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De belangstelling voor voedselbossen in Nederland groeit, vanwege een toenemende behoefte aan 
gezond en lokaal voedsel, aan het herstel van bodemkwaliteit en aan de bevordering van biodiversiteit. 
Het concept voedselbos heeft inmiddels vele verwachtingen gewekt, hoewel daarvoor nog niet veel 
onderbouwing is. Voedselbossen kunnen het Nederlandse landschap de komende decennia significant 
veranderen, mits de knelpunten voor oogst en afzet worden opgelost. Wel moeten we ons afvragen welke 
landschappen mogen ver dichten door voedselbossen en welke niet. Tijd voor nader onderzoek en discussie.

De grondgebonden landbouw beslaat ruim 60% van het 
grondoppervlak in Nederland en is daarmee de meest 
beeldbepalende functie in het landelijk gebied. De sec-
tor wordt geconfronteerd met ingrijpende sociale, eco-
nomische en ecologische uitdagingen. Denk aan het be-
perken van de uitstoot van broeikasgassen, het werken 
aan gezonde bodems en het herstel van de biodiversiteit 
(o.a. LNV, 2018). Intussen worden alternatieve produc-
tiemethoden voor de teelt van eenjarige gewassen ont-
wikkeld, zoals niet-kerend grondgebruik en kringloop-
landbouw. De meest radicale vorm van grondgebonden 
landbouw is de gemengde teelt van meerjarige gewas-
sen, waarbij de bodem in het geheel niet meer geploegd, 
bemest of met gewasbeschermingsmiddelen behandeld 
wordt: voedselbossen in het Nederlands taalgebruik, of 
perennial polycultures daarbuiten (Toensmeier, 2016). Het 
concept voedselbos heeft de laatste jaren een opmerke-
lijke opmars doorgemaakt. Het wordt tijd voor een gron-
dige beschouwing van de consequenties voor voedsel-
productie en landschapskwaliteit. 

Wat is een voedselbos?
De leidende definitie in Nederland is die van de Green 
Deal Voedselbossen (2017): “Een voedselbos is een door 
mensen ontworpen productief ecosysteem naar het 
voorbeeld van een natuurlijk bos, met een hoge diversi-
teit aan meerjarige en/of houtige soorten, waarvan delen 
(vruchten, zaden, bladeren, stengels e.d.) voor de mens 
als voedsel dienen.” 

In een voedselbos worden verschillende (vooral uit-
heemse) soorten bomen, struiken, kruiden, bodembe-
dekkers, ondergrondse gewassen en klimplanten be-
wust aangeplant op grond van hun nuttige eigenschap-
pen. Zij verschaffen de mens basisvoedsel (eiwitten, 
koolhydraten, vetten, vitaminen et cetera) maar ook 
materialen (o.a. vezels, hout) en andere ecosysteemdien-
sten (o.a. stikstoffixatie, koolstof binding, bestuiving, 
natuurlijke plaagbestrijding). Het is een systeem dat in 
de tijd complexer, soortenrijker en minder kwetsbaar 
voor ziekten en plagen wordt (o.a. Jacke & Toensmeier, 
2005).

Huidige situatie in Nederland
Voedselbossen zijn feitelijk de meest verdichte vorm van 
agroforestry (de functionele en ruimtelijke combinatie 
van voedselproductie en houtteelt), hoewel het geen ca-
tegorie is binnen de agroforestry-typologie. Wereldwijd 
worden vijf vormen onderscheiden (USDA, z.d.), waar-
van er twee (in experimenteel stadium) voorkomen in 
Nederland: strokenteelt (alley cropping) zoals graanak-
kers of groenten met bomen tussen de rijen en bosbe-
weiding (sylvopasture) zoals noten- of fruitteelt met kip-
pen, varkens of koeien. 
Voedselbossen in Nederland zijn van zeer recente datum; 
het oudste voedselbos, Sualmana in Swalmen, dateert 
van 1995. Het aantal locaties is nog zeer gering en de 
meeste objecten zijn niet groter dan een halve hectare. 
Bij elkaar gaat het in Nederland volgens opgave van de 
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het vast te houden (Siepel et al., 2018). 
•  Biodiversiteit: voedselbossen herbergen evenveel of 

zelfs meer soorten dan gevestigde natuurgebieden. Uit 
een vergelijkende studie tussen Natura 2000-gebied 
Het Bruuk bij Groesbeek en het aangrenzende voed-
selbos Ketelbroek bleek dat de soortenrijkdom van in-
secten en broedvogels in beide gebieden vergelijkbaar 
was (Breidenbach et al., 2017).

