken 

Beleidsdoelen:   

 Koppeling maken met provinciale icoonsoorten biodiversiteit 
 CO2-vastlegging verbinden met waterkwaliteit en waterberging 

 Voedselbosbouw opnemen in de visie van waterschappen  
 Voedselbosbouw oppakken binnen het stikstofdebat 

 Voedselbosbouw meenemen als compensatienatuur bij grote bouwprojecten 
 Waterschappen: voedselbosbouw als goede vormen van waterbeheer expliciteren  
 Klimaatbestendigheid. Subsidieregeling voor extra infiltratie 

Grond: 

 Provinciale gronden Natuur Netwerk Nederland inzetten  
 Grond op voorraadrekening in bezit houden bij waterschap 

 Grond onderbrengen in andere organisatie en dan als voedselbosinitiatief verpachten.  
 Naar voorbeeld van Provincie Zuid-Holland: bij kavelruil bemiddelen tussen agrariërs  
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Oplossingen voor op nationaal niveau: 

 Op rijksniveau een campagne om de bodem te verbeteren 
 Samenleving wordt er steeds meer rijp voor. Nu is het moment om als overheid te faciliteren, zoals via 

subsidies voor koolstofopslag of (nieuwe) natuur  

 Grotere opgaven zoals CO2 -vastlegging en stikstof koppelen aan voedselbosbouw; vanuit 
verschillende invalshoeken beginnen.  

 Voedselbosbouw als overstijgend thema opnemen in kringlooplandbouwbeleid van Min. Schouten 

 Subsidiegelden Gemeenschappelijk Landbouwbeleid EU effectief inzetten voor publieke doelen die 
met voedselbossen gerealiseerd worden 

 Meegeven aan de bossenstrategie 

 Meer verwevenheid landbouw en natuur (RO plannen provincie/gemeentes)  
 ‘Ja, mits’ houding van overheden stimuleren 

 Juridische entiteit oprichten voor aanvragen van subsidie  
 Centraal kennispunt inrichten 

 Verdienmodellen toegankelijk maken voor agrariërs. Stimuleren deelname van banken  
 Voedselbossen kunnen een rol spelen in het tegengaan van verdroging van brongebieden. 

Synthese 
Hieronder volgt een synthese en reactie naar aanleiding van bovengenoemde knelpunten en oplossingen 
aangedragen door de deelnemers. 

Risico’s  
Als ‘houtige opstanden’ niet expliciet verboden zijn in het bestemmingsplan, dan zijn ze toegestaan. Voor 
agrarische gronden is er een risico: als het na 20 jaar wordt gezien als bos mag je niet meer van teeltsysteem 
veranderen. Als je niet meer van teelt mag veranderen is je marktwaarde van de grond nog maar 20%. Daarom 
is die provinciale vrijstelling van de herplantplicht noodzakelijk.  

Een ander risico is dat een gemeente bij het actualiseren van het bestemmingsplan een agrarisch voedselbos als 
bos bestemt (i.p.v. landbouwgebied). Je moet als eigenaar alert zijn en reageren als dat speelt. Binnenkort komt 
op www.greendealvoedselbossen.nl een juridische handleiding waarin onder meer dit onderwerp aan bod komt.  

De gewascode voor voedselbossen bestaat al en is specifiek voor agrariërs.   

Schrikreactie 
Een knelpunt dat veel terugkomt, is dat binnen overheden verschillende functies apart zijn georganiseerd. Een 
voedselbos biedt echter meerdere kansen: beleidsdoelen als klimaatadaptatie, gezondheid, innovatieve 
landbouw, waterberging, biodiversiteit komen dichterbij door het vergroten van het areaal voedselbossen.  

Het is goed om in gesprek te gaan met RO-afdelingen, waar men al bezig is met omgevingsbeleid. De 
voedselbosbouw verdient uitnodigende planologie in plaats van weerstand en schrikreacties.  
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Wouter van Eck: “Voedselbossen bieden kansen voor het buitengebied: landschappelijke verfraaiing, de ‘ziel 
wordt teruggeven aan het landschap’, compleet met een verdienmodel.” Hoe zorgen we dat dat planologisch 
niet gefrustreerd wordt. Wouter: “Er zijn nog veel gemeentes en provincies die teveel waarde blijven hechten 
aan zeer grote vlakten met open landschappen. Als beeld heeft het cultuurhistorische associaties, maar in wezen 
is het pas heel recent, en bovendien willen we het landschap óók andere functies geven, zoals houtproductie, 
koolstofbinding en biodiversiteit.” 

Verdienmodel 
Voedselbos Schijndel dient als voorbeeldproject. Het is opgezet als onderneming, waarvoor op grond van de 
maatschappelijke baten aanloopfinanciering is georganiseerd. Dit is een rol die de overheid op meer plekken kan 
invullen. De opzet  is om alle opgedane kennis online te blijven delen.  

Afhankelijk van de aangeplante soorten en gebruikte afzetkanalen kan een voedselbos vanaf een jaar of vijf tot 
zeven zwarte cijfers gaan draaien. Er zijn theoretische businessmodellen ontwikkeld die op verschillende locaties 
in de praktijk worden getoetst. 

De Unielijst 
De angst rondom exoten laat zich primair bezweren door de Unielijst. Echter, de beruchte Japanse duizendknoop 
staat niet op de Unielijst en die mag je formeel wel aanplanten! Wouter: “Gelukkig ken ik geen voedselbos waar 
men dat doet. Er zijn drie andere planten geschikt en toegestaan voor de voedselbosbouw, waar je in sommige 
regio’s liever toch mee op moet passen. De rimpelroos, die zich prettig voelt in duingebieden en zich daar uitzaait 
omdat deze extreme hitte en droogte prima aankan. De aronia (appelbes) kan in laagveengebieden hechte zoden 
vormen en wordt daar verspreid door vogels, net als de blauwe bes in hoogveenreservaten. Deze soorten staan 
veelvuldig in publieke parken en plantsoenen, zijn gewoon te koop bij tuincentra, en kunnen dus overal in 
particuliere tuinen staan. Wij adviseren desondanks om de rimpelroos niet nabij duingebieden, aronia niet nabij 
laagveengebieden, en blauwe bes niet nabij hoogveengebieden aan te planten. Het is wel toegestaan, maar wij 
vinden het onverstandig.” 

Meer informatie en vervolg 
De waarde van de voedselbosbouw kan in overheidskringen nog wel meer erkenning gebruiken. Er is veel winst 
te boeken door de mogelijkheden met collega’s en medewerkers uit andere werkvelden te agenderen. Op 
www.greendealvoedselbossen.nl is informatie te vinden over lopend onderzoek, waaronder het Nationaal 
Monitorings Programma voor Voedselbossen, en allerlei achtergrondinformatie, maar ook actuele onderwerpen 
zoals het exotenvraagstuk en informatie over de gewascode voor agrariërs. Op 27 oktober 2020 organiseert de  
Green Deal Voedselbossen een bijeenkomst als vervolg op 7 juli. Daarbij gaan we dieper in op de kansen en 
knelpunten die gelden voor overheden.  

Op de hoogte blijven?  

Schrijf je in voor de nieuwsbrief, of stuur een mailtje aan: info@greendealvoedselbossen.nl  


