
 

Voedselbossen; kansen voor regionale overheden 
Uitnodiging online kennisbijeenkomst 27 oktober via zoom  

 

 

 
 

 

Voedselbossen dragen voor overheden bij aan verschillende doelstellingen. 
Voedselbossen realiseren herstel van biodiversiteit, verbeteren de waterhuishouding en 

binden koolstof. Ook zijn combinaties met educatie en recreatie mogelijk. 
 
Werkt u bij een gemeente, provincie, of waterschap?  U bent van harte uitgenodigd voor de 
tweede onlinekennisbijeenkomst (via zoom) op 27 oktober van 14.00 (‘inloop’ om 13.45 uur) 
tot 16.00 uur die we vanuit de Green Deal Voedselbossen organiseren voor regionale overheden 
(provincies, gemeentes en waterschappen). Doel van de bijeenkomst is de uitwisseling en het 
vastleggen van kennis op het gebied van beleid, wet- en regelgeving rondom voedselbossen.  
 
De bijeenkomst maakt deel uit van een kennisproject vanuit de Green Deal Voedselbossen over 
kansen van 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 
samenwerken aan oplossingen voor obstakels in wet- en regelgeving waar zowel overheden als 
de praktijk tegenaan lopen bij het ontwikkelen van voedselbossen.  
 
 
Zoomlink 
Je kan deelnemen aan de bijeenkomst via onderstaande zoomlink; je hoeft je niet aan te melden. 
We schrijven wel graag je naam op bij binnenkomst.  
Topic: Voedselbossen: kansen voor regionale overheden 
https://zoom.us/j/92910785024?pwd=YXUydkNuTWVDY1BobWlXYnRET0FDdz09 
Meeting ID: 929 1078 5024 
Passcode: 635796 
 
Instructies 
Tijdens de bijeenkomst gaan we uit elkaar in break out sessies; deze sessies hebben een nummer 
(zie verder in deze uitnodiging). Wij willen je vragen het nummer van de sessie waaraan je wil 
deelnemen voor je naam te zetten als je de zoom binnenkomt. Dit maakt het voor ons een stuk 
makkelijker de groepen snel in te delen. Je kan dit doen door te klikken op ‘Participants’ in de 
onderste balk; je naam komt dan in beeld. Door met je muis over je naam te gaan komt ‘More’ in 
beeld; hier kan je via ‘Rename’ je naam aanpassen. 
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Online bijeenkomst 7 juli 2020; verslag & factsheet 
Op 7 juli hebben we in een succesvolle eerste online bijeenkomst met circa 100 deelnemers een 
eerste verkenning gedaan naar mogelijke belemmeringen in wet- en regelgeving. Het verslag van 
de bijeenkomst is hier terug te vinden op de website van de green deal voedselbossen en ook bij 
deze uitnodiging gevoegd. In de bijeenkomst van 7 juli is aangekondigd dat er een factsheet over 
kansen voor voedselbossen beschikbaar zou komen. Deze is terug te vinden op onze website.  
 

Programma 27 oktober 2020 

13.45 uur Inloop (zie ook instructies) 
14:00 uur Welkom, terugblik bijeenkomst juli 
14:05 uur Kansen voor voedselbossen met de Omgevingswet 
14.30 uur Pitches vijf groepen 
14:45 uur Kennisuitwisseling in vijf groepen* 
16.00 uur Einde 

 

* We sluiten niet plenair af; de groepjes organiseren hun eigen afsluiting en kunnen dus evt langer 
doorgaan dan 16.00 uur. Er komt een verslag beschikbaar met de resultaten van alle 5 de sessies. 

Eerst blikken we terug op de uitkomsten van de bijeenkomst van 7 juli en horen we wat de 
nieuwe Omgevingswet kan gaan betekenen voor wet- en regelgeving rondom voedselbossen. 
Daarna kan je deelnemen aan 5 break out sessies: 

1. Voedselbos op recreatiegrond 
In Vlaardingen ligt een voedselbos met een sociale doelstelling. De grond was eerst in eigendom 
van het Recreatieschap, nu van Staatsbosbeheer. Paul de Graaf (Coöperatie Ondergrond, 
Rotterdam) neemt je mee in hoe dat proces verliep, wat we er van kunnen leren, wat er hapert 
op het gebied van wetgeving als het gaat over een voedselbos met bestemming recreatie.   

2. Voedselbos op natuurgrond 
Wat komt er allemaal bij kijken als je een voedselbos wil aanleggen in het natuurnetwerk, op de 
plek van een productiebos? Frank Gorter (Landgoed Welna) heeft jarenlange ervaring op dit 
gebied en deelt zijn ervaringen. Samen met de deelnemers kijken we naar wat werkt en wat 
anders zou moeten om voedselbossen op (sommige) natuurgronden mogelijk te maken. 
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3. Voedselbossen nabij beken en rivieren 
Voedselbossen lenen zich voor inpassing in stroomgebieden. Marco de Redelijkheid (Waterschap 
Limburg) vertelt hoe functies gecombineerd kunnen worden, welke voorwaarden gesteld zijn en 
hoe er wordt samengewerkt.  

4. Voedselbos op landbouwgrond 
Voedselbos Schijndel is een project van 20 hectare dat als voorbeeldproject voor andere 
agrarische bedrijven wordt opgezet. Het lokale bestemmingsplan biedt daarvoor de ruimte, al 
waren er ook enkele uitdagingen bij de omgevingsvergunning (waaronder op het vlak van 
archeologie). Wouter van Eck (Stichting Voedselbosbouw ) deelt de ervaringen die in dit project 
zijn opgedaan. 

5. Voedselbos & open gebied 
Marc Buiter (Stichting Voedselbosbouw) gaat in op de belemmeringen die ontstaan bij de wens 
een voedselbos in een open cultuurlandschap te realiseren aan de hand van de casus van Joost 
van Strien  

 

Informatie & vragen 
Als je vragen hebt, kan je contact met ons opnemen via info@greendealvoedselbossen.nl.  

 


