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Voorbeeldbos 
Stichting Platform Voedselbossen heeft in haar doelstellingen geschreven op korte termijn een 
voorbeeld voedselbos van minimaal 3 hectare op Walcheren te willen creëren. De stichting faciliteert 
daarin een gebouw waarin ondernemers en andere betrokkenen kennis delen en activiteiten 
aanbieden, variërend van het bouwen van hutten met klei en leem en plantenkennis/ecosystemen 
tot creatieve therapie en voedingsleer. 

Het perceel voor het voorbeeldvoedselbos wordt door de stichting gekocht en beschikbaar gesteld 
aan ondernemers die handelen in de geest van de stichting. Deze ondernemers dragen met de 
inkomsten die zij vergaren maandelijks een bedrag af aan de stichting, waarmee de stichting aan 
haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Op dit moment zijn er meerdere serieus geïnteresseerde 
ondernemers voor dit project, waaronder Viviane Smit (voedselboswachter) die haar kennis en 

ervaring gaandeweg zal inzetten om de stichting verder te helpen: mensen ondersteunen in het 
opzetten van permacultuur voedselbossen. In dit document deelt de stichting de globale opzet van 
haar bedrijfsplan. 

Adoptiemodel 
Het bedrijfsmodel van Viviane is gericht op het betaald laten participeren van geïnteresseerden om 
zo samen verantwoordelijkheid te nemen voor het geheel – financieel, aanplant, onderhoud, et 
cetera. Voor het te verwerven perceel maakt zij een ‘gerasterd’ totaalontwerp. Elk vakje (werktitel: 
boseiland) van dit raster wordt ter adoptie aangeboden en is dus in ontwerp voorzien van een 
minimale beplanting (in diverse lagen). Adoptanten sluiten een jaarcontract en betalen maandelijks 
een vast bedrag. 

Adoptanten krijgen oproepen voor onder meer plantdagen en oogstdagen, maar zijn niet verplicht te 
komen. Oproepen en geplande aanwezigheidsmomenten worden begeleid; al doende wordt geleerd 
over permacultuur (korte introductie; vanaf pag. 6). Adoptanten zijn vrij om elk moment gewenst van 
de week het perceel te bezoeken en bijvoorbeeld extra planten aan te brengen of te zaaien op hun 
boseiland. Na verloop van tijd zullen de eilanden en participanten meer naar elkaar toe groeien en 
ontstaan samenwerkingsverbanden; van eiland naar ‘rendez-vous’.  

Een interessepeiling/communicatie in kleine kring heeft geresulteerd in de adoptie van 15 
boseilanden. Een perceel van 5 hectare zou ruimte kunnen bieden aan circa 150 boseilanden van 
12x12 meter.  

 
Een kleine greep uit de grote hoeveelheid (eetbare) planten die geplaatst kunnen worden in een voedselbos (van links 
naar rechts boven): tamme kastanje, stoofpeer, chocoladebes, Siberische kiwi, walnoot, Japanse peer, appelroos, zwarte 
moerbei, abrikoos, honingbes, peperboom, appelbes, granaatappel, (onder) kornoelje, mispel, kweepeer, pruim. 
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Overige ondernemers 
De ruimte die niet ‘geadopteerd’ wordt, 
is inzetbaar voor andere doeleinden 
(het geheel blijft algemeen 
toegankelijk). Een bekende zorgverlener 
-onder meer aanbieder dagbesteding- 
heeft veel interesse in participatie, 
verder wil een homeopaat zich vestigen 
en willen diverse zelfstandigen de 
locatie gebruiken voor onder meer: 
behandeling verslavingsstoornissen, 
lichaamstrainingen en begeleiding van 
jongeren. 

