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Green Deal Voedselbossen

Betrokken partijen

 - Boerenbedrijf Ketelbroek
 - Landgoed Welna
 - Stichting Roggebotstaete Landgoed
 - Landgoed Bleijendijk
 - Staatsbosbeheer
 - Waterschap Limburg
 - Waterschap De Dommel
 - Nederlands Instituut voor Ecologie
 - Wageningen University
 - Stichting Louis Bolk Instituut
 - Stichting Van Hall Larenstein
 - Stichting Voedselbosbouw Nederland
 - Stichting Voedselbossen Noord Nederland
 - Stichting The Tipping Point
 - Natuur- en Milieu Federaties Nederland
 - Provincie Limburg
 - Provincie Flevoland
 - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Beschrijving initiatief

Voedselbossen zijn intensieve agro-ecosystemen waarbij economie en ecologie samengaan. Ze leveren 
voedsel voor mensen in de omgeving en houden tevens het natuurlijke systeem in stand. Het rendement 
komt direct voort uit de biologische functionaliteit en de samenhang met het natuurlijk kapitaal. 
Voedselbossen zijn zo te ontwerpen dat zij de productie van hoogwaardig voedsel combineren met een 
habitat voor een biodiversiteit aan planten, dieren en micro-organismen. Bovendien hebben ze een 
educatieve en recreatieve functie en zijn ze van meerwaarde voor de omgeving.

Deze Green Deal richt zich op het onderzoeken van de maatschappelijke en economische waarden van 
voedselbossen. Er heeft al onderzoek plaatsgevonden en er komt nieuw onderzoek. Van belang is om alle 
onderzoeksresultaten te bundelen. Het onderzoek is onder meer gericht op biotische en abiotische 
aspecten, gezondheid, zorg en sociaalmaatschappelijke waarde, bedrijfsvoering en verdienmodellen, 
governance en community building. Ook willen de partijen binnen deze Green Deal een kennisstructuur 
ontwikkelen om bestaande en toekomstige kennis toegankelijk te maken en te delen. Het doel is om het 
Nederlandse areaal voedselbossen structureel uit te breiden. 
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Resultaten

Partijen willen:
 - Bestaand onderzoek bundelen en een onderzoeksagenda formuleren zodat bestaande en nieuwe 

kennis als basis kan blijven gelden voor een verantwoorde ontwikkeling van voedselbossen;
 - Het ontwikkelen van een kennisstructuur om maximale uitwisseling van praktijkkennis te bevorderen;
 - Het opbouwen van communicatielijnen voor interactie met belangstellenden in de samenleving.

Einddatum 2021. 

Inzet en acties partijen

 - Staatsbosbeheer richt zich specifiek op het ontwikkelen en delen van kennis, onder meer door haar 
pilots Houtrak en Eemvallei Zuid.

 - De Provincies hebben een regierol in de ruimtelijke ordening en zijn verantwoordelijk voor het 
natuurbeleid.

 - De Provincies ondersteunen de ontwikkeling van voedselbossen, onder meer door mogelijkheden te 
verkennen zoals de ontheffing van herplantingsverplichting. 

 - Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondersteunt de ontwikkeling van 
voedselbossen.

 - De betrokken onderzoekspartijen en de koplopers stellen een onderzoeksagenda op waarin onder 
meer worden opgenomen: beschikbaar onderzoek en literatuur, cijfers van voedselbosinitiatieven, 
hiaten in bestaande documentatie, behoefte aan nieuw onderzoek en mogelijkheden voor 
financiering.

 - De betrokken partijen richten de onderzoeksagenda mede op actieve deelname vanuit de 
onderwijssector. 

 - De Waterschappen richten zich specifiek op kennisontwikkeling over de impact van voedselbossen op 
de robuustheid van het bodemwatersysteem.

 - De betrokken partijen willen praktijkkennis ontsluiten over ecologische functionaliteit, productiviteit 
en de economische weerslag. Hiertoe ontwikkelen zij een kennisstructuur. 

 - Stichting The Tipping Point stelt ene plan van aanpak op voor de realisatie van een communicatieplan 
om de bewustwording van voedselbossen te vergroten. Ook onderzoekt zij de mogelijkheden tot 
financiering ervan.
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