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E E N  KO U D E  W I N D  S T R I E M T  langs mijn gezicht, 
mijn laarzen zakken bij elke stap diep weg in de 
natte aarde. Voor me ligt een troosteloos terrein 
waarop de komende jaren honderden bomen 
zullen verrijzen waar vogels, insecten en andere 
dieren hun toevlucht kunnen zoeken. Op deze 
grote lap verlaten bouwgrond tegen de buiten-
wijken van Almere moet het grootste voedselbos 
van Europa komen.

In de stromende regen ontvouwt Jan van Dijk, 
projectleider bij Staatsbosbeheer (SBB), de 
plannen voor het Voedselbos Eemvallei-Zuid. 
Op dertig hectare grond (zo’n 45 voetbalvelden) 
worden de komende maanden tweehonderd tot 
240 soorten eetbare bomen en struiken geplant, 
wat in enkele jaren tijd moet leiden tot een 
divers bos waaruit voedsel kan worden geoogst. 

SBB beheert in Nederland ruim 270.000 hectare 
bos- en natuurgebied, maar heeft met voedsel-
bossen nauwelijks ervaring.  

‘Ook voor ons is dit een experiment. Van 
oudsher richten we ons op de aanplant van soor-
ten die hun genetische oorsprong in Nederland 
vinden,’ vertelt Van Dijk. ‘Een voedselbos heeft 
een heel andere samenstelling, met veel boom- 
en struiksoorten die niet-inheems zijn.’

SBB heeft als grondeigenaar het beheer van 
de Eemvallei in handen gelegd van de Stichting 
Voedselbosbouw Nederland (VBNL), die bestaat 
uit onder anderen bosbouwers, natuurbeheer-
ders en landschapsarchitecten. De provincie Fle-
voland steunt het initiatief, maar over tien jaar 
moet VBNL het beheer zelf financieren, onder 
meer door de verkoop van een deel van de oogst.

Z E S  M A A N D E N  E E R D E R  wandel ik door het weel-
derige bos van de grondleggers van het feno-
meen voedselbos in Nederland. De zon schijnt, 
de vogels fluiten en het fruit hangt in alle soor-
ten en maten aan de bomen. Tien jaar geleden 
kochten Wouter van Eck en zijn partner Pieter 
Jansen een kale landbouwkavel van 2,4 hectare 
bij Groesbeek en plantten er de eerste bomen 
en struiken. Nu draagt Voedselbos Ketelbroek 
volop vrucht en zien ze de oogst jaarlijks toe-
nemen. Wanneer Van Eck (54), gehuld in zwart 
T-shirt en spijkerbroek, me vertelt over zijn 
levenswerk, zie ik achter zijn ronde brillen-
glazen zachte pretoogjes glimmen.

‘Als twintiger was ik voor mijn afstudeer-
project in Kenia en zag daar tegen de hellin-
gen voedselbossen die de bevolking zelf had 

Onder begeleiding 
van haar moeder helpt 
Elin Feenstra (6), net 
als veel andere vrijwil
ligers, mee om bomen 
aan te planten op het 
Natuurgoed Ziedewij in 
Barendrecht. 

V O R I G E  PA G I N A’ S

Een  droneopname van 
Voedselbos Ketelbroek 
bij Groesbeek, ten 
zuidoosten van Nijme
gen. Eromheen liggen 
kale akkerlanden waar 
onder meer mais wordt 
verbouwd.
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Op Natuurgoed Zie
dewij in Barendrecht 
plantten vrijwilligers 
eind vorig jaar op 
één dag 1500 bomen. 
Het ministerie van 
Landbouw, Natuur
beheer en Voedsel
kwaliteit hoopt dat 
voedselbossen de 
relatie tussen bur
gers en hun voedsel 
versterkt. Vrijwilli
gers zijn behalve bij 
de aanplant van de 
bomen ook betrok
ken bij de oogst. 
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walnoten. In hun schaduw staan de lagere fruit-
bomen. Nog lager groeien de noten- en fruit-
struiken met frambozen, bessen en noten. Op de 
grond vind je eetbare bodemkruipers en tegen 
de bomen groeien klimplanten. Door de enorme 
soortenrijkdom ontstaat na verloop van tijd een 
systeem dat zichzelf in stand houdt: het bos 
trekt insecten, vogels en andere dieren aan die 
zorgen voor een natuurlijke plaagbestrijding, 
wat chemische middelen overbodig maakt.