Tot slot is een actieve club moeders bezig met het uitwerken van een plan voor een basisschool. Het 
plan wordt naar verwachting vóór de zomervakantie ingediend bij de Onderwijsinspectie. Deze 
moeders zien in dat leefomgeving allesbepalend kan zijn. De stichting zet zich er voor in om op korte 
termijn een perceel aan te schaffen waarop (of aangrenzend) een gebouw staat dat verhuurd kan 
worden aan de school die naar verwachting na de zomervakantie haar deuren zal openen. Mogelijk 
wordt in dit project ook samengewerkt met een organisatie die huiswerkbegeleiding voor leerlingen 
van andere scholen aanbiedt; de kinderen komen zo na school tot rust in een groene omgeving. 
Bovendien biedt samenwerking met deze partij mogelijk financiële voordelen. 

Dagjesmensen/vrienden van & ontspanning 
De pijlers van dit eerste voedselbos dat Platform Voedselbossen faciliteert met onder meer grond, 
zijn educatie, zorg en ontspanning. Educatie en ‘ervaren’ en ‘doen’, zorgt ervoor dat mensen 
werkelijk begrip krijgen van de mogelijkheden die de natuur ons biedt qua voedsel; een wereld gaat 
voor velen open en zelf bezig zijn met voedsel is weer een avontuur. Zorg is erg belangrijk en kan 
breed gezien worden. Insteek is het bieden van een plek waar de (voedsel)natuur eigenlijk al het 
meeste helingswerk doet. Ontspanning, ofwel recreatie, valt samen met voorgaande pijlers. Insteek 
is dat ongedwongen bezig zijn ruimte mag krijgen.  

Sommige mensen menen dat een 
voedselbos niet verenigbaar is met 
kinderen of bijvoorbeeld een 
fietscrossbaantje. In dit eerste 
voorbeeldvoedselbos willen we juist 
zoveel mogelijk functies versmelten. 
Mensen willen niet alleen ‘brood’, maar 
ook spelen. En ongedwongen leren! Het 
ontwerp wordt dusdanig dat kwetsbare 
aanplant niet vertrapt zal worden. Een 
deel wordt ingericht als huttenbouw- en 
graafplek en er komt dus mogelijk een 
fietscrossbaantje. Daarnaast komt er een 
grote plas (zwemmen op eigen risico) met 
aangrenzend een grasveld voor recreatie 
en (georganiseerde) activiteiten.  

Moestuinen/eenjarigen aan de rand(en) van voedselbossen (vaste 
planten) - extra voedselzekerheid/ inkomsten. Op de foto: 
eenjarige teelt op Samenland van Taco Blom (©Viviane Smit).  

Grof ontwerp voor perceel dat we eerst op het oog hadden, maar 
verkocht werd. In dit ontwerp vertegenwoordigt vrijwel elk stipje 
een boseiland. Daarnaast zijn diverse waterreservoirs ingetekend 
(waaronder een ‘zwem’plas), plaatsen voor recreatie, een 
fietscrossbaantje, et cetera (© Viviane Smit). 
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Het faciliteren hiervan is ook nodig, omdat een voedselbos in tegenstelling tot de teelt van 
eenjarigen in de beginjaren minder oogst voortbrengt: mensen die het voedselbos bezoeken ter 
ontspanning zullen bij bezoek een bedrag afdragen (dagjesmensen). Ook ‘vrienden van’ leveren een 
jaarlijkse bijdrage (desgewenst ook in tijd) en zijn vrij om het perceel elk gewenst moment te 
bezoeken.   

Investeringen en donaties 
Gezien de ‘run’ op percelen in Zeeland die nabij woonkernen zijn gelegen, zal de stichting 
startkapitaal bijeen gaan brengen zonder over een specifiek perceel te communiceren, behalve dan 
met mogelijke partners, investeerders en binnen het netwerk van actieve betrokkenen. Het 
startkapitaal wordt vergaard middels een crowdfunding voor donateurs. De crowdfunding start 
uiterlijk eind mei 2021.  