•  Sociale veerkracht: voedselbossen zijn, net als regio-
naal georiënteerde landbouwbedrijven, in staat om 
een bijdrage te leveren aan een veerkrachtige samenle-
ving. Het zijn overwegend kleinschalige, groene initia-
tieven die veel vrijwilligers aantrekken en veelal lokale 
verbanden aangaan voor de afzet van hun producten 
(Jonker, 2014; Karssen, z.d.).

•  Economische veerkracht: voedselbossen bieden nog 
andere diensten, zoals educatie, recreatie en gastro-
nomie (Opdam, 2016; Voedsel uit het Bos, z.d.). Vaak 
hebben ze een niche ontwikkeld. Zo levert Voedselbos 
Ketelbroek exclusieve producten aan restaurant de 
Nieuwe Winkel in Nijmegen (W. van Eck, pers. med.). 

Drie ontwikkelpaden met consequenties 
voor landschap
Op basis van bovengenoemde aannames kunnen voed-
selbossen worden ontwikkeld vanuit verschillende uit-
gangssituaties: landbouw (akker of grasland), bos of na-
tuurgebied of plantsoen of park. Iedere uitgangssituatie 
kent een andere wet- en regelgeving en een andere land-
schappelijke en sociaal-economische context. 
Bij de ontwikkeling van een voedselbos vanuit een land-
bouwkundige uitgangssituatie is bij beplanting van 
meer dan 0,1 ha of een rijbeplanting van meer dan 20 
bomen de Wet Natuurbescherming van kracht. Er is dan 
geen sprake meer van landbouw, maar van bosbouw. Dat 
past mogelijk niet in het bestemmingsplan. Als dat vol-

Radboud Universiteit om minimaal 48 ha (Hoppenreijs 
et al., 2019), minder dan 0,1 promille van het landbouw-
areaal. Wel is er een zekere groei waarneembaar. Ook 
zijn er initiatieven (in uitvoering) voor grotere voed-
selbossen: 20 ha in Schijndel (Groen Ontwikkelfonds 
Brabant) en 56 ha van Staatsbosbeheer in Flevoland 
(Eemvallei Zuid). 
In het stedelijk gebied voldoet geen enkele opgaande 
begroeiing aan de strikte def initie van de Green Deal 
Voedselbossen. Het aandeel fruit- en notenbomen in 
de stedelijke groenstructuur is nog uiterst beperkt, 
maar heeft wel potentie (Stobbelaar & Van der Meulen, 
2019). Zo kunnen particulieren en bewonersgroepen het 
vruchtgebruik van eetbare soorten bevorderen en meer 
fruit- en notenbomen aan (laten) planten (Van Dooren, 
2019). Daarmee kunnen ze ook bijdragen aan de biodi-
versiteit in steden, aan de relatie mens-natuur (Korthals, 
2018) en aan het klimaatrobuust maken van de stad. In 
de stad Utrecht wordt de komende jaren bijvoorbeeld 
een voedselbos van 15 ha aangelegd in de nieuwe wijk 
Rijnvliet.

De mogelijke betekenis voor de 
samenleving
Omdat er nog maar weinig voedselbossen zijn die ook 
nog zeer jong zijn, is er in Nederland tot nu toe nauwe-
lijks onderzoek gedaan naar de meerwaarde van voed-
selbossen. Toch is, op basis van de beperkte (internati-
onale) literatuur, aannemelijk te maken dat voedselbos-
sen vele ecosysteemdiensten leveren, zoals:
•  Koolstof binding: voedselbossen (perennial polycultu-

res) zijn in staat om tot 40 ton koolstof per hectare per 
jaar vast te leggen in bodem en gewas (Toensmeier, 
2016). 