H E T  F E N O M E E N  V O E D S E L B O S  is niet nieuw: in 
Marokko, Mexico en Indonesië zijn eeuwenoude 
restanten van voedselbosbouw gevonden. Met 
de opkomst van de moderne landbouw, met 
zijn efficiënte methoden en hoge opbrengsten, 
raakte deze vorm van voedselproductie echter 
in de vergetelheid. Tot de Engelsman Robert 
Hart in de jaren tachtig een eetbare tuin van 
vijfhonderd vierkante meter aanlegde met 
meerjarige planten, geschikt voor het noorde-
lijke klimaat. Dit systeem werd opgepikt door 
onder anderen Martin Crawford, de Britse 
oprichter van de Agroforestry Research Trust, 
door wie ook Van Eck zich liet inspireren. 

De laatste jaren schieten voedselbossen in 
Nederland als paddenstoelen uit de grond. Niet 
alleen in Nederland, maar ook in Engeland, Bel-
gië en Japan, zij het op kleinere schaal. Van open-
bare parken in drukke steden, akkerbouwers 
op het platteland, achtertuinen op postzegel- 
formaat en grote kavels zoals in de Eemvallei: 
overal wordt gewerkt met een landbouwsysteem 
dat veelbelovend klinkt, maar waarvan de effici-
entie nog niet wetenschappelijk is onderbouwd. 

Aan de Wageningen University & Research 
(WUR) wordt onderzoek gedaan naar alterna-
tieven voor traditionele landbouwmethoden. 
WUR-onderzoeker Jeroen Kruit, van huis uit 
landschapsarchitect, coördineert een onder-
zoeksgroep die zich specifiek richt op voedsel-
bossen. Net als Van Eck is hij kritisch over het 
huidige Nederlandse landbouwsysteem.

‘Voor ons voedsel leunen we sterk op de import 
van veevoer en fossiele brandstoffen. Verder zie 
ik veel negatieve gevolgen voor de biodiversi-
teit, waterregulatie en bodemgezondheid,’ zegt 
hij. Voedselbosbouw zou volgens Kruit één van 
de oplossingen kunnen zijn. ‘We zien de poten-
tie ervan, maar de ontwikkeling staat nog in de 
kinderschoenen. Er is meer onderzoek nodig.’

Momenteel legt de WUR op een hectare grond 
op het universiteitsterrein haar eigen voedsel- 

bos aan, en er wordt onderzoek gedaan naar 
alle aspecten van het concept: bodemgezond-
heid, nutriënten, biodiversiteit en mogelijke 
opbrengst. Ook de sociale functie wordt onder 
de loep genomen. Vaak gaat het om initiatieven 
van groepen burgers waarbij gezamenlijk wordt 
gewerkt aan het ontwerp, de aanplant en de 
oogst; mogelijk bevorderen voedselbossen ook 
een gevoel van saamhorigheid en versterken ze 
de band van burgers met hun voedsel. ‘Bij voed-
selbossen gaat het niet alleen over bosbouw of 
plantaardige systemen, maar ook over voe-
dingsleer, biologie, zelfs sociologie,’ zegt Kruit. 

 N I E T  I E D E R E E N  A A N  D E  W U R  is optimistisch over 
de toekomst van voedselbossen. Onder hen 
Martin van Ittersum, hoogleraar plantaardige 
productiesystemen. ‘Het klinkt mooi, maar er 
is vooralsnog geen wetenschappelijk bewijs dat 
zo’n bos een fundamentele bijdrage kan leve-
ren aan onze voedselvoorziening,’ vertelt hij in 
zijn werkkamer aan de WUR. Van Ittersum, die 
benadrukt dat hij net als Kruit oog heeft voor 
de schadelijke effecten van de huidige land-
bouwmethoden, zoekt de oplossing van het pro-
bleem vooral in circulaire landbouw op grotere 
schaal. Volgens hem is ons economisch systeem 
namelijk dusdanig verbonden met de intensieve 
landbouw dat een voedselbos hieraan amper 
tegenwicht kan bieden. 

