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Verslag Kennissessie Green Deal 
Voedselbossen – Voedselbos als sociaal 
initiatief op 3 november 2022 
Hoe start je een voedselbos als particulier? Hoe kan je samenwerken met de omwoners? Hoe kan je 

financiering organiseren als je je voedselbos als maatschappelijk initiatief start? Wat zijn successen 

en wat zijn belemmeringen? 

We starten de sessie met twee verhalen van sociale voedselbosinitiatieven:  

• Voedselbos Glimmen - Marlies en Madeleine Duran 

• Voedselbos Laakoever – Erik Verhallen 

Voedselbos Glimmen 
Madeleine en Marlies Duran beginnen met een filmpje van het voedselbos Glimmen: Voedselbos te 

Glimmen - juli 2020 - YouTube.   

Vervolgens vertellen ze enthousiast hun verhaal. Voedselbos Glimmen is eigenlijk een ‘landgoed’ 

voedselbos van bijna 3 ha. Er is een lange oprijlaan van 150 meter, waarbij is uitgegaan van de 

landschaps- en cultuurhistorische situatie, met houtwallen en hagen van de locatie aan de Drentse 

Aa, en een zogenaamde kamerstructuur (open/gesloten). Vandaar ook de bosrandzones in het 

ontwerp. 

De lange oprijlaan kijkt uit op een uitzichtpunt. Ook is bij het ontwerp van de 2 spiralen gebruik 

gemaakt van de gulden snede verhouding. Een van de spiralen komt uit bij het boothuis.  

Doel van het voedselbos is om sociale, educatieve, ecologische en economische waarde te creëren. 

Doordoor middel van cursussen, proeverijen en rondleidingen worden mensen geïnspireerd, en 

maken ze kennis met het voedselbosconcept en voedselbosproducten, zoals sappen en thee van 

onder andere de Japanse Duizendknoop, brandnetelzaad en shiitakes. 

Madeleine en Marlies zijn in 2017 gestart met een eerste contact over aankoop van grond. Er kwam 

bij toeval grond vrij bij een bomenkweker. Met de bestemming van de locatie (agrarische 

boomkwekerij) hadden ze geluk omdat een voedselbos hierop is toegestaan.  

Het perceel was bij de start een flinke uitdaging; er stonden 1500 laanbomen die plaats moesten 

maken voor het voedselbos. Marlies en Madeleine hebben veel werk gehad om deze bomen te 

verplanten en een ander thuis te geven. Veel particulieren zijn langs geweest om bomen mee te 

nemen, wat meteen zorgde voor een uitbreiding van hun netwerk in de regio. Ook de provincie 

Groningen heeft geholpen door bomen af te nemen. De betrokkenheid van de gemeentes hierbij was 

beperkt.  

In 2019 zijn de eerste planten de grond in gegaan. De ontwikkeling van het voedselbos heeft bij 

elkaar 4 jaar geduurd. Marlies heeft als tuin- en landschapsarchitect het voedselbosontwerp en de 

inrichting onder haar hoede. Madeleine met een achtergrond in het onderwijs de 

productontwikkeling, het educatiecentrum en de ‘rest’.  

https://www.youtube.com/watch?v=N5TKR-xZlEQ
https://www.youtube.com/watch?v=N5TKR-xZlEQ


 

14 november 2022  2 

 

De financiering van het voedselbos van 145.000 euro is tot stand gekomen door financiering door 

overheden, dor particulieren en door bedrijven. De grond is gekocht door verkoop van het huis van 

Marlies. Ze hebben hiervoor onder andere het digitale fondsenboek gebruikt. 

Madeleine en Marlies werken met een team van 50 vrijwilligers die in verschillende teams aan de 

slag gaan; een bouwteam, een groenteam etc. De vrijwilligers krijgen wekelijks een nieuwsbrief met 

een werklijst en een bredere groep geïnteresseerden ontvangt iedere maand een nieuwsbrief. 

Qua successen en belemmeringen geven Madeleine en Marlies aan dat het contact met de provincie 

heel goed is verlopen en nog steeds verloopt, door onder andere een enthousiaste gedeputeerde. 

Het contact met de gemeente verloopt nu wat moeizaam doordat de gemeente Haren is opgegaan in 

de gemeente Groningen en alle contacten opnieuw gelegd moeten worden. De vergunning voor het 

educatiecentrum is via de gemeente Haren nog heel vlot gegaan. De aangevraagde integrale 

omgevingsvergunning voor andere zaken in het voedselbos (steiger, uitzichtpunt ect) bij de 

gemeente Groningen is nog steeds niet verleend terwijl de financiering ervan al lang binnen is.  

