
Webinar “Voedselbossen in Zeeland”

Programma

• Welkom - Caroline Geluk, Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ)

• Aanmoediging - gedeputeerden Anita Pijpelink en Jo-Annes de Bat, Provincie Zeeland

• Definitie, geschiedenis, vormen, aandachtspunten & kansen - Naomi Oostinga, SLZ

• Kaders en kansen voor voedselbossen in Zeeland - Chris Vreugdenhil, Prov. Zeeland

• Ervaringen/praktijk, permacultuur & (maatschappelijk) nut - Viviane Smit, 
St. Platform Voedselbossen

• Vervolg Kennisnetwerk - Caroline Geluk, SLZ

Het kennisnetwerk Voedselbossen in Zeeland wordt 

financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Zeeland.



Geschiedenis, vormen, aandachtspunten 

en kansen van voedselbossen

door Naomi Oostinga



“Een voedselbos is een door de mens ontworpen systeem, gericht op 
duurzame voedselproductie. Het ontwerp van een voedselbos is 
geïnspireerd op de opbouw van een natuurlijk bos.” 

Naar: Voedselbos.eu

Ecosysteem

Door de mens ontworpen

Vegetatielagen

Hoge biodiversiteit

Gericht op voedselproductie

Wat is een voedselbos? 



Verschillende vegetatielagen

Wat is een voedselbos? 



• Gericht op voedselproductie
• Gezonde bodem

Wat is een voedselbos? 



Geschiedenis
Demoschool.timerime



Type 1

Vormen



Type 2 

Vormen
Vormen



Type 3

Vormen



•Invasieve exoten
•Geduld
•Grote investering 
•Giftigheid

Aandachtspunten

Rimpelroos Rosa rugosa. Foto: ecopedia.be



•Geen gif en geen bemesting

•Terughoudend beheer

•Geen irrigatie 

•Op termijn goedkoop

•Verhoging van biodiversiteit

•Klimaatadaptatie 

Kansen



Voedselbossen in Zeeland

Kansen & kaders

Presentatie Prov. Zeeland,

30 juni 2021,

Chris Vreugdenhil &

Karien van Veggel



Voedselbossen in Zeeland

• Voedselbossen zijn relatief nieuw voor Zeeland / Nederland

• Geen apart beleid

• Wel grote maatschappelijke interesse

• & warme aandacht van PS & GS Provincie Zeeland



Beleid & kaders

Zeeuwse Bosvisie

• Landschaps-ecologische analyse

• Zoekgebieden & 

uitsluitingsgebieden

www.kaarten.zeeland.nl/map/atlasvanzeeland >

Monitoring > Bosvisie zoekgebieden

http://www.kaarten.zeeland.nl/map/atlasvanzeeland


Beleid & kaders

Natuurnetwerk Zeeland
• Natuurbeheerplan Zeeland

www.kaarten.zeeland.nl/map/atlasvanzeeland >

Natuur > Natuurbeheerplan Zeeland 2021

Omgevingsverordening
• Landschap is beschermd 

• Huidige verordening: 
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR613688/7

• Omgevingsvisie in de maak:

https://voor.zeeland.nl/omgevingsvisie/downloads/

Gemeentelijke 

bestemmingsplannen

http://www.kaarten.zeeland.nl/map/atlasvanzeeland
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR613688/7
https://voor.zeeland.nl/omgevingsvisie/downloads/


Kansen

+ Biodiversiteit

+ Klimaatopgave (CO2 en water vasthouden)

+ Aanpak stikstof bij natuurgebieden

+ Leefbaarheid platteland

Uitvoeringsprogramma Landelijk gebied Zeeland

• Natuurinclusieve landbouw

• Voedselbossen & agroforestry

Voedselbossen kunnen bijdragen aan provinciale opgaven:



Kansen

Onderscheid 

Voedselbos / 

Agroforestry



Kansen

Onderscheid Voedselbos / Agroforestry

Aanpak Provincie Zeeland

 Agroforestry inzetten voor de transitie naar een volhoudbare Zeeuwse landbouw

En daarnaast

 Voedselbossen ontwikkeling ondersteunen 



Kansen

Welke ondersteuning kan Provincie bieden?

Wel

+ Faciliteren van kennisdeling / kennisnetwerk

+ Openstellen van subsidieregelingen

Niet

- Grond verkopen / verpachten voor voedselbossen
Grondbank > kortdurende pacht, t.b.v. kavelruil



Kansen

Subsidieregelingen POP 3
POP = Plattelandsontwikkelingsprogramma, Europees geld met nationale cofinanciering

LEADER

• Openstelling t/m 31 december 2022

• Voor lokale & regionale initiatieven t.b.v. leefbaarheid platteland

• 2 Regio’s met verschillende thema’s (Lokale Ontwikkelingsstrategie)

 Midden- en Noord-Zeeland > o.a. Levende landbouw

 Zeeuws-Vlaanderen > landbouwproducten uit de regio

• Algemene selectiecriteria

• Projectaanvraag begeleid door LAG – Lokale Actie Groep

• Max. bijdrage €300.000 = max. 60% van investeringskosten (30% EU, 30% nationale co-financiering)

• Details zie Openstellingsbesluit

Meer informatie: www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/pop3-leader-projecten

http://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/pop3-leader-projecten