‘We zijn gewend tegen minimale kosten te 
produceren, zodat we maar vijftien procent van 
ons inkomen aan voedsel besteden. Met de rest 
kunnen we andere uitgaven doen, zodat onze 
economie blijft draaien,’ vertelt hij. ‘Grootscha-
lige voedselbosproductie zou een te grote aan-
passing van ons economische systeem vergen. 
Ik denk dat de opbrengst van voedselbossen 
zich vooral zal richten op een kleine markt.’ 

Van Ittersum zou graag bewezen zien hoe-
veel een hectare voedselbos kan opleveren aan 
essentiële voedingsingrediënten. Verder wil hij 
weten hoeveel hectaren aardappelen, tarwe en 
eenjarige groenten we kunnen vervangen door 
hectaren voedselbos en hoe het oogstproces in 
een voedselbos verloopt.

‘Oogsten uit voedselbossen is arbeidsinten-
sief en zal veel meer arbeid vergen dan op een 
akker met slechts één gewas,’ zegt hij.

 Ten slotte betwijfelt hij of er een systeem 
bestaat waaruit je onuitputtelijk kunt oogsten, 
zonder nutriënten in de vorm van meststoffen 
terug te brengen in de bodem.

aangelegd. Geen monoculturen op rechthoe-
kige kavels, maar een gevarieerde samenstelling 
van eetbare soorten met een levendige flora en 
fauna. Zoals alle natuurlijk bossen, bestonden 
ook deze uit verschillende lagen: hoge avocado- 
en mangobomen, eronder papaja en banaan en 
daaronder schaduwminnende struiken van 
 koffie en thee.’ 

Terug in Nederland, vertelt hij, viel hem pas 
echt op hoe intensief de landbouw hier is gewor-
den. ‘Uitgestrekte percelen raaigras en mais, en 
monoculturen met eenjarige beplanting waar 
je alleen met bemesting, pesticiden en fossiele 
brandstoffen een verkoopbare oogst krijgt.’

Met Kenia in zijn achterhoofd sloeg Van Eck 
aan het experimenteren. Maar het volkstuintje 
bleek al snel te klein voor zijn grootse ideeën. 
‘Ik ontdekte dat de botanische schatkamer 
van  eetbare soorten in ons klimaat waanzin-
nig rijk is,’ vertelt hij. Daarom kocht hij de kale 

schimmels. Via fotosynthese produceren 
bomen suikers, die ze met schimmels ruilen 
tegen nutriënten. Daardoor nemen de biomassa 
en bodemvruchtbaarheid toe.’ 

In een bewerkte akker krijgt de natuur vol-
gens Van Eck daartoe geen kans. Schimmels 
hebben onverstoorde grond nodig om nutriën-
ten op te nemen, en bij externe bemesting geven 
planten geen suikers meer af aan de bodem. Een 
voedselbos daarentegen wordt niet bemest, er 
worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt en 
bijna al het onkruid blijft staan.

‘Elke groene plant voegt energie toe aan het 
systeem, er wordt dus niet gespit, geschoffeld 
of gewied. Alles in de natuur heeft een functie: 
de ene plant bereidt de weg voor de andere, 
totdat na jaren van geduld een volwaardig 
boseco systeem ontstaat,’ vertelt Van Eck. Om 
er glimlachend aan toe te voegen: ‘Eigenlijk is 
het een systeem voor luie boeren.’

‘IK ONTDEKTE DAT DE BOTANISCHE SCHATKAMER 
VAN EETBARE SOORTEN WAANZINNIG RIJK IS.’

maisakker bij Groesbeek. Hier ontwikkelde hij 
een landbouwsysteem gebaseerd op het con-
cept van een natuurlijk bos. Niet met mango’s 
en papaja’s, maar met walnoten, moerbeien 
en mispels – planten en bomen die hier goed 
gedijen. 

Terwijl Van Eck naar Chinese mahonie en 
rimpelroos wijst en me van aroniabessen en 
nashiperen laat proeven, vertelt hij onophoude-
lijk over de wondere wereld van zijn voedselbos. 
Een volgroeid bos kan volgens berekeningen 
van VBNL, waarvan Van Eck bestuurslid is, per 
jaar zo’n 15.000 euro netto per hectare opleve-
ren. Ter vergelijking: een hectare mais levert 
gemiddeld 1600 euro bruto op, een hectare 
aardappelen 4100. De kosten voor het jaarlijks 
aanplanten, bemesten en bewerken moeten 
hier nog van af. 

