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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 hebben we daarom twee online bijeenkomsten georganiseerd op 7 juli en op 27 oktober 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.
Het resultaat van het kennisproject is een handleiding wet- en regelgeving voor zowel overheden als praktijk. We
verwachten deze begin 2021 op te leveren via de website van de green deal voedselbossen.

Kennisbijeenkomst 7 juli 2020
Met 107 mensen werkzaam bij gemeentes, provincies en waterschappen en met pioniers uit de praktijk van de
voedselbosbouw, hebben we gekeken naar kansen en belemmeringen voor voedselbossen. De deelnemers
kwamen uit het hele land. 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.
Uit de onderlinge uitwisseling van de deelnemers bleek dat er veel behoefte is aan meer kennis over
voedselbossen. Knelpunten die naar voren komen uit de verschillende groepenzijn:
•

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

Mogelijke oplossingen die worden aangedragen, liggen op het vlak van financiering, bestemming & landgebruik,
kennisdeling, koppeling aan beleidsdoelen en inzet van grond. Het complete verslag van de bijeenkomst is terug
te vinden op de website via deze link.
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Kennisbijeenkomst 27 oktober 2020
Presentatie Omgevingswet
Josephine Paulussen, jurist bij de gemeente Haarlem, nam de circa 75 deelnemers van provincies, gemeenten en
waterschappen mee in wat de nieuwe Omgevingswet kan gaan betekenen voor wet- en regelgeving rondom
voedselbossen. Het doel van de omgevingswet is om te komen tot een samenhangende wet over de fysieke
leefomgeving die ontwikkeling stimuleert en de kwaliteit van de leefomgeving waarborgt. De nieuwe
Omgevingswet zal 1 januari 2022 in werking treden. Voor gemeentes betekent dit dat hun Omgevingsvisies in
2025 klaar moeten zijn en hun Omgevingsplannen in 2029.
Josephine Paulussen is als jurist betrokken bij het programma Samen de diepte in: bodem en ondergrond in de
Omgevingswet. Daar worden voorbeeldregels ontwikkeld voor omgevingsplannen van gemeentes. Op
www.samendedieptein.nl worden resultaten van dit programma gepubliceerd. Josephine werkt binnen dit programma
specifiek aan de ontwikkeling van voorbeeldregels voor voedselbossen. Josephine nodigt gemeentes uit om haar hierbij
te helpen bijvoorbeeld door een gebied in te brengen voor deze regels en/of door knelpunten die nu worden ervaren
in de realisatie van voedselbossen door te geven. Gemeentes die hiervoor input willen leveren, worden van harte
uitgenodigd zich bij Josephine te melden (jpaulussen@haarlem.nl).

In haar presentatie heeft Josephine een aantal elementen uit de nieuwe Omgevingswet geschetst die van belang
kunnen zijn voor de realisatie van voedselbossen. De presentatie van Josephine hebben we uitgeschreven en
opgenomen in bijlage 1 bij het verslag. Hierin zijn te vinden:
•

Doel van de omgevingswet

•

Systematiek en opbouw van de omgevingswet

•

Ruimte voor maatwerk binnen de omgevingswet

•

Uitnodigingsplanologie van de omgevingswet

•

Participatie in de omgevingswet

En een belangrijk element uit de presentatie van Josephine zijn de vier processtappen die doorlopen moeten
worden, om te bepalen of er wel of niet en zo ja wat voor regels er nodig zijn in een omgevingsplan om
voedselbossen te kunnen realiseren.

Kennisuitwisseling aan de hand van casussen
Doel van de kennisbijeenkomst was om optimaal kennis te uitwisselen op verschillende knelpunten die leven bij
regionale overheden bij het realiseren van voedselbossen in de huidige praktijk. Hiervoor hebben we aan de
hand van de resultaten van de kennisbijeenkomst van 7 juli de deelnemers laten kiezen voor 5 thema’s:
1.

2.

2

Realiseren van een voedselbos op recreatiegrond inclusief problematiek in de stad. 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) heeft zijn groep
meegenomen 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.
Realiseren van een voedselbos op natuurgrond/in een natuurnetwerk. Frank Groter (Landgoed Welna)
heeft zijn groep meegenomen in wat er allemaal bij komt kijken als je een voedselbos wil aanleggen in
het natuurnetwerk, op de plek van een productiebos? Frank heeft jarenlange ervaring op dit gebied.

Voedselbossen; kansen voor regionale overheden
Verslag online kennisbijeenkomst 27 oktober 2020

3.

4.

5.

Samen met de deelnemers heeft hij gekeken naar wat werkt en wat anders zou moeten om
voedselbossen op (sommige) natuurgronden mogelijk te maken.
Realiseren van voedselbossen nabij beken en rivieren. Marco de Redelijkheid (Waterschap Limburg) is
ingegaan op de inpassing van voedselbossen in stroomgebieden. Hij heeft verteld hoe functies
gecombineerd kunnen worden, welke voorwaarden gesteld zijn en hoe er wordt samengewerkt.
Realiseren van voedselbos op landbouwgrond. Wouter van Eck (Stichting Voedselbosbouw) heeft zijn
groep meegenomen in de ervaringen die hij heeft opgedaan bij voedselbos Schijndel, een project van
20 hectare dat als voorbeeldproject voor andere agrarische bedrijven wordt opgezet. Wouter liep daar
tegen uitdagingen aan bij de omgevingsvergunning (waaronder op het vlak van archeologie) terwijl het
lokale bestemmingsplan ruimte bood voor het voedselbos.
Realiseren van een voedselbos in een open cultuurlandschap. Marc Buiter (Stichting Voedselbosbouw)
is ingegaan op de belemmeringen die waren ontstaan bij de wens een voedselbos in een open
cultuurlandschap te realiseren aan de hand van de casus van Joost van Strien.

De vijf groepen kregen de volgende vragen mee:
•

Wat zijn vragen naar aanleiding van de presentatie van de casus

•

Wat zijn belemmeringen en oplossingen die binnen de eigen organisatie worden gezien?

•

Welke belemmeringen moeten ‘elders’ (denk aan ander schaalniveau) worden opgelost?

Verslagen van de vijf groepen zijn te vinden in bijlage 2.
De bijeenkomst is niet plenair afgesloten om de groepen zoveel mogelijk de tijd te geven om in hun eigen tempo
zaken te bespreken. Het verslag dient als middel voor verdere kennisuitwisseling tussen de 5 groepen. Als er nog
vragen zijn, kunnen deze altijd gesteld worden via info@greendealvoedselbossen.nl. Wij zorgen ervoor dat de
vraag wordt beantwoord eventueel in overleg met de 5 casushouders. Wij willen iedereen heel hartelijk danken
voor het enthousiasme en de geleverde input. We komen graag bij jullie terug met de Handleiding in 2021.
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Bijlage 1: presentatie Josephine Paulussen over de kansen van de
Omgevingswet voor voedselbossen
Doel van de omgevingswet
Josephine Paulussen, jurist bij de gemeente Haarlem, schetst het doel, de systematiek en opbouw van de
nieuwe Omgevingswet en de kansen die wet biedt voor de realisatie van voedselbossen. Het motto van de
Omgevingswet is: ruimte voor ontwikkeling en waarborgen kwaliteit. Volgens de toelichting op de wet wordt
gegaan van bescherming van de fysieke leefomgeving via een werende benadering van activiteiten naar een
beleidscyclus waarin sprake is van het balanceren tussen de zorg voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving
en het ruimte bieden aan ontwikkelingen. Dit wordt ook de balans tussen beschermen en benutten genoemd.
De wet heeft vier verbeterdoelen voor vernieuwing van het omgevingsrecht:
1.

2.

3.

4.

Het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het
omgevingsrecht. Burgers en bedrijven moeten gemakkelijk te weten kunnen komen wat in het lokale
beleid wordt nagestreefd en wat er lokaal kan en mag;
Het bewerkstelligen van een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in beleid,
besluitvorming en regelgeving. Het is de bedoeling dat het bevoegd gezag de instrumenten van de
Omgevingswet op een samenhangende wijze inricht;
Het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte door een actieve en flexibele aanpak mogelijk te
maken voor het bereiken van doelen voor de fysieke leefomgeving. Binnen het stelsel van de
Omgevingswet heeft het bevoegd gezag de nodige beleidsruimte, dankzij flexibiliteit in de
normstelling. Van de medeoverheid wordt verwacht dat de afwegingsruimte en
afwijkingsmogelijkheden worden ingezet om de maatschappelijke doelen te realiseren op een wijze
die bij de lokale context past, maar dan wel tegen de minste belasting voor de betrokkenen;
Het versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving. De inzet
bij dit verbeterdoel is dat de medeoverheid zoveel mogelijk via één toestemming een beslissing neemt
over een activiteit of een combinatie van activiteiten. De initiatiefnemer moet de overheid als één
kunnen ervaren, ook als achter de schermen meerdere overheden betrokken zijn.

Vooral het derde doel, het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte kunnen we goed gebruiken om het
aanleggen van voedselbossen mogelijk te maken.

Systematiek & opbouw van de Omgevingswet
De Omgevingswet gaat uit van het beginsel decentraal tenzij. Dit ‘decentraal, tenzij’ komt terug in de
systematiek van de wet. Dit betekent dat de lokale bestuurlijke afwegingsruimte wordt vergroot. De
uitoefening van de taken en bevoegdheden op grond van de omgevingswet worden overgelaten aan de
gemeenten, tenzij daarover andere regels zijn gesteld. Beslissingen die goed op decentraal niveau kunnen
worden genomen, worden aan dat decentrale niveau overgelaten. Het idee hierachter is dat het decentrale
bestuursorgaan het beleid het beste kan invullen met oog voor de lokale situatie.
Alleen als het niet anders kan, stelt het Rijk regels. De Omgevingswet verwacht ook van de provincies dat die
alleen in noodzakelijke gevallen regels stellen. De provincie is verplicht een aantal onderwerpen op te nemen in
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zogenaamde omgevingsverordeningen, dit zijn o.a. bescherming van werelderfgoed en cultureel erfgoed,
bescherming van het natuurnetwerk Nederland, inclusief Natura 2000. Provincies kunnen ook op grond van het
Bal (Besluit activiteiten leefomgeving) en BKL (Besluit kwaliteit leefomgeving) regels stellen. Hiernaast stellen
de provincie regels omdat het niet doelmatig en doeltreffend is om een belang op gemeentelijk (of
waterschaps)niveau te behartigen. Het provinciebestuur moet motiveren waarom zij het onderwerp regelen en
niet overlaten aan de gemeenten. Dit kunnen bv regels zijn over zorgvuldig ruimtegebruik en ruimtelijke
kwaliteit, agrarische ontwikkelingen en stedelijke ontwikkelingen.
Onder de Omgevingswet vallen vier Amvb’s. Dit zijn besluiten waarin de wet wordt uitgewerkt in algemene
Rijksregels. In de visies en omgevingsverordeningen van de provincie en het waterschap en het omgevingsplan
van de gemeente kunnen lokale overheden maatwerk uitwerken, in afwijking of aanvulling op de algemene
rijksregels.
Deze lokale instrumenten dienen in onderlinge samenhang te worden opgesteld zodat wordt voldaan aan het
doel van de Omgevingswet om een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in beleid en
regelgeving te bewerkstelligen.