•  Waterinfiltratie: voedselbossen zijn beter dan akkers 
in staat om regenwater te infiltreren in de bodem en 
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gens het bestemmingsplan al mogelijk is impliceert het 
een herplantplicht, waardoor de grond in waarde daalt.
Voedselbossen op landbouwbedrijven zullen relatief 
grote landschappelijke veranderingen teweegbrengen, 
waarbij het landschapstype en de bestaande kwaliteit 
bepalen of de landschappelijke kwaliteit omhoog of om-
laag gaat. Kleine voedselbosbedrijf jes maken het land-
schap kleinschaliger en kunnen in (voormalig) gesloten 
of halfopen landschappen voor een kwaliteitsverbete-
ring zorgen. Ook in open landschappen kunnen kleine 
initiatieven, mits goed ingepast, bijdragen aan de land-
schapskwaliteit en -identiteit, ook daar zijn van oudsher 
boomgaarden, erf beplanting en soms ook gerief bosjes 
aanwezig. ‘Voedselbos’ zou een nieuwe functie voor be-
dreigde landschapselementen kunnen zijn. Uiteraard 
wordt het een ander verhaal als in open landschappen 
grootschalig voedselbossen aangelegd worden. 
Wanneer een voedselbos vanuit een natuurgebied ont-
wikkeld wordt, gelden vooral het bestemmingsplan, 
Natura 2000 en de Wet natuurbescherming (Voedsel 
uit het Bos, z.d.). Bij Natura 2000 is het instandhouden 
van een bepaald habitattype van belang. Een voedsel-
bos kan daarin verstorend werken; het introduceren van 
exoten kan een heet hangijzer zijn (Hoppenreijs et al., 
2019). Vanuit de Wet natuurbescherming geldt een her-
plantplicht: als er open plekken in het bos gemaakt wor-
den, moeten die ergens anders gecompenseerd worden. 
Economisch gezien kan de omvorming van natuur tot 
voedselbos positief uitvallen. Ecologisch gezien kan de 
omvorming van bestaand bos naar voedselbos een verrij-
king zijn. Uit een onderzoek naar de bossen op landgoed 
Welna op de Noord-Veluwe bleek dat de kwaliteiten (voor 
vogels) voor omvorming zeer mager waren (Oosterom & 
Haagoord, 2018). De verwachting is dat door het introdu-
ceren van meer diversiteit in plantensoorten en vegeta-
tiestructuren de biodiversiteit omhoog zal gaan. Op re-

gionale schaal zal de landschappelijke situatie niet ver-
anderen: bos blijft bos. De beleving in het bos zal wel 
anders worden. Onderzoek hiernaar is noodzakelijk. 
In stedelijke gebieden is de ontwikkeling van een voed-
selbos wettelijk gezien het eenvoudigst, er zijn geen re-
gels die de omvorming van een park of plantsoen naar 
een voedselbos kunnen tegenhouden. Hier zullen meer 
de sociale aspecten zoals beleving en (afspraken over) 
gebruik een rol spelen. 

Hoe luidt de onderzoeksagenda?
Uit het voorgaande blijkt zonneklaar dat voor de 
Nederlandse situatie veel nog moet worden onderzocht. 
Binnen de Green Deal Voedselbossen is een werkgroep 
bezig een onderzoeksagenda op te stellen. Daarbij gaat 
het - naast vragen over mogelijke verdienmodellen - om 
vragen over hoe het systeem zich ontwikkelt en welke 
bijdrage voedselbossen kunnen leveren aan het oplos-
sen van maatschappelijke vraagstukken:
•  Hoeveel levert het voedselbos per hectare per jaar op 

Figuur 1 Voedselbos 
Ketelbroek. Foto: Dick 
van Dorp.

Figure 1 Perennial poly-
culture in Voedselbos 
Ketelbroek. Photo: Dick 
van Dorp.
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(in kilo’s) aan voedsel en niet-voedselelementen, per 
afzonderlijke soort? En wat is de kwaliteit ervan in ter-
men van gehaltes aan koolhydraten, vetten, eiwitten, 
vitaminen en mineralen? 

•  Hoe is de verhouding (balans) tussen input en output 
aan energie en nutriënten voor voedselbossen? Kan het 
duurzaam voortbestaan bij een low input / high out-
put? Hoe voorkom je dat je het systeem op termijn toch 
gaat uitmergelen? 