Met dit bedrag kan een bod onder voorbehoud van financiering worden gedaan en een start worden 
gemaakt met het ontwikkelen van het content management systeem (zie verder). Platform 
Voedselbossen heeft op het moment 2 percelen op het oog. Het bijeen brengen van startkapitaal 
geeft ook vertrouwen aan investeerders; er is behoefte/animo waardoor investeerders eerder 
genegen zijn om het resterende bedrag te lenen, dan wel een deel hiervan te doneren in het kader 
van maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

Met investeerders is de stichting in gesprek over de constructie; onder welke voorwaarden zouden zij 
in willen/kunnen stappen? Eén investeerder wil instappen voor een substantieel bedrag als er ook 
een of meerdere investeerders 
instappen. Deze persoon heeft reeds 
geïnvesteerd in twee voedselbossen en 
in het ondersteunen van boeren die van 
gangbare naar biologische landbouw 
omschakelen. Verder wil de stichting 
binnenkort een informatiebijeenkomst 
voor investeerders organiseren. 

Daarnaast is uit particuliere hoek reeds 
voor € 50.000,- aan investeringen en 
donaties toegezegd. Verder wil een 
recent opgerichte stichting in Zeeland 
investeren in het revitaliseren van de 
leefomgeving. Deze stichting wil het 
plantgoed (onder voorwaarden) doneren. 
Per hectare moet gerekend worden op 
circa € 20.000,- aan plantgoed.  

De stichting bestudeert ook de mogelijkheid om meerdere kleine investeerders aan te trekken, 
eveneens via een crowdfundplatform, of in elk geval via een tussenpartij in het bezit van AFM-
vergunningen.  

Als aangegeven is het wenselijk dat in/bij het voedselbos een schooltje wordt gevestigd. Daarnaast is 
het wenselijk dat er een gemeenschappelijke ruimte komt voor diverse doeleinden 
(schuilgelegenheid en bijvoorbeeld voor kookworkshops). Tenslotte is het noodzakelijk dat de 
voedselboswachter permanent aanwezig is, gelet op het ontvangen en begeleiden van mensen, het 

  
Voedselbos in Graauw in aanleg: het aanbrengen van reliëf in een 
voedselbos is erg belangrijk. Hier is onder meer voor hügels 
gekozen en het terrein wordt deels gefinancierd door het aan te 
bieden als ‘glamping’; luxe kamperen (© Viviane Smit).  
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onderhoud van het bos, het zorgen voor de dieren en het voorkomen van vandalisme. Een van de 
percelen die de stichting op het oog heeft, biedt die gelegenheid. Voor de financiering wordt gedacht 
aan een constructie waarbij Viviane (de voedselboswachter) het bouwblok met opstallen als 
particulier koopt en de stichting de bijbehorende grond. Een andere mogelijkheid is dat de stichting 
het geheel, inclusief bouwblok koopt, en de -diverse- ondernemer(s) de opstallen. Of de stichting 
koopt het totaal, ook inclusief opstallen.  

Tot slot is het voorbeeldbos-project waarvoor Platform Voedselbossen haar faciliterende functie 
vervult, door de ‘voorselectie’ van Stichting Aardpeer gekomen. Samenwerking met Aardpeer zou 
betekenen dat deze organisatie het land koopt en Platform Voedselbossen pacht afdraagt.  

Inkomsten en vrijwilligers 
Inkomsten voor het 
voorbeeldvoedselbos 
komen als gemeld uit 
afdrachten van 
ondernemers/zzp’ers, 
‘vrienden van’ en 
dagjesmensen. Dat geldt -
in dit model- ook voor de 
(resterende) oogsten. 
Ondernemers zoals 
restaurants of 
voedselverwerkende 
bedrijven kunnen zichzelf 
aanbieden als oogster voor 
de resterende opbrengsten. Voor het oogsten van het land dragen zij een bedrag af aan de stichting. 
Daarnaast overweegt de stichting in gesprek te gaan met fondsen, (maatschappelijke) organisaties en 
eventueel overheden voor sponsoring/subsidie, waarbij zij wel zeer kritisch zal zijn over de 
voorwaarden. Verder heeft een flink aantal mensen zich op voorhand als vrijwilliger aangemeld. Veel 
van deze vrijwilligers brengen ook kennis in en kunnen zichzelf gaandeweg verder ontplooien in het 
voedselbos of op termijn zelf een voedselbos opstarten in samenwerking met de stichting. 