Ruimte voor maatwerk
De gemeente kan in het omgevingsplan veel meer zaken integreren dan in het huidige bestemmingsplan.
Daardoor kan het omgevingsplan worden ingezet om samenhangend en gebiedsgericht omgevingsbeleid te
realiseren. Hoe kan de gemeente het lokale maatwerk invullen? Door 1) een evenwichtige toedeling van
functies aan locaties en 2) door het stellen van regels:

1. Evenwichtige toedeling van functies aan locaties
Gemeenten moeten ervoor zorgen dat de regels in het omgevingsplan leiden tot een evenwichtige toedeling
van functies aan locaties. De gemeente moet daarbij rekening houden met alle betrokken belangen. Er kan een
evenwichtige toedeling van functies aan locaties in het omgevingsplan worden bereikt door:
•

Regels aan activiteiten te stellen voor (een gedeelte van) het grondgebied;

•

Functieaanduidingen met de toegelaten activiteiten (met regels) te koppelen gekoppeld aan locaties. De
functieaanduiding is een goed hulpmiddel om ervoor te zorgen dat de regels in het omgevingsplan leiden
tot een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Een functieaanduiding geeft aan wat de
bedoeling is binnen een bepaalde locatie: de beoogde functie. Bijvoorbeeld wonen of natuur. Zo'n locatie
kan ook een bredere functieaanduiding hebben, zoals 'gemengd gebruik'. Ook kan een functieaanduiding
zich richten op één specifiek aspect, zoals de aanduiding 'gemeentelijk monument'. Om tot een
locatiegerichte ordening van de regels te komen, kan een gemeente in het omgevingsplan werken met
functieaanduidingen met coördinaten gekoppeld aan locaties. Zo kunnen locaties met een
functieaanduiding worden 'geëtiketteerd'. Een functieaanduiding geeft eigenlijk alleen een beeld waarvoor
de locatie bedoeld is. Een gemeente is niet verplicht om aan een locatie een functieaanduiding te
koppelen. Het kan wel handig zijn. De regels in het omgevingsplan kunnen er mee geordend worden. Zo'n
ordening kan bijdragen aan de ontsluiting en inzichtelijkheid van een omgevingsplan. Het gebruik van een
functieaanduiding bepaalt nog niet wat er wel en niet mag plaatsvinden op die locatie. Daarvoor zijn regels
nodig die bepalen wat daar wel en niet mag.
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2. Het stellen van regels
Als er geen regels (of ook geen zorgplichten) over een activiteit worden gesteld, dan kan deze activiteit zonder
meer worden uitgevoerd en zijn er geen beperkingen voor die activiteit door het omgevingsplan. Het
omgevingsplan moet regels stellen over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke
leefomgeving. Het plan moet ook regels bevatten die nodig zijn met het oog op de evenwichtige toedeling van
functies aan locaties. De combinatie van deze twee typen regels biedt allerlei keuzemogelijkheden aan de
gemeente. Hierbij moet rekening gehouden worden met instructieregels uit het Besluit kwaliteit leefomgeving
en de omgevingsverordening van de provincie. Per provincie kunnen deze instructieregels verschillen. Ook hier
kan de provincie lokaal maatwerk toepassen.
Een gemeente kan kiezen om te sturen via direct werkende regels voor activiteiten en zo min mogelijk
vergunningplichten creëren voor omgevingsplanactiviteiten. Maar een gemeente kan er ook voor kiezen om
zoveel mogelijk te sturen op de evenwichtige toedeling van functies, door middel van globale (doelgerichte)
regels in het omgevingsplan in combinatie met vergunningplichten voor activiteiten die (in potentie) een
onevenwichtigheid kunnen opleveren. Deze keuze hangt af van de opvatting van de gemeente over de rol en
wijze van sturing in relatie tot het type vraagstukken dat in de desbetreffende gemeente speelt.
Verder laat de Omgevingswet gemeenten vrij om op globaal of gedetailleerd niveau regels te stellen voor
activiteiten op locaties. Altijd geldt als maatstaf: een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Hierdoor
kunnen gemeenten het evenwicht tussen beschermen en benutten op meerdere manieren in stand te houden,
namelijk met meer of minder gedetailleerde regelingen.

Uitnodigingsplanologie
De Omgevingswet gaat uit van een ‘uitnodigingsplanologie’: een gemeente kan ruimte bieden aan initiatieven
in door de gemeente opgestelde kaders. Gemeenten krijgen dus ruimte om omgevingsplannen 'globaler en
flexibeler' in te richten dan de huidige bestemmingsplannen. Hierdoor kan het omgevingsplan ruimte bieden
aan initiatieven binnen daarin opgestelde kaders. In een omgevingsplan hoeft niet van te voren limitatief
benoemd te worden wat mag en wat niet, maar kan zo worden ingericht dat er op voorhand niets wordt
uitgesloten. Bij dit soort uitnodigingsplanologie bepalen overheden op hoofdlijnen waar ruimtelijk wel of geen
veranderingen gewenst zijn met het oog op lange termijn prognoses en te beschermen waarden. Dit biedt
kansen voor voedselbossen. Als een gebied globaal wordt ingericht zijn er niet vooraf al allerlei beperkingen
waardoor een voedselbos al niet kan worden aangelegd.

Participatie
Een andere kans voor voedselbossen is de verplichte participatie. De Omgevingswet stimuleert vroegtijdige
participatie om tijdig belangen, meningen en creativiteit op tafel te krijgen. In de Omgevingswet en in het
Omgevingsbesluit zijn regels over participatie opgenomen. Voor de visie en het omgevingsplan geldt dat daarin
moet staan hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere bestuursorganen bij de
voorbereiding betrokken zijn. Voor de waterschapsverordening en de omgevingsverordening zijn geen regels
opgenomen over participatie. Maar ook voor deze verordeningen is het belangrijk dat de omgeving vroegtijdig
wordt betrokken. Het is afhankelijk van de aard, omvang en invloed op de fysieke leefomgeving van de
verordening wie er wordt betrokken en op welke manier dat gebeurt. Dat is aan het bestuursorgaan zelf om
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dit in te vullen. Bij het opstellen van visies, verordeningen en plannen is het belangrijk dat initiatiefnemers van
voedselbossen van begin af aan tafel zitten en mee participeren. Op deze manier kan er invloed worden
uitgeoefend op de beleidsvorming en de uitwerking daarvan in regels.

Processtappen
Om te bepalen of er wel of niet en zo ja wat voor regels er nodig zijn in een omgevingsplan om voedselbossen
te kunnen realiseren, kunnen er vier stappen worden doorlopen.
•

Stap 1 Typering van het gebied

•

Stap 2 Bepalen van doelen en ambities

•

Stap 3 Het stellen van de kaders,

•

Stap 4 Het eventueel opstellen van regels.

Stap 1 Typering gebied
Hier beschrijf je het gebied dat je wilt uitwerken in het omgevingsplan. Om wat voor soort gebied gaat het?
Landelijk of juist niet, wat zijn de typische kenmerken, je kan het gebied bekijken vanuit de bodemopbouw.
Waarom is het gebied zoals het er nu uitziet, hoe is het gebied gelegen, wordt het nu optimaal benut, de plus
en minpunten van het gebied. Dadelijk worden in de deelsessies verschillende soorten gebieden besproken die
nu bestemd zijn als natuur of recreatie of landbouw. Als je niet let op de huidige bestemming, wat zou dan de
beste functie zijn voor dat gebied gelet op de kenmerken van dat gebied?

Stap 2 Bestuurlijke en maatschappelijke keuzen en ambities
Plaats de voedselbossen in de context van de eigen omgevingsvisie en overig beleid. In de omgevingsvisie legt
de gemeente vast hoe ze de taken invult om haar ambities en beleidsdoelen te behalen. Hierin staat hoe het
beleid doorwerkt en welke middelen ze daarvoor inzet. De omgevingsvisie biedt het beleidsmatige kader voor
het omgevingsplan. Door in de visie bepaalde keuzen te maken worden de regels die in het omgevingsplan
worden opgenomen gestuurd.
•

Wat zijn de opgaves en ambities voor het gebied?

•

Welke rol wil je als gemeente hierin spelen?

•

Welke keuzen zijn gemaakt in de omgevingsvisie?

•

Zijn er overige beleidsmatige randvoorwaarden die relevant zijn?

In deze stap zijn kansen voor voedselbossen gelegen door aan te sluiten bij bepaalde beleidsopgaven zoals
stimulering biodiversiteit, gezondheid: voeding en gezonde producten, leefbaarheid & economie: sociale
cohesie en veiligheid, luchtkwaliteit, klimaatbestendigheid en gezonde bodem, energietransitie, noem maar op.

Stap 3 Kaders
Check in deze stap de juridische kaders van Rijk en provincie. Deze zijn te vinden in:
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•

Programma’s (bijvoorbeeld voor grondwater in o.a. het regionaal waterprogramma)

•

Het Besluit kwaliteit leefomgeving en de omgevingsverordening ((instructieregels, omgevingswaarden)
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Hieruit volgt of je eigen decentrale regels gaat stellen of dat je de Rijks- of provinciale regels via
maatwerkregels aanvult. Er zijn vaak meer mogelijkheden om hetgeen wat je wilt bereiken te realiseren. Het is
niet altijd nodig regels op te stellen, juist het onderzoek naar wat de randvoorwaarden zijn en wat je wilt
bereiken in het plan kan helpen bij de motivering waarom misschien juist wél of geen regels nodig zijn. Lenen
voedselbossen zich voor het reguleren in regels of kan het doel ook zonder regels worden bereikt?