De strategie is om de gemeente ook wat los te laten en je meer te richten op particulieren en 

vrijwilligers. Hierdoor organiseer je draagvlak en dat gaat de gemeente ook weer zien.  

Madeleine en Marlies zijn nu bezig met grond onder te brengen in de Stichting om continuïteit te 

waarborgen. Het moet voor 2 mensen een verdienmodel zijn. Ze zitten nu beiden in bestuur. Op 

moment dat er voldoende exploitatie is, willen ze stokje doorgeven aan 2 jonge mensen om 

voedselbos door te zetten. 

Madeleine en Marlies willen economische, ecologische en sociale waarde genereren en inspiratie 

brengen aan mensen; ze willen een demonstratie voedselbos zijn. De opbrengst wordt steeds groter 

en wordt gebruikt voor pakketten aan vrienden en partners en voor proeverijen. Uiteindelijk willen 

ze ook een restaurant om producten te verwerken en mensen te laten proeven. 

Rondleidingen in Voedselbos Glimmen: elke laatste vrijdag van de maand van eind maart tot eind 

oktober van 14-15.30. Aanmelden kan via de website. home • Voedselbos te Glimmen 

(voedselbosglimmen.nl) 

Voedselbos Laakoever 
Erik Verhallen vertelt zijn verhaal over voedselbos Laakoever aan de hand van een presentatie die als 

bijlage bij het verslag is gevoegd. 

Voedselbos Laakoever (0,6 ha) maakt deel uit van het Tuinpark Laakzijde van 3 ha: “Tuinpark 

Laakzijde is een plek voor ontmoeting en educatie voor omwonenden en passanten. Hierbij staan 

ecologisch tuinieren en het bevorderen van biodiversiteit centraal. Op het tuinpark kun je zelf 

tuinieren, meehelpen bij de stadslandbouw of het voedselbos, maar ook in het toekomstige theehuis 

van de plek genieten of bijdragen aan de ontwikkeling van de Natuurschuur. Wij willen samen met de 

inwoners van Vathorst een Natuurschuur bouwen met een maatschappelijke functie. Een fijne plek 

om samen te komen, samen te werken en ruimte te bieden aan leuke initiatieven.“ 

Tuinpark Laakzijde ligt tegen de nieuwbouwwijk Vathorst (20.000 inwoners) in Amersfoort aan. Erik 

kwam in 2009 in Vathorst en signaleerde dat er geen voorzieningen waren voor een moestuin of een 

volkstuin. Hij heeft destijds als burger de gemeente gevraagd om een plek voor moestuinen. Zij 

gaven niet thuis en daarop heeft Erik met bewoners een rechtspersoon opgericht: de 

https://www.voedselbosglimmen.nl/
https://www.voedselbosglimmen.nl/
https://laakzijde.nl/
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moestuinvereniging. Ze zijn eerst met moestuinen begonnen op grond van één van de ontwikkelaars, 

wat toch al niet bebouwd kon gaan worden. Na een overtredingsbrief te hebben gestuurd, sprong de 

gemeente vervolgens in een meer constructieve houding en legaliseerde de situatie ter plekke 

tijdelijk voor een periode tot 2016. De gemeente zag de meerwaarde van het tuinpark.  

In de tussentijd had de gemeente 20 ha grond gekocht in hetzelfde gebied waar de moestuinen op 

termijn naar konden verhuizen. Een heel participatietraject met de wijk heeft invulling gegeven aan 

het globale ontwerp van Vathorst Noord. Tegelijkertijd waren de plannen geboren om naast 

moestuinen ook een CSA-tuinderij en een voedselbos te gaan vestigen. Op de nieuwe locatie is met 

behulp van de gemeente een ontwerp gemaakt voor het hele tuinpark. In 2017 is door de gemeente 

en het Rode Kruis een fysieke schenking gedaan van 150 bomen aan de stichting die het voedselbos 

gaat beheren. Deze bomen hebben uiteindelijk 5 jaar in de logeertuin gestaan en zijn medio oktober 

2022 verplaatst naar de definitieve plek in het voedselbos. 

Erik heeft het voedselbos in het bestemmingsplan geregeld als bestemming agrarisch-voedselbos. 