Overige projecten 
Voornoemde voorbeeldbos is een project met de grootste prioriteit wegens de vele functies die het 
laat versmelten, maar de stichting krijgt nu ook al aanvragen binnen van mensen die ondersteuning 
zoeken. Zo zijn we benaderd door een particulier in Gelderland ten behoeve van het ontwerpen van 
een permacultuur voedselbos, een ondernemer uit Zeeuws-Vlaanderen (opzetten 
ondernemerscommunity met voedselbos als bindende factor), een particulier die op Schouwen-
Duiveland een voedselbos wil starten, een andere voedselbosstichting die de samenwerking zoekt 
voor de realisatie van een voedselbos als onderdeel van een landbouwproject en door diverse 
mensen die naast/in een voedselbos willen wonen; deze behoefte is erg groot. 

De stichting stelt zich open voor al deze initiatieven en kan -wegens het inmiddels flink opgebouwde 
netwerk- de juiste mensen en wegen vinden voor vragen en/of zelf adviezen geven en hulp bieden. 
In dit stadium is het wel zoeken naar tijd, zeker gezien de bestuursleden van de stichting alles 
vrijwillig doen naast hun gewone werkzaamheden en de stichting nog geen financiële middelen 

 
Vrijwilligers in voedselbos de Langhe Laere in Nieuw- en Sint Joosland – hier 
maakten we een wilgentenenhut en plantten we bomen (©Viviane Smit). 
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heeft. In het geval van de ondernemerscommunity Zeeuws-Vlaanderen is al wel ervaring/kennis 
gedeeld over het opstellen van een voedselbos-ondernemingsplan. Indien dit plan wordt ingediend 
bij de stichting kan de stichting (in dit stadium) kiezen voor een crowdfunding voor dat specifieke 
project, waarna de stichting de grond koopt voor de community. Ook met de andere partijen zijn we 
in gesprek en bieden we reeds bescheiden hulp (verwijzingen binnen netwerk, denkrichtingen qua 
ontwerp, et cetera).   

In een later stadium kan voor projecten grond gefinancierd worden uit eigen middelen – vergaard via 
afdrachten van onder meer ondernemers en particulieren.  

 

 
Projecten komen in alle vormen en maten met verschillende gebruiksdoeleinden/gebruikers. Bovenste 
afbeelding; voorontwerp voor een particulier -voormalig veehouder- die ook koeien wil houden 
(voedselbosweide). Onderste afbeelding; voorontwerp voor voedselbos De Pullenhap in Oirschot; 
verblijfs-/plukruimte voor de hele buurt (© Viviane Smit). 
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Content management systeem 
Alle aangesloten initiatieven kunnen desgewenst een versie van het content management systeem 
krijgen voor organisatiedoeleinden.  

Al het voornoemde is tot nu toe door vrijwilligers gedaan, onder meer door de bestuursleden van de 
stichting. En er is nauwe samenwerking tussen stichting en ondernemers. Alles is immers pionieren 
en daarin moeten zaken goed op elkaar worden afgestemd. Zo is het content management systeem 
zowel voor de stichting als voor de ondernemers een vereiste om adequaat te kunnen werken; 
vormgeving netwerk, verbinden van mensen/kennis, boekingen, betalingen, logistiek, digitale kaart 
voedselbos met aanplant, et cetera. 

De stichting stemt het content management systeem af op de behoefte van de (toekomstige) 
ondernemers en hun klanten en de diverse vrijwilligers en partners. Initiatieven die niet zijn 
aangesloten bij Platform Voedselbossen betalen voor het mogen gebruiken van het content 
management systeem een nog vast te stellen bedrag. 

Korte uitleg permacultuur 
Ethische principes 
Zorg voor de aarde, zorg voor de 
mens, overvloed delen 

Ontwerpprincipes 
Deze principes zijn niet in beton 
gegoten, maar vormen een mooie 
leidraad voor het ontwerpen van 
diverse systemen, onder meer voor 
voedselbossen. 