Stap 4 Regels
Als uit de voorgaande stappen volgt dat regels in het omgevingsplan vereist of gewenst zijn, kunnen deze
uitgewerkt worden. Het omgevingsplan biedt verschillende typen regels om een activiteit te reguleren. De
keuze voor het type regel hangt mede af van de opgave in het gebied en de sturingsfilosofie van de gemeente
die als het goed is in stappen 1 en 2 naar voren zijn gekomen.
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Bijlage 2: Verslagen van de 5 deelsessies
Deelsessie voedselbos op recreatiegrond
Casus Voedselbos Vlaardingen (Paul de Graaf)
Paul de Graaf van Coöperatie Ondergrond uit Rotterdam deelt zijn ervaring met Voedselbos Vlaardingen. “Het
voedselbos is ontworpen door het Rotterdam Forest Garden Netwerk, een samenwerkingsverband van vier
mannen. Het voedselbos wordt beheerd door Stichting Voedselbos Vlaardingen, met als dagelijks beheerder –
in natura - mijn collega Jeroen, die er vlak naast woont.”
Het voedselbos ligt op grond van Groenservice Zuid-Holland. Dat is een recreatieschap: een samenwerking van
de provincie en gemeente om gezamenlijke recreatieve gebieden te beheren. In de jaren ’80 was er de
opkomst van het dagjestoerisme. Het recreatieschap moest zorgen voor plekken voor mensen om naartoe te
kunnen gaan zonder te overnachten. Paul: “Toen wij op deze plek kwamen zat Groenservice Zuid-Holland al
met deze plek in z’n maag, ze moesten er een nieuwe invulling aan geven.” De grond werd twee keer per jaar
geklepeld en er kwamen mensen hun hond uitaten. Nu floreert daar Voedselbos Vlaardingen.
“Voorwaarde vanuit het recreatieschap was dat het openbaar zou blijven. We wilden wel graag kunnen
oogsten uit ons voedselbos.” Er is voor gekozen om een deel van het voedselbos helemaal openbaar te houden
met openbare wandelroutes en een deel ‘semi-openbaar’: bij dat gedeelte is er een bruggetje met een hek, dat
open staat wanneer er iemand van Voedselbos Vlaardingen aanwezig is. Paul: “Dat werkt heel goed, mensen
komen als het hek open staat binnen als ze geïnteresseerd zijn en respecteren het als we er niet zijn.”
Deze en andere afspraken staan in het beheerplan, waar de initiatiefnemers uitleggen wat ze wel en niet doen
in het voedselbos. Paul: “We hebben een pachtcontract voor twintig jaar. Voor recreatieschap is belangrijk dat
wij ons aan afspraken houden. Daarom maken we een beheerplan waarin we uitleggen wat we doen. Er staat
ook in hoe het gebruik is, het soort activiteiten. Bij ons is dat bijvoorbeeld dat we af en toe een vuurtje stoken
en pannenkoeken bakken voor kinderen, dat er soms een oogstfeest is. Er staat in dat we geen vaste gebouwen
neerzetten. Ook staat er een beplantingslijst in. Daaruit wordt duidelijk dat mocht het ooit mislopen, dat we
dan een mooi bos achterlaten.” Het beheerplan is gemaakt voor vier jaar, mede omdat de taken van het
recreatieschap nu overgedragen worden naar Staatsbosbeheer. Andere dingen die staan in het beheerplan zijn:
de looptijd, de rolverdeling, contactpersonen, de stichting, de uitgangssituatie en doelen. Dat het semi
openbaar is: gemiddeld 2 dagen in de week open, iedere vrijdag een werkdag, etc. Er zijn drie niveaus
activiteiten:
a) waar niemand last van heeft,
b) die mogelijk overlast kunnen veroorzaken
c) grote activiteiten (graafwerkzaamheden etc).
In het beheerplan geef je dat aan. Paul: “Ook staat er een begroting in met de uren en de kosten van het
onderhoud, zodat helder is dat wij als voedselbosbeheerders er niet stiekem heel veel geld mee zouden
kunnen verdienen.”
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Hoe kwamen jullie tot een overeenkomst met de grondeigenaar? “Het begon bij ons met een toevallige
ontmoeting, zo begon het eerste contact. Maar om tot ons twintig jarige contract te komen hebben we goed
gesproken over het doel: wat is het gedeelde belang?” Samen zochten ze hoe je dat in woorden om zet. Paul:
“We spraken met het recreatieschap af dat wij iets komen brengen en dat we het voor hen zouden
onderhouden. In ruil daarvoor betalen we geen huur: we krijgen het in gebruik. In de overeenkomst is een
bepaling opgenomen dat als wij het commercieel zouden gaan gebruiken dat wij dan wel huur zouden gaan
betalen. We wilden samen een voedselbos realiseren met draagvlak, voor productie en voor educatie en
ecologisch recreatief beheer. Ook sociale relaties voor de naastgelegen wijk zijn belangrijk.”
Mag je er overnachten? Paul: “Dat ligt gevoelig. Zodra je met tiny houses gaat werken wordt het een andere
functie, dan wordt het ‘rood’. Hoewel tiny house ongefundeerd is. Als je het zo bekijkt staat er bij ons eigenlijk
al een ‘huis’, namelijk een ongefundeerde container, alleen er slaapt niemand in. Het is een boeiende discussie,
je komt al snel in rood voor groen discussie. Bij ons hebben we duidelijk in de overeenkomst staan dat er geen
bouwwerken kunnen zijn, als je dat wel zou willen dan zou je dat in het beheerplan moeten zetten.”
Heb je nog andere tips? “Vergunningen: zowel het recreatieschap al wij vergaten te checken of er
archeologisch onderzoek moest gedaan worden. Denk daar aan als je op een nieuwe plek aan de gang gaat!”

10

Voedselbossen; kansen voor regionale overheden
Verslag online kennisbijeenkomst 27 oktober 2020

Deelsessie voedselbos op natuurgrond
Casus Landgoed Welna (Frank Gorter)
Frank Gorter heeft zich verdiept in de Natura 2000 wetgeving, staat op het punt om een vergunning omtrent
natuurbescherming in te dienen voor een voedselbos op Landgoed Welna. Hij nam de deelnemers mee in zijn
zoektocht en vertelde over de obstakels en kansen wat betreft de natuurwetgeving.
Uitgangsituatie: voormalige landbouwperceel, vooral aardappelen tot in de jaren 60. Nu is het een lariksbos,
vooral aangetast door de boombastkever. Oorzaak daarvan is te lange droogte. Dit heeft Frank geholpen om de
plannen voor een voedselbos een zetje te geven.
Welna bestaat vooral uit productiebos. Frank wil op een nieuwe manier naar bossen kijken; natuur =
cultuurnatuur = productiefunctie net als landbouw. Op Welna willen ze meer ecologische waarde in een bos,
maar de ecologie komt niet tot bloei. Hoe zou je een bos kunnen laten staan en de ecologische waarde laten
groeien? Volgens Frank zal de omvorming tot voedselbos leiden tot een groter diversiteit aan bodemleven,
organisch materiaal, waterhuishouding enz. In 2017-2018 heeft Frank via een POP3 subsidie een onderzoek
gedaan naar de businessplannen van voedselbossen. Hij wilde een voorbeeld creëren voor
(productie)bosbouwers in Nederland omdat daar veel vooroordelen leven ten aanzien van voedselbossen.
Frank heeft in zijn sessie een aantal uitdagingen/belemmeringen gegeven:
•

Huidig wereldbeeld (scheiden van functies, terwijl voedselbossen functies integreert)

•

Impact bodem en bestaande fauna

•

Definitie productiebos; het voelt intuïtief raar aan voor mensen terwijl de meeste bossen
productiebossen zijn;

•

Als je natuur omvormt naar voedselbos ga je daar meer geld mee verdienen; we moeten kijken hoe dit
gaat werken.

De vragen die uit de introductie van Frank voortvloeiden geven mogelijke oplossingen op deze uitdagingen,
maar ook weer meer vragen:

Vragen van de deelnemers
Hoe groot is landgoed Welna?
600 ha waarvan 14 ha is bedacht voor voedselbos (waarvan 2 ha recreatie). De boswachter wil dat het 23 ha
groot wordt, en vanuit de traditionele bosbouw dit stuk bos klimaat-adaptief maken (hout als inkomstenbron,
tamme kastanje, kersen).
Welke vergunning vraag je aan voor een voedselbos in natuurgebied?
Een vergunning in kader van de wet natuurbescherming (inclusief een Natura 2000 toets). Deze wet bevat
Boswet en Flora en Faunawet. Wat er bijvoorbeeld instaat is dat een bos een kroondichtheid van 60% moet
hebben.
Eerst moest Frank ingaan op Natura 2000 want dit gaat over een aantal zaken die je in de gaten moet houden:
•
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verschil tussen traditioneel bos vs voedselbos). Bijvoorbeeld: in een keer alles aanplanten vs. op lange
tijd aanwezig zijn om soorten te planten, jaar na jaar.
•

Hekwerk (tegen herten). Frank heeft een hele lijst bedacht en deze moet ook gekwantificeerd worden.

De hele Veluwe is Natura 2000 maar Frank heeft geen specifieke (te beschermen) Habitats op het perceel. 65%
van de bossen zijn productiebossen in Nederland, en die vallen allemaal niet onder die specifieke habitattypen.
Toch moet je kwantificeren wat voor effect meer mensen zal betekenen op een eikenbeukenbos in de buurt.
Het streven is om een natuurdoeltype te hebben voor voedselbos in natuurgebieden. Dit ligt nog ver weg, hoe
meer categorieën, hoe complexer de wetgeving wordt.
Wat zijn andere voorbeelden van voedselbossen in natuurgebieden?
Malika Cieremans heeft een voedselbos (Voedselrijk) in een natuurgebied in het buitengebied van EdeWageningen. Malika heeft vooral gekeken naar welke soorten wel en welke niet waren toegestaan vanuit de
provinciale natuurregels. De Europese Unie lijst (invasieve soorten, introductie exoten) geeft een goede
richtlijn voor welke soorten wel en niet te gebruiken. Er zijn voldoende andere soorten geschikt voor
voedselbossen.
Hoe kunnen wij het verhaal schetsen dat een voedselbos ecologisch interessant kan zijn in een natuurgebied?
Nu veel ‘dood’ bodemleven op de Veluwe. Er is wel schimmelvorming, maar de bodemfuncties kunnen een
stuk verbeterd worden (biodiversiteit, waterhuishouding). De lange droogte heeft de bodems aangetast. Er is
veel meer bladafval nodig. In een voedselbos is sprake van zowel een ecologische als een economisch drager.
Er kan echt een win win situatie ontstaan maar dan is wel een ander type bosbeheer nodig en dat is een
uitdaging.
De bossenstrategie (beleid LNV) wil vitaler bos, en voedselbossen kunnen dit zijn. Vanuit de green deal
voedselbossen is door Malika een beleidsadvies voor de bossenstrategie opgesteld: kansen mogelijkheden en
uitdagingen. In dit advies is ingegaan op de verschillende doelen van de bossenstrategie.
Frank geeft aan dat ‘in zijn productieboswereld’ voedselbossen snel gezien worden als een soort hobby, iets
wat er niet toe doet. Dit is een obstakel.
Wat betreft exoten is al veel gezegd (zie ook de website van de green deal). Er is een verschil tussen ‘brave’ en
‘stoute’ exoten en de Europese Unie lijst maakt dit helder. Los daarvan wordt er verwacht dat voedselbossen
roomser dan de paus moeten zijn terwijl veel huidige voedselproducten in de winkels ook uitheems zijn.
Natuurlijk zijn er hoogwaardige natuurgebieden, maar voor het doeltype productiebos valt echt wat te winnen.
Wat is de rol van gemeenten?
Frank geeft aan dat de rol van de gemeentes niet heel groot was, maar hij betrekt ze nu wel bij het
detailontwerp. Hij presenteerde dit bij de gemeente. Hij vindt het belangrijk om ze mee te nemen als
stakeholder.
Malika zit in een vergelijkbare situatie. Zij is heel lang op zoek geweest naar grond voor haar voedselboss. Ze
kwam uit op Ede en heeft de gemeente Ede om toestemming gevraagd. De gemeente heeft samen met haar
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gekeken naar een plek. Vanuit hun beleidsopgave en -ambitie zijn ze voorstander van voedselbossen en dus
ook blij dat zij in hun gemeente is beland.
Is de hoeveelheid arbeid die nodig is voor het oogsten dusdanig hoog dat dat niet opweegt tegen de inkomsten
van de oogst?
Frank: goede vraag. De excel sheets op www.voedseluithetbos.nl hebben aangetoond dat een voedselbos
rendeert (kijkend naar de groothandelsprijzen). Het grote voordeel van een voedselbos is dat er een
minimumbeheer is en weinig inputs nodig zodra het op gang is. De oogstmomenten zijn ook verspreid, dus
meer zekerheid op afzet. Wat er wel altijd meespeelt is de ‘vallei des doods’ waar je doorheen moet in het
begin; je moet een bepaalde investering doen in de eerste jaren, (jezelf of iemand anders). Na 17 jaar is hij
break-even. Dit is veel langer dan dat de meeste investeerders gewend zijn. Bosbouwers gaan wel altijd uit van
lange termijn, dat zit in hun bloed. Maar dan moeten ze voedselbossen nog wel gaan omarmen. Het is dus heel
erg belangrijk om het gesprek aan te gaan met de gevestigde orde om te laten zien dat een voedselbos in
natuur echt meerwaarde kan hebben.
Ervaren jullie veel medewerking bij het starten van een voedselbos (beheer, financiering, ...)
Frank heeft heel veel weerstand gehad, ook in zijn direct omgeving. Dit is de rol van een pionier. Het is zijn
innerlijke huiswerk om het lef te hebben om op een plek te staan en te zeggen: dit ben ik. Uiteindelijk zullen
mensen daarin meegaan. Hij heeft veel frustraties moeten doorstaan, maar niet iedereen is onwelwillend, ze
hebben gewoon een ander wereldbeeld.
Heb je al contact gehad met provincie Gelderland over de vergunning Wet Natuurbescherming en weet je hoe
zij hier tegenaan kijken?
Frank heeft een presentatie over de bosboerderij gegeven op Springtij. Toevallig zat Peter Drenth
(gedeputeerde) in het publiek en hij zei: ik wil dat voor elkaar krijgen. Later heeft hij zich toch bedacht en
aangegeven dat Frank moet voldoen aan de randvoorwaarden van Natura 2000. Je kan in Natura 2000 best
veel doen zolang je je houdt aan de instandhoudingsdoelen. Een provinciemedewerker Natura 2000 heeft
aangeboden om de vergunningsaanvraag te gaan toetsen voor Frank deze indient.
Ga je het voedselbos ook openstellen voor publiek?
Er komt een hek, met looppoorten, werkpoorten en klappoorten, weideroosters. Frank wil het bos in principe
openhouden voor publiek. Hij denkt nog wel na over hoe en wat precies omdat er ook veel mis kan gaan.
Wellicht zijn ‘open deur’ dagen een mooi compromis. Hij krijgt geen SNL (subsidie natuurbeheer) subsidie als
hij het voedselbos dichtgooit.
Malika heeft nu geen hek maar heeft last van loslopende honden en ‘wildplukkende mensen’. De mentaliteit bij
mensen is vaak dat alles wat in een bos groeit van iedereen is. Zo hebben boswachters in het verleden de
tamme kastanjebomen gekapt omdat mensen tegen de bomen sloegen om de kastanjes uit de boom te krijgen.
Malika overweegt nu toch een hek te plaatsen.
Borden en communicatie naar de mensen is heel belangrijk.
Hoe vorm je een bestaand bos om tot voedselbos? Doe je dit gefaseerd?
Als je begint in een bestaand bos heb je baat bij de bescherming van andere bomen. Er is al schimmelvorming
en organisch materiaal. Met Voedselbosbouw Nederland is een ontwerp gemaakt en per thema zijn
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percentages gegeven van wat hij uit het bos zou halen. Het ontwerp van Frank gaat in op de aparte bomen en
op het geheel.
Hoe is de inrichting van het bos gefinancierd?
Een deel van zijn financiering komt van Frank zelf en een deel via subsidies en fondsen (kleinere bijdragen) en
jaarlijkse crowdfundingacties. Het bos moet aangelegd zijn in 5 jaar tijd in fases, met de thema’s van het
ontwerp meewerkend. Crowdfunding per thema lijkt hem een goed idee met als ruil kennisoverdracht of eten
uit het bos.
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Deelsessie voedselbos nabij beken en rivieren
Casus Waterschap Limburg (Marco de Redelijkheid)
Marco de Redelijkheid vertelt in zijn presentatie over bomen en bossen langs rivieren en beken en in het
bijzonder 2 voedselbossen nabij een beek namelijk:
1.
2.