Kansen

Subsidieregelingen POP 3 – vervolg

Samenwerking voor Innovatie

• Openstelling vanaf 28 juni t/m 1 oktober 2021

• Voor samenwerkingsverbanden met tenminste 1 agrariër

• Activiteiten gericht op transitie naar duurzame, volhoudbare landbouw (incl. bevorderen van 

biodiversiteit in het agrarisch gebied)

• Bedoeld voor het ‘praktijk rijp maken van kennis’

• Grotere projecten: min. € 75.000 tot max. €400.000,- per aanvraag

• Aanvraag via RVO

• Details zie Openstellingsbesluit

Meer informatie: www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/pop3

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2021-4695.html
http://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/pop3


Tot slot

Kanttekeningen:

 Aanleg voedselbos kost tijd

 Omvang > 0,5 ha voor (ecologisch) effect, > 5 ha voor bedrijfsmatige exploitatie

 Verdienmodel / business case

Groen Kennisnet > publicaties over voedselbossen
https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/dossier/dossier-voedselbossen.htm

Greendeal Voedselbossen https://greendealvoedselbossen.nl/

> Kennisuitwisseling

> Wetgeving

> Nationaal monitoringsprogramma (ecologisch, klimaat, sociaal & economisch)

Oproep: zet uw Zeeuwse voedselbos op de kaart, aanmelden bij voedselboskaart@gmail.com

https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/dossier/dossier-voedselbossen.htm
https://greendealvoedselbossen.nl/
https://greendealvoedselbossen.nl/voedselbossenkaart/
mailto:voedselboskaart@gmail.com


Stichting
Platform Voedselbossen

https://platformvoedselbossen.nl/

Ervaringen/praktijk, permacultuur en 
(maatschappelijk) nut

door Viviane Smit

Fotocredit: IFPNews.com



Kleine lettertjes, grote cijfers

• Pachten

• Kopen

• Rechtsvormen

• Bestemmingsplannen 

• Overige regelgeving

Bronnen screenshots: 

Belastingdienst, Kamer van Koophandel, Ruimtelijkeplannen.nl, 
Funda, AbnAmro, Greendealvoedselbossen.nl  

Kleine lettertjes, grote cijfers



Voorbereiding: educatie, praktijk, bronnen

• Opleiding/cursussen 

• Meewerken/doen: ervaring en kennisuitwisseling

• Online bronnen en boeken

• Leven lang leren

Educatie en bronnen

Fotocredits: Viviane Smit



Zelf doen

• Vele handen… 

• ‘Groene’ revolutie: naar de stad?

• Boeren ↓, zittende mensen ↑

Bron: Wikimedia

Bron screenshots: 

Atlas van Zeeland



• Stress over basisvoorzieningen

• Invloed op eigen basisvoorzieningen

Menselijke behoeften

Bron: Maatschapwij

Credit: Viviane Smit Bron: Wikipedia

Bron: Pinterest/Motivation Grid



• Grote belangstelling

• Educatie, zorg, ontspanning

Credit: Digna van LiereBron: Maatschapwij/NowschoolBron: PZC

Credit: Ineke van der Horst

De tijd is rijp



• Tikopia en regenwouden
• Bill Mollison en David Holmgren

Ontstaan permacultuur

Credits/bronnen: 
Google maps, 

Wikipedia 



• Ethische principes

• Ontwerpprincipes

Permacultuur

Credits/bronnen: 
Wikipedia, Wikimedia, 

Permawiki,  
Daniel Siepman, 

Viviane Smit



• Nu aan de toekomst werken

• Samenwerken met agrariërs

• Biodiversiteit

Landbouwareaal en natuur

Credit: Viviane SmitBron: Breidenback/Dijkgraaf (Van Hall Larenstein/Wild Life Management)



BEDANKT VOOR HET KIJKEN

Meer vragen na het zien van dit webinar?

Stuur een bericht aan:

info@landschapsbeheerzeeland.nl

of kijk op www.voedselboszeeland.nl

mailto:info@landschapsbeheerzeeland.nl
http://www.voedselboszeeland.nl/


Overzicht nuttige links

• www.kaarten.zeeland.nl/map/atlasvanzeeland > Monitoring > Bosvisie zoekgebieden

• www.kaarten.zeeland.nl/map/atlasvanzeeland > Natuur > Natuurbeheerplan Zeeland 2021

• POP3 algemeen (incl. contactpersonen) www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/pop3

• LEADER-regeling www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/pop3-leader-projecten

• Regeling Samenwerking voor Innovatie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2021-4695.html

• Groen Kennisnet www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/dossier/dossier-voedselbossen.htm

• Greendeal Voedselbossen https://greendealvoedselbossen.nl/

• Voedselbossenkaart https://greendealvoedselbossen.nl/voedselbossenkaart/

• Verdienmodellen, Voedsel uit het bos https://voedseluithetbos.nl/businesscases/

• Duurzame Doorbraak Voedselbosbouw (2019-2023 > voor grootschalige voedselbossen op landbouwgrond) 

programma van stichting Voedselbosbouw https://www.voedselbosbouw.org/projectontwikkeling

http://www.kaarten.zeeland.nl/map/atlasvanzeeland
http://www.kaarten.zeeland.nl/map/atlasvanzeeland
http://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/pop3
http://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/pop3-leader-projecten
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2021-4695.html
http://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/dossier/dossier-voedselbossen.htm
https://greendealvoedselbossen.nl/
https://greendealvoedselbossen.nl/voedselbossenkaart/
https://voedseluithetbos.nl/businesscases/
https://www.voedselbosbouw.org/projectontwikkeling