Voor de lange termijn is dan geborgd dat het niet gebruik gaat worden als bouwlocatie. Het 

voedselbos heeft dit daarnaast ook nog in een contract met de gemeente vastgelegd met een 

verwijzing naar de definitie van een voedselbos in de Green Deal. De grond van het voedselbos is 

door de gemeente in bruikleen (gratis) gegeven met de eis dat de bewoners er ook gebruik van 

kunnen maken. Het ontwerp van het voedselbos is daarom semi openbaar toegankelijk gemaakt. Dit 

wil zeggen: een stuk waar niemand mag komen en een deel met wandelpaden waar iedereen mag 

komen om te plukken en te ontdekken (niet om te oogsten). 

Het voedselbos Laakoever is 6000 m2. De bomen staan er nu in en zijn uit de logeertuin gehaald met 

een Holmac plantmachine en via een bomenkar getransporteerd. Dit alles is betaald door de 

gemeente. De bomen zijn door hun vijfjarig verblijf in de logeertuin inmiddels vrij groot geworden. 

De bomen zijn gedurende de jaren steeds afgestoken en voor de verplanting was het nodig om de 

bomen goed te labelen zodat ze ook op de bedoelde plek terecht komen.  

Erik geeft mee dat je altijd moet onderzoeken of dat wat je zelf wilt ook aansluit bij wat een provincie 

of gemeente wil. De provincie Utrecht wilde iets met groen en recreatief. De gemeente Amersfoort 

wilde iets met stadslandbouw. Zorg dat je draagvlak krijgt bij gemeente bijvoorbeeld door iemand in 

de gemeenteraad en een ambtenaar enthousiast te krijgen voor jouw project.  

Uiteindelijk heeft het behoorlijk lang geduurd om alles voor elkaar te krijgen (2009 – 2022). Je moet 

dus een lange adem hebben.  

Voor de financiering van de natuurschuur van de stichting Tuinpark Laakzijde, waar Erik vanuit het 

voedselbos zitting in heeft, heeft Erik meerdere fondsen aangewend: Leader subsidie, VSB, Rabobank 

Coöperatie Fonds. Je moet de taal van de financier leren spreken, daarnaast hangt het ook heel erg 

van de persoon af die er zit. Fondsen vinden het niet erg als je op meer plekken geld aanvraagt; dit 

vinden ze juist prettig, want daardoor zijn ze er zeker van dat het ook daadwerkelijk goed terecht 

komt. Het is handig om een aanjaagfonds te vinden; dan gaan ook andere schapen over de dam. 

Deze natuurschuur gaat het voedselbos gebruiken als educatie-ruimte. 

Voedselbos Laakoever heeft als doel biodiversiteit en inspiratie. Productie is minder van belang. Ze 

hebben de grond in bruikleen en krijgen veel bomen aangeboden om te planten.  
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Vragen & dialoog 
Deelnemers geven elkaar de volgende zaken mee: 

• Het is een totaal plaatje om positief in beeld te komen met je voedselbos. Contact met buren 

en met de gemeenteraad is hierbij van belang,  de gemeente wil niet dat bewoners gaan 

klagen. Aanmelden als Klimaatburgemeester geeft ook weer podium.   

• In provincie Limburg liggen er mogelijkheden om financiering aan te vragen via Leader. 

Leader is gericht op leefbaarheid van het platteland. In Noord-Brabant komen er ook Leader 

gebieden. Binnen Leader is het belangrijk dat het aansluit bij een bredere doelgroep en bij 

het Leader gedachtegoed. Het is handig om navraag te doen bij gemeente en bij de provincie 

(sociale agenda) voor regelingen waar jouw initiatief mogelijk gebruik van kan maken: bv 

participatieregeling bedoeld voor mensen die kwetsbaar zijn. Regelingen zijn vaak vrij breed 

van opzet. In Groningen kan ook contact worden opgenomen met Leader coördinatoren. 

• Voor het aanvragen van subsidies is een rechtspersoon noodzakelijk. Een ANBI status kan 

daarbij handig zijn; het is goed om in je statuten alvast op te nemen dat je een ANBI status 

wil krijgen. 

• Check voor tips rondom wet- en regelgeving ook de Handleiding Wet- en Regelgeving voor 

Voedselbossen op de website van de Green Deal Voedselbossen. 

https://www.greendealvoedselbossen.nl/handleiding-wet-en-regelgeving-voor-voedselbossen/
https://www.greendealvoedselbossen.nl/handleiding-wet-en-regelgeving-voor-voedselbossen/