Haverland lang de Middelsgraaf (zie ook stichting Haverland en Voedselbosbrigade)
Den Food Bosch nabij de Essche stroom

Marco belicht de voordelen van bomen voor het watersysteem en presenteert de beekdalbrede aanpak die in
Limburg in pilots gaat worden toegepast. Daarvoor is samenwerking nodig met de provincie, gemeenten,
grondeigenaren en de landbouw voor draagvlak, ruimtelijke ordening en financiering. Ook geeft hij aan dat er
voor voedselbossen op natte gronden nog onderzoek nodig is naar soorten en rentabiliteit. Hiervoor zijn wel
soorten te vinden in de data base Plants for A Future. Veel voedselbossen hebben poelen en watergangen,
maar een volledig nat voedselbos kennen we nog niet. Op de laatste sheets presenteert Marco een aantal
stellingen om over te discussiëren.
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Over stelling 1 is iedereen het eens. Er is nog niet veel ervaring met voedselbossen bij waterschappen, maar
het is een type grondgebruik met veel voordelen voor het watersysteem. Veel waterschappen zijn al wel bezig
met het concept Natuurinclusieve Landbouw (NiL), bijvoorbeeld rondom Natura 2000 gebieden of
attentiezones van natte natuurparels of langs beken. Hier passen verschillende vormen van extensieve
landbouw en dus ook voedselbossen goed in (CLM heeft een matrix NiL maatregelen zie deze link).
Voedselbossen waar water kan infiltreren, en worden vastgehouden of in combinatie met waterberging zijn
voor waterschappen extra interessant, ook om verdroging van natuurgebieden tegen te gaan. Er wordt een
voorbeeld genoemd van een project met een cranberryteler in combinatie met waterberging. Rabattenbos
wordt ingebracht als mogelijkheid om voedselbossen met ruimte voor water te combineren. Een vergaande
vorm van natte voedselteelt zijn de chinampas van de maya’s, waar de oogst via het water worden
getransporteerd. Een andere optie is dat drijvende vruchten en noten met water verzameld worden zoals dit
bij cranberries soms wordt gedaan.
Stelling 2, of er verschil is in waterhuishouding van een natuurlijk bos en een voedselbos, wordt niet
beantwoord. Het lijkt voor de hand te liggen, maar er zijn nog weinig data. Wel is een stagiaire bij Waterschap
Limburg infiltratie aan het meten in voedselbossen en andere bossen. Zo leren we steeds iets bij. Ook in het
nationale monitoringsprogramma voedselbossen wordt kennis verzameld.
Er zijn ook vragen over verdienmodellen. Het voorbeeld van Voedselbos Schijndel wordt genoemd, waarbij
uitstel van het betalen van pacht is afgesproken, omdat de eerste jaren nodig zijn voor aanplant zonder dat er
oogst is. In Schijndel is ook de cateraar Vitam aangeschoven o.a. voor het educatieve stuk van het voedselbos
en als eerste afnemer. Ook in Schijndel wordt het verdienmodel bekeken. Andere voedselbossen maken
gebruik van nichemarkten, b.v. door verkoop aan chef-koks, of leveren diensten aan een stad d.m.v.
vergroening en sociale cohesie. Er is in ieder geval meer te verdienen dan met weide en graan. Er wordt steeds
meer onderzoek gedaan naar verdienmodellen zie o.a. de website van de natuurverdubbelaars.
Om stelling 3, of waterschappen zich actief moeten gaan inzetten voor bosaanplant, door bestuurders met
een enthousiast “JA!” te laten beantwoorden is nog meer bewijslast en overredingskracht nodig. Nu stellen
bestuurders vaak de vraag terug of dit een taak is van het waterschap? “Wij zijn waterbeheerder, geen
natuurbeheerder!” Ook komt de discussie op haalbaar en betaalbaar. Toch opmerkelijk, aangezien veel
waterschappen zichzelf zien als een klimaatschap en fors investeren in klimaatadaptatie. Waarom dan een
mooie kans op klimaatmitigatie niet meteen verinnerlijken? Zeker omdat ook biodiversiteit, die door iedereen
belangrijk gevonden wordt, ook versterkt wordt met voedselbossen. Maar ook voor biodiversiteit geldt dat de
gedeelde verantwoordelijkheid nog geen daadkrachtige uitvoeringsagenda heeft opgeleverd. In ieder geval
heeft Waterschap Limburg voedselbossen opgenomen in haar waterbeheerprogramma en aangezien andere
waterschappen nog aan het schrijven zijn, hierbij de oproep: neem voedselbossen op als kans voor
verdrogingsbestrijding, waterkwaliteitsverbetering, klimaatmitigatiemaatregel en voor het versterken van de
biodiversiteit op in het WBP!
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Stelling 4 of we minder star moeten omgaan met weerstand en berging in uiterwaarden, had Marco in zijn
presentatie al deels beantwoord door aan te geven dat de weerstand van volwassen bomen in de beek
nauwelijks bijdraagt aan opstuwing, in tegenstelling tot een jong stakenbos en struweel. Ook andere
waterschappen hebben ervaring met bomen langs en hout in de beek.
Veel waterschappen zijn bezig met klimaatrobuuste beekdalen. Er wordt ruimte gezocht voor water om felle
buien op te vangen en tevens in droge tijden water langer in het gebied te houden en deels te laten infiltreren.
Als je een breder beekdal kan realiseren is de weerstand van bomen geen belemmering. Het grote struikelblok
is ruimtelijke ordening, hoe kom je aan de benodigde grond? Hiervoor wordt naar provincies en gemeenten
gekeken. Voor sommige waterschappen is de oude werkwijze van “peil volgt teelt” nog lastig los te laten.
Hoewel iedereen zich er van bewust is dat met toenemende weersextremen niet meer alles overal kan. Er zal
meer gekeken moeten worden naar de juiste teelt op de juiste plek. Natuurlijk is de perceptie vanuit de
landbouw anders dan vanuit het waterschap. Waar het waterschap liever geen intensieve en kapitaalintensieve
teelten in het beekdal ziet uit oogpunt van waterkwaliteit en het voorkomen van schade bij wateroverlast, zien
agrariërs beekdalgronden veelal juist als goede grond om op te telen. In gebiedsprocessen en bij ruimtelijke
ordening kunnen de belangen worden afgewogen en functies worden toegekend.
Meer zichtbaarheid, excursies, en kennis en onderzoeksresultaten kunnen helpen de perceptie te verschuiven
en meer actie te genereren. De foto van Ketelbroek in de STOWA Deltafact “Bomen, Bos en Waterbeheer”
helpt daarbij.
Er wordt kort gesproken over de lokale watercyclus en het beïnvloeden van het weer met bossen. Bomen
zorgen voor verkoeling, houden water vast in de kruin en kunnen water opnemen uit diepere lagen en zorgen
voor macro poriën en daarmee infiltratie van regenwater. Is het zo dat 60% van de neerslag komt uit grote
wateren als oceanen en zeeën en 40% uit regionale waterkringlopen? Kunnen we met bos de lokale
waterkringloop beïnvloeden? De theorie dat bossen regen verder het land in transporteren komt tot leven in
dit tot de verbeelding sprekende filmpje en in dit artikel.
Alle waterschappen hebben projecten lopen met de landbouw. Maar de stap van conventionele landbouw naar
een voedselbos is groot. Soms moeten ook collega’s nog worden meegenomen in het idee van voedselbossen.
Bij Haverland is met ecologen een discussie geweest over invasieve soorten. Goed dat hier in de factsheet
voedselbossen ook aandacht aan besteed is.
Het voedselbos Den Food Bosch grenst aan een A-watergang en ligt vlakbij een kering. Er is tijdens de aanplant
discussies geweest met de afdeling Beheer en Onderhoud van het Waterschap over de houtwal die de
voedselboswachter op de rand van het perceel gezet hebben. De houtwal ligt 3 meter van de watergang maar
vormde door de hoogte toch een obstakel voor de kraan die gebruikt wordt bij het schonen van de watergang.
Uiteindelijk is dit opgelost simpel weg door onderhoud vanaf de andere oever uit te voeren. Beheer en
Onderhoud verschilt per watergang er zijn ook natuurbeken waar vrijwel geen onderhoud wordt uitgevoerd. In
gesprek met collega’s kwam naar voren dat ze ook moesten wennen aan het wat rommelige karakter van het
voedselbos in aanplant t.o.v. van de akker. Dat is een aandachtspunt. Op Den Food Bosch staat ook een keet
en een eco-toilet en er werken af en toe groepjes studenten en met enige regelmaat zijn er excursies.
Gewenste sociale activiteiten waar buren soms toch even aan moeten wennen.
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Agrariërs willen vaak geen bomen op naastgelegen percelen vanwege schaduw op hun perceel en daardoor
mogelijk verminderde gewasopbrengst. Ook is minder recht op subsidie kleiner, omdat perceelgroottes met
luchtfoto’s worden bepaald en grond onder boomkruinen niet meetelt.
Er wordt gevraagd de presentatie en beleidsstukken uit te wisselen. Bijvoorbeeld teksten van
Waterbeheerplannen (zie weblink bij stelling 3) en onderzoeksprojecten zoals TKI Bodemvorming in
Voedselbossen: zie deze weblink.