1. De juiste plaatsing van elementen  
Een element kan alles zijn, zoals een 
plant of waterpartij. 
2. Elk element vervult vele functies  
Één functie is geen functie; als je 
bijvoorbeeld een hazelaar alleen neerzet 
voor de teelt van noten, is verder niet 
nagedacht over haar rol in het systeem, 
waardoor deze rol kwetsbaar wordt. 
Gebruik je een hazelaar ook als 
compagnon voor truffels (deze groeien in 
symbiose met o.a. hazelaars) dan dient de hazelaar meer doelen. Levert een hazelaar in een jaar 
minder noten, dan vervult deze alsnog een functie voor truffels. 
3. Elke belangrijke functie wordt gedragen door vele elementen 
Dit geldt ook voor mensen; door kennis te delen kan het werk ook door andere mensen worden 
opgevangen. 
4. Efficiënte energieplanning 
Met betrekking tot netwerken, het gebruik van sectoren (invloeden van buitenaf, zoals wind, zon, 
geluid) en met behulp van zone-indeling (in de permacultuur wordt gewerkt met een indeling in 
zones. Zo is ‘zone 0’ je huis/werkruimte. Van daaruit ga je efficiënt energie plannen. ‘Zone 1’ is een 

 Leren van pioniers in 'voedselbosland': links op de foto Taco Blom - 
voorstander van voedselrandbossen; Opleiding Permacultuur, rechts op 
de foto Wouter van Eck - voorstander van climaxbossen; Masterclass 
Voedselbossen. 

Beide systemen kunnen samengaan en doen dat bij voorkeur ook. Een 
climaxbos levert op lange termijn een enorme hoeveelheid aan 
bijvoorbeeld noten en tamme kastanjes (voedselzekerheid voor de 
toekomst). Een voedselrandbos levert al op kortere termijn een grote 
diversiteit aan oogst. (©Viviane Smit). 
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zone die veel aandacht vraagt. Denk aan een moestuin. Deze ligt zo dicht mogelijk bij de plek waar je 
het meeste verblijft. In elk permacultuurontwerp wordt ook ‘zone 5’ ingepland; minimaal 10% van 
het landoppervlak wordt als natuur aangemerkt. Hieruit wordt niet geoogst en hieraan wordt niets 
toegevoegd. 
5. De nadruk wordt gelegd op biologische/hernieuwbare en lokale bronnen 
6. Energierecycling  
Kringlopen op de plek zelf. 
7. Intensief systeem  
Op een klein stuk land planten ‘stapelen’ in ‘de tijd’ en ‘de ruimte’; zo plan je niet voor een paar jaar, 
maar ook voor komende generaties en gebruik je plantlagen om de ruimte zo optimaal mogelijk te 
benutten. 
8. Het versnellen van opvolging en evolutie (successie) 
9. Diversiteit  
Meervoudige bronnen, meervoudig genetisch materiaal, mondiaal. 
10. Randen/overgangen vermeerderen  
Microklimaten, diversiteit, stapelen 

Aan voorgaande opsomming zijn nog diverse principes toe te voegen, maar dit vormt (voor hier) 
even de basis. Een belangrijk extra principe is: ‘observeer’ (en heb geduld). 

 
 

 
Ooievaars in voedselbos Ketelbroek (van Wouter van Eck). Voedselbos Ketelbroek is als een groene oase tussen de 
‘traditionele’ akkers. Het verschil is groot: in een biodivers voedselbos zijn veel meer lagen aanwezig in tegenstelling tot 
op een monocultuur akker (vermeerder randen, intensief systeem, diversiteit). Verder komt dit landschap (foto 2) in de 
buurt van hoe een voedzame, biodiverse leefomgeving eruit zou kunnen zien: een goede verhouding tussen vaste planten 
en eenjarigen (optimaal is resp. 70%-30%). (©Viviane Smit) 