•  Hoe groot is de bijdrage van voedselbossen aan kool-
stof binding in de bodem en in biomassa? Levert kool-
stof binding via carbon credits ook een f inanciële bij-
drage aan de rentabiliteit van een voedselbosonderne-
ming? 

•  Hoe groot is het waterabsorberend vermogen van voed-
selbossen? Zijn ze daardoor ook beter in staat om voed-
sel te produceren onder de verwachte nieuwe ‘hete’ kli-
maatscenario’s? 

Wij zijn van mening dat daarnaast een aantal maat-
schappelijke knelpunten opgelost moet worden om 
voedselbossen van de grond te krijgen. De belangrijk-
ste daarvan zijn: 
•  Hoe kunnen deze producten op een economisch haal-

bare manier worden geoogst, verwerkt en vermarkt 
(oogst door mensen, met machines of via robotica)?

•  Hoe kan de vraag naar voedselbosproducten ge sti-
muleerd worden zodat het volume gaat toenemen en 
het voedselbos de concurrentie kan aangaan met gang-
bare producten die grootschalig worden geteeld, zoals 
granen en eenjarige akker- en tuinbouwgewassen?

•  Hoe snel kan de bestaande wet- en regelgeving wor-
den aangepast om de ontwikkeling van voedselbossen 
te stimuleren, in plaats van te verhinderen of te ver-
tragen? 

•  Is het voedselbos als een nieuw ecosysteem (met tal 

van uitheemse hoewel niet-invasieve soorten) een be-
dreiging voor de streekeigen biodiversiteit?

Ook zijn er vragen die nog niet gesteld worden, maar die 
bij de huidige groei van het aantal voedselbossen wel van 
groot belang zijn:
•  Wat zijn de landschappelijke consequenties van meer 

bos in het landelijk gebied? Hierboven hebben wij 
een eerste aanzet gegeven voor een antwoord op deze 
vraag, maar onderzoek naar de werkelijke effecten is 
noodzakelijk.

•  Wat zijn de landschapsecologische effecten van meer 
voedselbossen? Zijn dit stapstenen voor bepaalde bos-
gebonden soorten? 

•  Worden ook de zwakkere groepen in de samenleving 
in staat gesteld om te profiteren van de waarden van 
voedselbossen? 

Conclusie
Het concept voedselbos kan een belangrijke bijdrage le-
veren aan het duurzaamheidsdebat, omdat in dit land-
bouwsysteem vele maatschappelijke waarden tot uiting 
komen. Veel vragen met betrekking tot de mogelijkhe-
den tot groei staan nog open, vooral oogst en afzet zijn 
knelpunten. Wanneer de groei van het aantal voedsel-
bossen in Nederland doorzet kan het landschap er op 
vooruitgaan, zeker in de (van oorsprong) wat meer be-
sloten landschappen. Pas als het zo ver zou komen dat 
voedselbossen echt een grote vlucht nemen en er hele 
landschappen omgevormd worden tot bosgebied, moet 
er nauwkeuriger nagedacht worden waar dit wel en niet 
kan. 

Deze Forubijdrage is mede tot stand gekomen door subsidie 
van SIA in het kader van de KIEM-VANG regeling project 
Literatuurreview Voedselbossen.
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Summary
Food forests: an agricultural system with 
great potential
Dick van Dorp & Derk Jan Stobbelaar
Food forest, agroforestry, ecosytems services, landscape 
quality, research agenda

The transition to sustainable land-based agriculture in 
the Netherlands is deepening. A promising direction is 
that of agroforestry systems in which food forests re-
present a special category. Food forests are deliberately 
designed multi-layered forests of canopy and understo-
rey trees, shrubs and perennial crops that provide hu-
mans with a variety of ecosystem services. The interest 

in food forests has been growing recently due to in-
creasing needs for healthy and local food, restorati-
on of living soils and biodiversity. In the Netherlands, 
less than 1 promille of the agricultural area is now co-
vered with food forests. But its acreage may increase 
once scientif ic research has provided the necessary 
evidence for the alleged ecosystem services and pro-
per value chains can be established. Then, food forests 
will cause significant changes in the Dutch landscape 
in the coming decades, both in rural and in (sub) urban 
areas. We must, however, ask ourselves which lands-
capes are allowed to condense in structure using food 
forests and which not. We present a research agenda to 
answer those questions.
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