Samengevat de mogelijke belemmeringen
Waterschappen hebben de Keur (dit wordt de Waterschapsverordering), hierin staan beperkingen zoals
planten van bomen langs watergangen of nabij keringen zie bijv. de Brabantkeur. Dit terwijl beekgeleidende
bossen goed passen in een klimaatrobuust beekdal.
Oproep aan waterschappen: neem voedselbossen op in je waterbeheerprogramma! Zie ter inspiratie het
plaatje van de postzegelboom met de kwantificering van iTree en het document.

Bron: i-tree
Toegang tot grond! Waterschappen gaan niet over ruimtelijke ordening maar kunnen hier wel over in gesprek
met de provincie en gemeenten. Het is goed om als waterschap in te zetten op strategisch grondbeheer. Want
er zijn kansen, ook al bezitten waterschappen weinig grond en veelal tijdelijk. In realisatieprojecten, pacht,
ruilen en uitgifte van grond en ALNb beheerpakketten zijn mogelijkheden om extensief grondgebruik en
daarmee ook voedselbossen te stimuleren. Den Food Bosch is een voorbeeld van een voedselbos dat pacht van
het waterschap als een educatief innovatie project waar o.a. gekeken wordt naar bodemverbetering.
Invasieve exoten geven discussie. Fijn dat dit in de factsheet Voedselbossen is opgenomen.
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Het integrale karakter van voedselbos is prachtig maar soms lastig in de organisatie en in thematische
subsidieprogramma’s (vanuit WDD financieren we vanuit Beleid en Innovatie Watersystemen, het
klimaatprogramma en uit de subsidieregeling Deltaplan Hoge Zandgronden).
Een voorstel van de Limburgse Voedselbosbrigade is om elke nieuwe verharding / bebouwing fors te
compenseren met vergroening elders. Hundertwasser wordt genoemd met het idee om bij nieuwbouw het
groen dat je weghaalt op je gebouw terug te leggen (zie foto).
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Deelsessie 4 Voedselbos op landbouwgrond
In deze sessie kijken we naar het voedselbos als landbouwmethode en wat daarbij de ruimtelijke kansen en
mogelijke belemmeringen zijn. Voedselbossen raken aan meerdere functies en kunnen op meerdere plekken.
Ieder voedselbos verdient daarmee een eigen puzzelstukje. We bespreken eerst de presentatie hierover door
Wouter van Eck, die met ons onder meer zijn ervaring deelt over hoe het bij voedselbos Schijndel liep met
archeologie als belemmering voor een voedselbos. Daarna geven we het gesprek weer tussen de deelnemers,
waaronder mensen van provincies en gemeentes.

Casus voedselbos Schijndel (Wouter van Eck)
Een voedselbos heeft kruinbomen
Hierboven zie je een schema met verschillende vormen van landgebruik: akkerbouw, veeteelt, en drie vormen
van agroforestry in de drie middelste kolommen. Wouter: “Je ziet de traditionele boomweide, dat is eigenlijk
de hoogstamboogaard met opgekroonde appelbomen wat ver uit elkaar gezet. Daaronder kun je schapen
houden of gras winnen. Je hebt de methode van een rijenteelt: een rij notenbomen in een akker, dat wordt ook
wel sylvo arable genoemd. En je hebt het voedselbos. Het voedselbos kent gelaagdheid in vegetatie, hoge
bomen, bodemleven dat ongemoeid wordt gelaten. Een voedselbos volgt de principes van bosecologie. Het is
dus enerzijds een landbouwmethode en dus ontworpen en aangelegd om voedsel te produceren, maar
tegelijkertijd draait het systeem op natuurlijke processen.”
Er staan uiteindelijk grote bomen in een voedselbos. Dat is planologisch gezien soms een probleem. Wouter:
“Dat is een probleem waar we soms op stuiten, omdat zoals de Nederlandse landbouw zich traditioneel heeft
ontwikkeld (zie de twee rechtse kolommen) we een bijna boomvrije vorm landbouw hebben gekregen. Dat is
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met schaalvergrotingen en ruiverkaveling de afgelopen decennia versterkt. Dat heeft er toe geleid dat we in
het agrarisch gebied nog waar weinig bomen. Sommige bestemmingsplannen zijn daarin helaas zeer
conserverend.” Dat is iets waar je op kunt stuiten als je een voedselbos als landbouwmethode wil gaan
ontwikkelen.
Ketelbroek is agrarisch bedrijf
Samen met zijn partner ontwikkelde Wouter van Eck Voedselbos Ketelbroek, in het zuiden van de provincie
Gelderland. “Dat is een agrarisch bedrijf, we zijn een agrarische maatschap. Ons grondgebruik is subtiel
verschillend van dat van de buren, daar zie je raaigrasvelden en wij hebben een polycultuur van 350
verschillende houtige soorten. Sommige van die bomen staan er voor het systeem, voor de biodiversiteit die
ook een positieve rol heeft in het voedselbos en anderen leveren ons voedsel. Of gaan dat doen als ze eenmaal
volop gegroeid zijn. Het mooie is dat dit systeem hier in het bestemmingsplan van de toenmalige gemeente
Groesbeek probleemloos kon worden aangelegd. Toen we het kavel in 2009 kochten was het een kale
maisakker. Het is natuurlijk altijd belangrijk dat voordat je ergens grond koopt je het bestemmingsplan checkt
over wat er wel en niet mag. Want hoewel een voedselbos een landbouwmethode is: als je geen bomen mag
planten dan heb je een groot probleem. Hier was de bestemming agrarisch in combinatie met waarden, en dan
moet je in het bestemmingsplan opdiepen wat zijn die waarden. In dit geval was het: potentie voor
natuurontwikkeling en recreatief medegebruik. Voedselbossen zijn hybride: ze zijn landbouw en natuur
tegelijkertijd. Maar aangezien natuur ook mocht, wat een goed idee is trouwens, en er geen beperkingen
waren tegen het volume van bomen en struiken wisten wij: hier kunnen wij onze landbouwmethode,
gebaseerd op een polycultuur van houtige soorten gaan toepassen.” Na de start deed zich een probleem voor:
de rvo keurde het voedselbos af als zijnde een agrarisch kavel want vanuit de lucht vonden ze het er te
rommelig uitzien. Wouter: “Maar wij leverden inmiddels al aan een restaurant en aan een brouwerij voor
speciaal biertjes dus wij konden best hard maken dat er wel voedsel werd geproduceerd en die procedure we
hebben toen een bezwaarschrift ingediend, die procedure hebben we toen gewonnen.”
Green Deal en gewascode voor Voedselbossen
Gaandeweg die procedure kwamen ze in contact met een aantal actoren waaronder ook het Initiatief Bewust
Bodemgebruik. Gezamenlijk is toen het initiatief genomen om een Green Deal Voedselbossen te sluiten.
“Daarin is toen gelijk afgesproken voor agrarische bedrijven die een voedselbos starten moet het gemakkelijk
zijn in plaats van moeilijk om een voedselbos te starten waar het gaat om de regelgeving binnen de
gecombineerde opgave. Dat is wat agrariërs ieder jaar moeten invullen, vroeger heette dat de mei-telling, dan
moest je iedere geit en iedere suikerbiet melden aan de overheid. Tegenwoordig moet je digitaal een formulier
invullen en je kavels indelen voor wat er staat qua gewas.” Voor voedselbos kun je aangeven welk deel van je
landbouwbedrijf voldoet aan deze criteria:
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Daar kun je code ‘1940’ voor aanklikken en dat betekent dat het wordt gezien als voedselbos. Wouter: “Dat
betekent dat je op z’n minst dezelfde landbouwsubsidie gaat krijgen. Je wordt niet gestraft als je een
voedselbos hebt, iedere agrariër krijgt immers voor een hectare raaigras en snijmais jaarlijs subsidie toeslag.
Wie op diezelfde hectare opeens een voedselbos gaat ontwikkelen krijgt nu dezelfde subsidie. Zodat een
agrariër niet wordt gestraft voor het omschakelen naar een systeem da overigens maatschappelijk veel nuttiger
is. Tegelijkertijd, en daar moeten we soms streng in zijn, voedselbossen zijn nu heel populair en een beetje hip
en dat is fantastisch… Maar ook een beetje een probleem want er worden nu ook zaken voedselbos genoemd
die eigenlijk niet in overeenstemming met deze definitie zijn, vooral omdat eigenlijk de ecologische principes
van een natuurlijk bos uit het oog zijn verloren. Dan worden er toch landbouwhuisdieren gehouden, dan wordt
er toch met eenjarige teelten gewerkt. In beide gevallen heb je géén gezond bodemleven en géén opbouw van
bodemvruchtbaarheid en kun je dus ook niet waarmaken dat het kan zonder externe inputs. Dus het is een
bepaalde teeltmethode, een bepaald landgebruik, ik wil niet zeggen dat ik tegen die andere vormen ben, maar
het zijn dan gewoon geen voedselbossen, het zijn andere vormen van agroforestry. Dus vandaar ook het
schema in het begin.”
Als bomen nog niet volgroeid zijn, mag het dan wel de gewascode voedselbos dragen? Wouter: “Ja. Bomen
plant je juist klein aan, dan zijn het in het begin wat takjes en een zee van onkruid en voordat ze die (tientallen)
meters omvang hebben bereikt ben je een paar jaar verder. Dat wordt onderkend, het is een meerjarige teelt
en daar is dat eigen aan: je begint me klein plantgoed dat later uitgroeit.”
Voedselbos Schijndel in het Ondernemend Natuurnetwerk
Voedselbos Schijndel is een project van Stichting Voedselbosbouw Nederland, HAS Den Bosch,
Groenontwikkelfonds Brabant en een belangrijke speler is de lokale kerngroep uit Schijndel en Wijbosch. Het
ligt in de gemeente Meierijstad. De totale omvang is ruim 20 ha verdeeld over twee kavels: één van 16 ha, één
van 4ha. “Het ondernemend Natuurnetwerk is een slimme constructie van de provincie Noord Brabant.
Spelregels zijn dat je moet aanhelen bij bestaand natuurnetwerk.”
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“Op deze kaart zie je linksboven dus aan de noordwestkant natuurgebied Smaldonk en rechtsboven aan de
noordoostkant natuurgebied Wijboschbroek, beiden zijn onderdeel van het Brabants natuurnetwerk. Het vlak
in het midden, het diagonale ruitje, was in gebruik als 16ha maisakker. Daarmee zie je hoe ongelukkig huwelijk
dat we in ons buitengebied hebben tussen natuurgebieden aan de ene kant waar terreinbeherende
organisaties hun best doen om biodiversiteit te bevorderen en sommige agrarische gebruiken die daar pal aan
grenzen die gebaseerd zijn op monocultuur, met veel externe inputs, waar biodiversiteit laag is en waar ook
veel vervuilende emissies plaatsvinden. Dat is een slechte ruimtelijke samenhang. Met de problemen rond het
stikstofbeleid is dat alleen maar indringender duidelijk geworden.” Met het Ondernemend Natuurnetwerk
heeft de provincie Brabant een set van spelregels bedacht die leiden tot een aantal kwalitatieve verplichtingen
en die houden in: geen bestrijdingsmiddelen meer gebruiken, geen bemesting (dus geen drijfmest en geen
kunstmest), en geen kerende grondbewerking. Wouter: “Die sluiten perfect aan bij die ecologische principes
van een voedselbos zoals die ook al zijn benoemd.” Een andere voorwaarde is een inrichting die de natuurlijke
kwaliteiten van de regio versterkt. Als je je daaraan houdt mag je wel degelijk aan landbouw doen, binnen die
randvoorwaarden.
Wouter: “Dan krijg je toch het over elkaar schuiven van landbouw en natuur door die randvoorwaarden en
door die inrichting die natuurwaarden versterkt. Maar je mág produceren daarom wordt het het
‘Ondernemend Natuurnetwerk genoemd’.” Bij het Ondernemend Natuurnetwerk kan je steun krijgen vanuit de
provincie. “De provincie betaalt mee aan de inrichting en betaalt 50% van de waardevermindering van de
agrarische grond als je eigenaar was of wordt, zij co-financieren dit. Maar het zijn wel afspraken voor de
eeuwigheid. Dus je moet je blijvend committeren. Die kwalitatieve verplichtingen worden dan ook vastgelegd
met een notariële akte.”
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Hoe pakte dat uit voor voedselbos Schijndel? “Vanuit onze Stichting streven wij niet per se naar de eeuwigheid,
wij vonden 20 jaar een goede minimumleeftijd voor een voedselbos, over 20 jaar is het aan anderen om het
voort te zetten maar dan staat daar eenmaal een behoorlijk rijk ontwikkeld voedselbos met veel biodiversiteit
en met een goede opbrengst. Doel van het voorbeeldproject is ook bewust andere agrariërs te informeren
over het project.
Op voedselbosschijndel.nl kan je in het projectplan nagaan wat de uitgangspunten zijn.” Er was al vroegtijdig
contact met de gemeente Meijerijstad over dit plan. De provincie had ooit de grond aangekocht, min of meer
een strategische aankoop vanuit uitbreiden van het Natuurnetwerk, dat toen het nog Ecologische Hoofd
Structuur zou gaan heten. Wouter: “Dat liep allemaal iets anders door rijksbeleid, de provincie Brabant heeft
toen eigenlijk het geld dat met Essent was verdiend voor een deel aangewend om het Natuurnetwerk wel te
voltooien, zij het deels met Ondernemend Natuurnetwerk. En dan is het maar bestuurlijk etiquette om het met
gemeente Meierijstad dat af te stemmen. We kwamen bij hen terecht met het bericht “de plannen behelzen
nu dat hier een voedselbos gaat komen”. Op die fase zei de gemeente: “Dat lijkt ons mooi, het heeft
bestemming agrarisch, maar aangezien een voedselbos is ook agrarische methode dus dat is allemaal in orde.”
Bomen zijn niet nieuw
Hoe zit het eigenlijk met bomen in dit landschap? Wouter: “Begin twintigste eeuw was het landschap
behoorlijk rijk aan bomen. Je ziet heel veel haagstructuur, lijnvormige singels, en vlakken met bossen. Voor een
belangrijk deel waren dat bomen die een nutsfunctie hadden. Voor noten, voor fruit, voor hout, en voor een
deel de slimme inrichting van het cultuurlandschap zorg dat je heel veel windstress voorkomt. De bomen
stonden zo dat ze de wind temperden. In de luwte van de hagen groeien gewassen beter, dan heb je minder
verdampingsstress en hogere productiviteit.”
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Het landschap zoals afgebeeld hierboven is verdwenen. Wouter: “Dat gebeurde in de twintigste eeuw, door
schaalvergroting en ruilverkaveling, omdat het voor landbouw die op grote machines en veel externe inputs
draait niet zo’n hele logische indeling is, zo’n landschap. Maar in de droge zomers van de afgelopen drie jaar
zag je dat daar waar nog wel bomenrijen of hagen stonden de gewassen het beter bleven doen dan degene die
volop in de kale, hete, verdrogende wind stonden. Dus dat is een logica, een les die het cultuurlandschap ons
zou kunnen leren.”
“Je ziet ook terug dat het natuurreservaat ten noordwesten, de Smaldonk, natuurreservaat is geworden omdat
het als cultuurlandschap gehandhaafd is. Natuurgebieden in Nederland zijn heel vaak cultuur-natuur, ze
hebben waardevolle kwaliteit, soortenrijkdom en een landschappelijke kwaliteit, die op voormalig cultureel
gebruik is gebaseerd. Het vlak binnen de gele lijn op bovenstaande afbeelding was dus geheel een maisakker
met nog maar één plant en bar weinig andere biodiversiteit.”

“In de planvorming voor het voedselbos is datzelfde vlak hier links te zien, waarbij we heel veel hagen hebben
teruggezet. Het zijn de donkergroene strepen die je aan de randen ziet en ook de subvakken maken. Die hagen
zorgen voor windbeschutting, ze zijn belangrijk voor biodiversiteit, voor insecten voor de vogels, ze geven
vruchtbaar strooisel, wat de bodem verbetert en waardoor water beter wordt vastgehouden. De
subverkaveling maakt dat je per kavel - het zijn pakweg zestien kavels binnen het totaal - weer een eigen
beplantingsritme kunnen kennen. De meesten zijn wat wij noemen ‘rationeel ingerichte voedselbossen’. Dan
heb je per vak pakweg zestien houtige soorten met een oplopende zoom. Hoge kruinbomen, kleinere bomen,
struiken, kruidachtigen en klimmers komen allemaal in de beplanting voor. Je houdt rekening met
penwortelaars, stikstofbinders, met schaduw, met beschutting. Op sommige plekken wordt in dit plan natte
natuur gerealiseerd, bijvoorbeeld onder de hoogspanningsleiding, daar mag je geen bomen zetten namelijk,
om te zorgen dat natte natuur een rol kan nemen. Bedenk dat kikkers en padden bondgenoten zijn in een
voedselbos, libelles evenzeer.
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Er liggen wat greppels en die kun je verbreden met natuurvriendelijke oevers en zo waterberging realiseren,
plus inzijging van water. Een andere truc is waar je graaft kun je ook ophogen. De drogere biotoop die je
daarmee realiseert is weer geschikt voor soorten die dieper willen wortelen en voor soorten die droog willen
overwinteren. Een pad heeft in het voorjaar een poeltje nodig en overwintert in droog strooisel. Door zo’n
mozaïeklandschap te maken kun je een hele goede biotoop voor dat type soorten realiseren.”
In het zuidpuntje zie je het ‘vitaminibos’ in aanleg. “Dat is juist een educatief visitekaartje van het gehele
project. Het ligt dichter bij de dorpskern. Van zonsopgang tot zonsondergang zijn mensen daar welkom op de
paden, op het picknickbankje. Mensen kunnen daar proeven, een workshop volgen. Daar staan ook de meeste
soorten (en nog meer ook) die elders ook staan. Daarmee is ook de rest van het gebied gevrijwaard van al te
nieuwsgierige mensen want de nieuwsgierigheid kun je best voorzien in dit openbare onderdeel van het
voedselbos. Dan houdt de natuur en de productie elders de rust die het nodig heeft.”

Op bovenstaande figuur zie je dat planten gezamenlijk gebeurt. Rechts zie je een bovenaanzicht van één van de
vakken. Wouter: “Van boven ziet het er heel rationeel uit, maar als je naar de dwarsdoorsnede kijkt dan zie je
dat het een polycultuur wordt. Zestien houtige soorten per hectare is eigenlijk al rijker en gemengder dan
menig natuurlijk bos, qua houtige soorten. Dus de diversiteit is groot en je loopt te midden en je oogst te
midden van opgegroeide soorten.”
We kijken naar relevante regelgeving vanuit het voedselbos Schijndel. “De functie landbouw maakt dat het in
principe geschikt is voor een voedselbos tenzij er ook andere waarden zijn benoemd en uitgewerkt in de
planvoorschriften die aanplant van bomen bemoeilijken. Waar landbouwgebied probleemloos bomen toestaat,
kan een voedselbos, want het is een landbouwmethode. Maar als dat zelfde bestemmingsplan bijvoorbeeld
open landschap als waarde heeft kan het heel moeilijk worden. Dat is de worsteling die in een andere groep
wordt besproken.”
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Archeologie
“De worsteling die wij hier hadden is dat archeologie als aandachtspunt wordt benoemd, als waarde, voor een
groot deel van het terrein. Ik dacht dat het relatief makkelijk te ondervangen zou zijn. Er blijkt exegese in te
zijn, verschil van inschattingen, ook binnen de gemeente zelf waardoor de communicatie ook niet altijd even
helder is. Mijn advies is dan: heb je de keuze, vermijd ook archeologie, want het kan gedoe geven. Als het er
wel is moet je ermee laveren. Dat zijn we aan het doen. Sommige archeologen denken dat als je een boom
plant je een kuil graaft van anderhalve meter diep. Maar dat is helemaal niet zo. Zo’n diep gat is niet goed voor
de bodem, niet goed voor je rug, en niet goed voor de boom. Bomen moet je aanplanten als ze jong zijn, als ze
een paar wortels hebben, twee of drie jaar oud, dat is de beste manier om bomen succesvol te laten groeien. Je
hoeft je gat niet dieper te graven dan de bouwvoor diep is. Dit was een maisakker, die werd jaarlijks geploegd
en geëgd, met zware machines. Dan heb je bodemcompactie en dan blijft het water in de winter staan, en dan
ga je een nieuwe cyclus van ploegen en eggen doen, tegelijkertijd ontstaat zo een ploegzool onder de
bouwvoor. Als je een boom plant in een voedselbos in de regel ga je niet dieper dan 25 a 30 centimeter. Dus
het is geen diepere bodemverstoring.”
Als er archeologische waarde verwacht wordt, als je iets gaat doen wat misschien het bodemarchief kan
beschadigen, moet je eerst onderzoek laten doen. Wouter: “In het kader van de poelen die wij maken hebben
we een omgevingsvergunning nodig, en toen ging de behandelend ambtenaar alsnog over de archeologie
nadenken. Hij was toen kritischer naar ons toe ten opzichte van het eerdere groene licht dat we hadden
gekregen. Dus nou wordt binnen het kader van die omgevingsvergunning alsnog ook de archeologische toets
gedaan. Zo kan het lopen.”
Bij Ketelbroek was dit niet aan de orde. “Normaal hoeft een agrariër ook niet te zeggen welk gewas hij zet. Je
mag dus ook een voedselbos aanplanten tenzij er dingen spelen. Rond archeologie is het een schemergebied,
want sommige bomen wortelen wel dieper. Overigens rammenas en asperge wortelen dieper dan een
perenboom. Maar dat weten archeologen niet. Bomen hebben een slechtere naam qua dieper wortelen,
terwijl de meeste fruitstruiken ook niet dieper dan 30 cm wortelen. Walnoten en kaki’s en tamme kastanjes
wel , die gaan dieper, en dan vreest men aan de kant van de archeologie, vanuit die invalshoek zouden de
diepere wortels schade kunnen aanrichten aan het bodemarchief. Het blijft een beetje een arbitraire
inschatting. Een onderzoek is kostbaar, ook interessant, ik wil ook weten wat ergens is geweest en ik zou ook
geen schade willen aanrichten.” Provincie Brabant is partner in voedselbos Schijndel. Zij zullen het
archeologisch onderzoek bekostigen. “Dan gaat een archeologisch bureau inschatten in hoeverre er
archeologische waarden vertegenwoordigd zijn en misschien ook op meetpunten of boorpunten daar een test
op doen. Als je dan op een bijzonder relict stuit is dat een reden om die plek te vrijwaren. Ook dat hebben we
bij een ander voedselbos in de buurt van Almere meegemaakt. Daar konden we door te schuiven met het
ontwerp de plannen alsnog door laten gaan. Het blijft een beetje bizar, zeker waar het gaat om neolithische
resten, daar hebben sindsdien bomen gegroeid en heeft een bos gestaan, het fameuze Brabantse
voorpootrecht bood landbouwers en bewoners altijd het recht om bomen te planten en struiken te planten.
Maar nu het eenmaal een kaal landschap is zou bomen planten opeens belemmering van bodemarchief uit het
verleden zijn. Het is vrij arbitrair maar we hebben ermee te maken.”
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Andere wetgeving rond bestemmingsplan
“Grondverzet is een extra handeling die niet bij ieder voedselbos aan de orde is. Poelen en natuurvriendelijke
oevers zijn leuk als dat kan maar het is geen verplichting voor een voedselbos en als het dan leidt tot extra
belemmeringen zou ik die niet aangaan. Dat geldt evenzeer voor projecten die er zijn met tiny houses of grote
loodsen. Die hebben hun eigen logica. Landelijk en open gebied en groene functies zijn redelijk goed
beschermd tegen rode bebouwing. Als een voedselbos daar erg afhankelijk van is kan dat heel erg vertragen.
Zeker agrarische voedselbossen hebben die bebouwing niet nodig.”
Op provinciaal vlak speelt: bestaand bos mag je op een gegeven moment niet meer rooien. Daarmee kan
afwaardering van de grond ontstaan tegen de bedoeling van iedereen die betrokken is. Dit vind je terug in het
verslag van 7 juli. Het komt erop neer dat provincies, Brabant en Overijssel doen dit al, agrariërs vrijstelling
kunnen geven van de herplantplicht waardoor het voedselbos kan blijven bestaan en niemand verliest in grond
waarde.
Bij exoten speelt mee dat ze bij sommige afdelingen van de provincie huiverig zijn voor exoten. Wouter: “Maak
een duidelijk onderscheid: nee er worden geen invasieve exoten aangeplant. Dus géén Japanse duizendknoop,
géén Siberische berenklauw. Overigens de appel en de aardappel en de asperge zijn allemaal exoten, onze
voedselproductie draait op exoten. Een voedselbos is een systeem die beiden in elkaar schuift: ecologische
principes en inheemse soorten spelen óók een rol, en enkele soorten die ons voedsel en oogst geven.”
“We willen functies ruimtelijk slim combineren. ‘Bossenstrategie’ is maar een trefwoord om te zeggen: we
hebben bomen nodig, voor koolstofbinding, voor verbetering van de waterhuishouding en herstel van de
biodiversiteit. Dat zal voor een deel op agrarische grond moeten want er is geen extra grond waar bossen op
kunnen. Het stikstofbeleid heeft duidelijk gemaakt dat landbouw en natuur nu ongelukkig dicht op elkaar
geplempt zijn waar het gaat om klassieke veehouderij en kwetsbare natuur.
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Voedselbossen kunnen daar dingen verzachten en beter combineren en zo gelukkiger allianties in ons
landschap maken. Maar dan moeten we dus af en toe inschikken met bepaalde andere waarden. Waar het gaat
om archeologie en open landschap zou ik bijna pleiten voor een soort ‘vijf sterren beleid’: waar moet per se
iets blijven, waar maken we een mix, of waar hebben de bomen voorrang, zodat we op die manier een slimme
indeling en combinatie van landschappelijke functies gaan krijgen.”

Gesprek met de deelnemers
Vanuit Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is er een pilot geweest naar aanleiding van een motie van LTO in het
kader van de verstoring van landbouw rondom archeologie. Er is onderscheid tussen archeologische waarde en
archeologische verwachting. Die laatste is minder streng.
Als we het hebben over archeologische belemmeringen, dan gaat het niet over verstoring aan bodemprofiel
maar om de mogelijkheid dat er bewoningsresten uit het verleden in de grond zitten.
Hoe ga je om met residuen van bestrijdingsmiddelen? Wouter: “Het beste wat je kunt doen is ermee
ophouden, voor het bodemleven en voor een gezond leefmilieu. Het tweede beste wat je kunt doen is het
ondersteunen van het bodemvoedselweb, dat aangejaagd en gevoed wordt door groene bladeren, dus
fotosynthese die energie bindt en biomassa levert. Een deel van de gifstoffen wordt afgebroken door een
gezond functionerende bodem, zowel door schimmels als door bacteriën. Een voedselbos planten op
voormalige landbouwgrond geeft je die erfenis mee, de bodem zal langzaam maar zeker schoner worden.”
Ten aanzien van stikstof overschot: een voedselbos is niet verschralend natuurbeheer, verschralend
natuurbeheer is een culturele natuurbeheermethode. Een voedselbos is het toevoegen van biomassa. Wouter:
“Dat is ook een manier om de bodem schoner te krijgen: door de netto toevoeging van biomassa raakt stikstof
beter ingekapseld in gebonden organisch materiaal, dus gebonden koolstof, en zie je dat na een paar jaar de
druk van brandnetels ook afneemt omdat er een evenwichtiger samenleving van bodemleven ontstaat.”
Hoe zit het met het watervasthoudend vermogen van de bodem in een voedselbos? In bosecosystemen kan
meer water worden opgenomen in de bodem. Bij landgebruik met zware machines zie je vaak in de winter
plasvorming, dat is een soort schijnwaterspiegel. Als je een tijd lang geen zware machines gebruikt en in plaats
daarvan het bodemleven voedt krijg je meer doorworteling en penwortelaars waardoor de infiltratie capaciteit
verbetert. Wouter vertelt dat in mei 2018 bij een zware hoosbui hij het water bij omliggende percelen zag
afstromen terwijl het op Ketelbroek infiltreerde. Vervolgens kwam de droge hete zomer. Wouter: “De
omliggende percelen waren geworden tot een dorre woestenij en het voedselbos bleef groen. Het voedselbos
had genoeg reserve aangelegd om, in combinatie met windbeschutting, die droge tijd te doorstaan. Dat kunnen
we voor die toekomstgerichte planologie ook benutten: voedselbossen dragen bij aan verbeterde
waterhuishouding en aan klimaatrobuustheid.”
Wat was de rol van de provincie en wat was de rol van de gemeente in het realiseren van voedselbos Schijndel?
Het Groen Ontwikkelfonds Brabant, van provincie Brabant, heeft de taak tot uitbreiding van het
Natuurnetwerk, dat gebeurt deels via het Ondernemend Natuurnetwerk. Daarin wordt landbouw en natuur
gecombineerd. Het Groen Ontwikkelfonds Brabant is samen met Stichting Voedselbosbouw Nederland en de
HAS de trekker. Het is een project dat door die drie organisaties gedragen wordt.
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Wouter: “We hebben vroegtijdig met gemeente Meierijstad afgestemd. Ik herinner me dat de wethouder toen
zei ‘Dit is een leuk cadeautje, want het voedselbos heeft ook sympathie bij de gemeenschap en sluit aan bij
beleidsdoelen’. Tegelijkertijd is het soms lastig dat ambtenaren soms een behoudende houding hebben
rondom archeologie.”
Was de gemeenteraad ook betrokken? De provincie is eigenaar van de grond, het is particulier eigendom, in
het grondgebied van Meierijstad. Als het past binnen het bestemmingsplan dan is daar geen nadere
besluitvorming nodig. Wouter: “We hadden een omgevingsvergunning nodig vanwege ons plan om die
natuurvriendelijke oevers aan te leggen en toen kwam die archeologie toch zwaarder terug dan gedacht. Maar
dat op ambtelijk vlak. Ik denk ook niet dat we op dit vlak een raadsdiscussie zouden moeten willen.”
Het verschilt per plek hoe het bestemmingsplan stimulerend of belemmerend werkt voor de realisatie van een
voedselbos. Wouter: “Soms is het bestemmingsplan heel vrij, heel open. Op andere plekken kom je tot op de
vierkante meter ‘dichtregeregelde’ situaties tegen die heel conserverend zijn waardoor de kracht van een
voedselbos niet benut kan worden in het landschap, omdat houtige opstanden verboden zijn. Terwijl als je kijkt
naar een kaart van zestig jaar geleden, dan stond precies daar een bomengroep! Het is maar net wat je wil
conserveren.” We zullen steeds moeten puzzelen met de regels die er zijn. “Ik hoop dat de omgevingswet in de
toekomst de kans biedt om een weging te kunnen maken. Dat het iets minder conservatief wordt.” Aanvulling
van één van de deelnemers: “De Omgevingswet verandert niet het ambtenaren apparaat maar hooguit dat het
stimuleert om anders na te gaan denken en daar hebben we nog ook wel tien jaar voor nodig. Zo kijk ik als
ambtenaar naar mijn directe omgeving”
Zijn er al initiatieven binnen de voedselbosbeweging om ecosysteem waarden in euro’s om te zetten?
“Eemvallei en Schijndel zijn de grootste voedselbossen die in Nederland in ontwikkeling zijn. Daar hebben we
een meerjarig onderzoeksprogramma voor opgestart om deze waarden te volgen. Dat begint met organische
stof maar het is meer dan organische stof, qua koolstofbinding en weerbaarheid van het systeem. Daar zit nog
niet aan gekoppeld dat je er ook voor betaald wordt.” Dus op nationaal niveau in Nederland is dat initiatief er
nog niet. Wouter: “In Oostenrijk, ook een lidstaat van de Europese Unie, worden agrariërs beloond als de
organische stof toeneemt. Voedselbos-agrariërs zullen dit zeker gaan bereiken. Zo’n regeling zou echt kunnen
helpen als steuntje in de rug voor degene die de omschakeling gaan maken.”
Aanvulling: Hier wordt binnen het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid aan gewerkt, binnen de ecoregelingen, via puntensystemen waar bedragen aan gekoppeld zijn. Dat betekent wel dat het getouwtrek dat
nu speelt in Brussel de komende twee jaar bij de nationale invulling van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid gevoerd zal moeten worden om het de goede kant op te krijgen.
Als je nieuw bent en je start een voedselbos, wordt je dan serieus genomen als agrariër voor rvo? Wouter:
“Technisch gezien: agrarische grond kopen kan iedereen, en je registreren bij de KvK als agrarisch bedrijf kan
ook iedereen. Wij hebben een agrarische maatschap. Er zijn nu vanuit o.a. de WUR en de HAS veel studenten
die onderzoek doen naar voedselbossen. Dat helpt om te onderbouwen dat een voedselbos maatschappelijke
waarden als biodiversiteit en koolstof binding realiseert en uiteindelijk ook een beter verdienmodel inhoudt
voor agrariërs. Dat is niet wat de afgelopen 70 jaar de dominante windrichting was, of de weg waar iedereen
heen werd gestuurd en waarvoor de subsidies waren. Dat is nog steeds zo, met uitzondering van de regeling in
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Brabant met het Ondernemend Natuurnetwerk. Heel veel natuurregelingen zijn heel conservatief, gericht op
het oude cultuurlandschap (en op smetvrees voor exoten gebaseerd). Deze zijn overigens vaak ook niet
klimaat-adaptief. Bepaalde bomen zullen hier in de toekomst beter groeien. De beuk is in Nederland aan het
verdwijnen in het nieuwe klimaat. Terwijl de peacan, de hickory en de boomhazelaar ervoor zouden kunnen
zorgen dat wij hier in de toekomst nog bomen hebben. Dat zou je kunnen testen in voedselbossen, als
kraamkamer voor innovatie. Maar dan heb je het dus wel over soorten die van buiten af komen.”
Er zijn vooruitstrevende agrariërs, waar de Stichting Voedselbosbouw Nederland mee samenwerkt. “Zij
beginnen over te steken en naarmate er meer van dat soort agrarische voorbeeldbedrijven ontstaan vanuit de
sector zelf, denk ik dat dat weer een positief voorbeeld is voor anderen.”
De netto opbrengst van snijmais en raaigras is rond de €300 à €350 per jaar omdat er ook hoge uitgaven
tegenover staan. Een voedselbos heeft vrijwel geen uitgaven, omdat het draait zonder externe inputs. “Als de
exponentiele groei van het bosecosysteem, na pakweg zeven jaar, echt op stoom komt, dan heb je jaarlijks
oogsten die toenemen en die zorgen dat de netto inkomsten boven dat van de reguliere teelten gaan liggen.
Maar eerst moet je investeren en een paar jaar geen inkomsten hebben. Dit is een hobbel waar overheden op
kunnen inhaken: dat onrendabele begin, waarvoor je je nek moet uitsteken terwijl het in de agrarische sector
ook moeilijk ligt, daarin zou hulp kunnen komen. Dat je niet het slachtoffer wordt van een omschakeling ten
goede die je bewerkstelligt.”
Hoe kunnen we het starten makkelijker maken? Een soort stappenplan? Vanuit de Green Deal maken we een
juridische handleiding. Daarnaast kunnen we ook kijken wat we nog meer kunnen doen, tips geven op dit vlak
en kijken waar bepaalde kennis ontsloten kan worden.
Waar herschikking van het landelijk gebied voor de hand ligt: “De gewone route van landbouw gronden
opkopen tegen 80% van de waarde en er natuur van maken is duur en de natuurontwikkeling gaat dan heel
traag. Voedselbossen kunnen een goedkopere route bieden voor het aanhelen en verbinden van
natuurgebieden. Wie weet kan op de grond van een de agrariër die daar nu een melkveebedrijf heeft met veel
emissies of dat ongelukkig ligt, een voedselbos komen. De zittende agrariër hoeft niet zelf degene te zijn die
het voedselbos doet, dat mag wel, maar het hoeft niet. Dan kan je als overheid zeggen: ‘hoe zorgen we dat
iemand anders daar een agrarische teelt kan opzetten op een voedselbosmethode’.”
Hoe kan een voedselbos goed landen binnen gemeentes? De claim op grond is enorm voor alle transities die er
nodig zijn, de woningbouw opgave. Degene die aan zet is, is de gemeenteraad om de omgevingsvisie vast te
stellen: waar, in welk gebied, moet wat ontwikkeld worden. De komende jaren kan iedere inwoner invloed
uitoefenen bij de totstandkoming van die visie. Daarna, als je binnen zo’n visie blijft, zijn er allerlei
mogelijkheden om slim te combineren. Het is goed om te bedenken dat je met een voedselbos zowel
natuurwaarde, landbouwwaarde, als stikstofproblematiek oplost. Door die combinatie aan te tonen maak je de
meeste kans binnen een overheid omdat die grondclaim enorm hoog is.
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Als we de gemeentelijke opgaven en wat een voedselbos allemaal terug levert aan de maatschappij
combineren kunnen we daar een bouwsteen van maken. Elke claim op grond is er eentje teveel. En daar kun je
gemeentes mee helpen.
Functies kunnen proactief benoemd worden. En als er dan een alinea komt over voedselbos in de
Omgevingsvisie kunnen anderen dat benutten in de puzzel die ze gaan leggen. Welke bijdrage voedselbossen
leveren aan de beleidsdoelen is daarmee helder geformuleerd.
Als ambtenaar kan je het woord voedselbos inbrengen in gesprekken en documenten. Dat is nuttig, zeker ook
omdat landbouw en natuur secties gescheiden zijn. Probeer daar vrij tussen te bewegen.
Zijn er regelingen dat mensen ergens kunnen gaan wonen als ze daar een groene bijdrage leveren, bijvoorbeeld
met een voedselbos? In Overijssel is daar ervaring mee. Daar is een testlab voor nieuw bos en kleinschalig
wonen. Via de Natuur en Milieu organisatie hebben zich een tiental initiatieven gemeld die een plek zoeken om
tiny houses en nieuw bos, en dat is met name voedselbos, te combineren. Wie zien dat het bij gemeentes wel
landt, zeker als er meerdere initiatieven binnen één gemeente zijn. Als het aansluit op het bestemmingsplan
dan zijn er wel mogelijkheden. Maar de combinatie van én wonen én nieuw bos realiseren, dat zijn twee hele
ingewikkelde ruimtelijke ontwikkelingen. Daar heeft de provincie een rol in. Bestuurlijk is er veel enthousiasme,
ook bij gedeputeerde, mensen die ‘voedselbossen’ en ‘bossenstrategie’ noemen. Maar in de uitvoering heb je
toch met het oude denken te maken en het gevoel dat ieder die zijn eigen domein moet bewaken. Daar
hebben we echt nog enthousiaste dwarsdenkers in nodig.
Elke locatie heeft zijn eigen randvoorwaarden. Je begin bij de gemeente bij de bestemming, dan kom je bij de
provincie als het over natuur gaat, als je bomen wil planten in natuur dan heb je te maken met de boswet, dat
kan nog ingewikkelder zijn dan op agrarische grond.
Er zijn plekken waar een nieuwbouwwijk met voedselbos gerealiseerd is. Dan weten mensen die daar komen
wonen al meteen dat daar een voedselbos bij is. In Brummen bijvoorbeeld. Het voedselbos is daar ‘openbare
ruimte met een plus’. Een sociale component, die krijg je cadeau.
Gemeentes kunnen elkaar daarin inspireren. Gemeentes die qua inwoner aantal vergelijkbaar zijn doen graag
elkaar na. Wellicht kunnen we goede voorbeelden meenemen in de handleiding die we vanuit de Green Deal
maken.
Als je bij de omgevingsdienst werkt merk je dat het voor veel mensen lastig om een aanvraag voor een
voedselbos te toetsen, omdat ze er simpelweg te weinig bekend mee zijn. Je merkt dat mensen geneigd zijn
‘nee’ te zeggen, puur omdat ze het niet kennen. Als je er meer wil over uitzoeken heb je daar uren voor nodig,
die je niet zomaar krijgt als mensen nog niets weten van voedselbossen. Het zou fijn zijn als daar vanuit de
Green Deal handvaten voor zouden zijn, bijvoorbeeld over hoe het zit met worteldieptes en archeologie. Nu is
het succes van een voedselbos binnen een gemeente afhankelijk van mensen die er zelf een passie voor
hebben.
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De wens is het mobiliseren van meedenk-vermogen, in plaats van ‘tegendenk’-vermogen. Daar kunnen vanuit
de Green Deal voorzetten voor geven. Dat geldt zowel voor het langere termijn perspectief voor de nieuwe
Omgevingsregelingen, als voor wat we nu al in de dagelijkse praktijk tegenkomen: voor een deel is de kennis
nog iets te verbrokkeld. We kunnen goede positieve voorbeelden geven en tips om zorgen weg te nemen en
helder te maken dat we met voedselbossen geen problemen gaan maken maar problemen gaan oplossen. Niet
overal: een weidevogelreservaat moet geen voedselbos worden. Een Karolingisch graf ook niet. Maar op
andere plekken is het best een goede invulling.
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Deelsessie 5 Voedselbos in open cultuurlandschap
Casus open cultuurlandschap
Marc Buiter, secretaris van St. Voedselbosbouw Nederland, hield een introductie met beeld, over wat een
voedselbos is, welke criteria daarbij gelden en hoe de praktijk zich ontwikkelt. Sinds 2019 is dat mede in het
kader van het programma Duurzame Doorbraak Voedselbosbouw van de stichting, die daarin ondernemers en
terreinbeheerders helpt om agrarische voedselbossen van minimaal 5 ha te realiseren. Dit programma
ontvouwt zich op diverse plekken, vooralsnog vooral in het zuiden en midden van het land, en bij de
landschappelijke inpassing daarvan komen diverse hordes en hindernissen aan het licht.
In de planning van een voedselbos krijgt de praktijk te maken met wet- en regelgeving op het gebied van:
landbouw, natuur & milieu, water, hoogspanningsnetten, gasnetten, recreatie, archeologie en cultuurhistorie
(RO). Een casus wordt uitgelicht: de landschappelijke voorwaarden die zijn vastgelegd voor de omgeving van
het historische Schokland, gelegen naast een biologisch akkerbouwbedrijf, dat van zins is om een voedselbos
van min. 5 ha aan te leggen ten behoeve van grotere ecologische veerkracht van het bedrijf, productie van
divers voedsel, van recreatieve en educatieve waarden. Uitgaande van eisen zoals voor voldoende zichtlijnen
worden er 2 ruimtelijke varianten ontworpen, met voor de ondernemer verschillende voor- en nadelen, zoals
effecten op de verwachte biodiversiteit, ruimtebeslag van windkeringen, rijafstanden en dergelijke:

Noordoostpolder, Schokland en boerderij Zonnegoed in het zuiden
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Argumenten bij landschappelijke variant 1 Voedselbos Zonnegoed
+ Vergt geen aanpassingen verdeling akkerbouwpercelen
+ Groot deel voedselbos ligt langs het water
+ Relatief groot raakvlak met de akkerbouwpercelen
+ Biedt venster op Schokland dat lijnenspel NOP accentueert
- Zuidelijk uitzicht nabijgelegen erven wordt beperkt
- Smalle stroken maken bosecosysteem zwakker
- Er gaat veel randlengte zitten in windkerende soorten
- Minder geschikt voor recreatie vanwege vorm en afstand tot erf

Argumenten bij landschappelijke variant 2 Voedselbos Zonnegoed
+ bos vormt een robuust geheel, waardoor een rijk faunaleven kan ontstaan
+ bos is goed toegankelijk vanaf erf; gunstig voor recreatie en educatie
+ Zicht op Schokland vanaf N50 niet of nauwelijks beperkt vanwege dichte begroeiing langs de
N50
+ vorm bos weerspiegelt verkaveling bedrijf en versterkt deze specifieke polderkarakteristiek
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+ positie in het midden is gunstig voor biodiversiteit op omliggende akkers
- Raakvlak met akkers is kleiner dan bij de stroken, waardoor gewenste impact van biodiversiteit
op de akkers waarschijnlijk minder zal zijn (dit wordt wellicht gecompenseerd door een grotere
soortenrijkdom)
- Dit ontwerp vergt een aanpassing van de rotatie op de akkerbouwpercelen
- Vanaf Schokland geeft dit mogelijk minder ruimtelijkheid dan bij variant 1, hoewel de bosrand
zal samensmelten met de randbegroeiing langs de N50
Dit is een actueel voorbeeld van hoe bestaande ruimtelijke beperkingen aanleiding geven om het ontwerp van
een voedselbos aan te passen. Op veel plekken blijkt echter dat de bestaande wet- en regelgeving de
voedselbosbouw structureel in de weg zit, en daarmee de diverse meerwaarden die zij voor de locatie en
omgeving zou bieden frustreert. Het gesprek met de deelnemers spitste zich onder meer toe op de
discrepantie hiervan met diverse, urgente maatschappelijke opgaven, en op de noodzaak om dit op meerdere
relevante niveaus aan te kaarten. Daarbij gaat het bijv. om de wens om meer ‘hout’ (struiken, bomen) in het
agrarische landschap te integreren - als maatregel die de klimaatverandering helpt af te remmen - en meer
biodiversiteit in te brengen - omdat met name het agrarische landschap zo ernstig is verarmd. Daarnaast wringt
de vertraging in projecten die voortkomt uit archeologische opgaven op allerlei plekken met de noodzaak om
juist aan de toekomst te blijven werken. Iets dergelijks geldt voor het gewicht van cultuurhistorische
overwegingen op landelijke ontwikkelingen ten opzichte van innovatieve en integrale vormen van landgebruik
en ontwikkeling. Zo wordt blijkens menig bestemmingsplan veel waarde gehecht aan het behoud van zog.
‘open (cultuur)landschap’, waarvan de historische associatie maar zeer beperkt te onderbouwen valt, omdat er
in de laatste eeuw in een aantal verkavelingsslagen juist vrijwel overal bosjes, hagen, houtwallen, windsingels
en boomgaarden en dergelijke zijn verdwenen.
De conclusies van de sessie luiden dan ook:

36

•

Het is hoognodig om de urgentie van (deels mondiale) vraagstukken als klimaatverandering en
biodiversiteitsverlies te blijven onderstrepen

•

De kaders voor besluitvorming t.a.v. invulling van het landschap zijn hard toe aan herziening, op
lokaal, regionaal/provinciaal en landelijk niveau

•

Een strategie hiertoe kan zijn om consensus te organiseren voor de bestemming van bepaalde
percentages ‘open landschap’ voor invulling door (voedsel)bos
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