De sleutel tot een vruchtbaar, succesvol 
voedselbos ligt volgens van Eck in de bodem. 
‘De bomen werken nauw samen met bodem- 

Een voedselbos moet niet worden verward 
met een oerbos. Het is een landbouwmethode 
die zo veel mogelijk wordt ingericht naar de eco-
logische uitgangspunten van een natuurlijk bos. 
De oogst is dan ook anders dan die uit mono-
culturen: geen knollen, geen wortels, geen aard-
appelen en vooral: geen eenjarige gewassen.

‘Bij eenjarige gewassen begin je elk jaar met 
een lege akker, je voegt een hoop arbeid, fossiele 
brandstoffen, bemesting en pesticiden toe en 
eindigt aan het einde van het seizoen weer met 
een lege akker’, zegt Van Eck. 

Dat is volgens Van Eck niet efficiënt. In een 
voedselbos, legt hij uit, worden daarom alleen 
meerjarige planten geplant waarbij de wortel-
structuur blijft bestaan. Verder wordt het bos 
aangelegd volgens een nauwkeurig ontwerp 
waarbij rekening wordt gehouden met de spe-
cifieke eigenschappen van het landschap, de 
struiken en bomen. Er is een bovenste laag met 
hoge kruinbomen, zoals kastanjes, kersen en 
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Een voedselbos bestaat 
uit meerjarige planten, 
struiken en bomen die 
jaarlijks terugkeren. In 
de bodem geven mycor
rhiza, diverse gunstige 
schimmels in de aarde, 
mineralen door aan de 
boomwortels. Deze mine
ralen zorgen voor gezon
dere planten en bomen 
met een betere weerstand 
tegen ziekten en plagen. 
Ook zijn de wortels met 
behulp van mycorrhiza 
beter in staat om water uit 
de bodem te halen. 

Werking en opbouw 
van een voedselbos

Bastiaan Rooduijn en 
Esther de Groot van 
de Universiteit Utrecht 
doen onderzoek naar 
onder meer de invloed 
van voedselbossen op 
de bodemkwaliteit, 
zoals hier in Voedsel
bos  Sualmana in Swal
men (Limburg). Dit 
beeld is  opgebouwd 
uit zeven boven elkaar 
geplaatste opnamen.

Naar dit laatste wordt aan de WUR onder-
zoek gedaan. Suzy Rebisz en Thomas Westhoff, 
studenten in de onderzoeksgroep van Jeroen 
Kruit, vergeleken de bodemkwaliteit van een 
conventionele akker met die van Voedselbos 
Ketelbroek. 

‘We hebben aangetoond dat het organisch 
stofgehalte, een maat voor bodemvruchtbaar-
heid, in de toplaag van de bodem in Ketelbroek 
is toegenomen van 3,8 procent in 2009 naar 8,8 
procent in 2019,’ vertelt Rebisz. 

‘In Ketelbroek is de afgelopen jaren flink 
geoogst’, vult Jeroen Kruit aan. ‘Hoewel er geen 
mest is toegevoegd, is de bodemvruchtbaar-
heid gegroeid. Dat is bijzonder.’ Veel meer van 
 dergelijk onderzoek is de komende jaren nodig 
om te weten wat de mogelijkheden én de beper-
kingen zijn van dit systeem, aldus Kruit. 

Om het voedselbossysteem in Nederland 
verder te ontwikkelen en te onderzoeken, zijn 
landelijke en provinciale overheden, onder-
zoeksinstanties, boerenbedrijven en VBNL de 
Green Deal Voedselbossen overeengekomen. 
Het huidige kabinet erkent voedselbosbouw als 
een volwaardige vorm van landbouw. ‘De eer-
ste Nederlandse voedselbossen herbergen een 
rijke biodiversiteit en dat maakt een voedselbos 
tot een mooi voorbeeld van de verbinding tus-
sen landbouw en natuur,’ aldus het ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

De overheid hanteert nu een ‘gewascode’ voor 
oogst uit de bossen, waarmee voedselbos-
bouwers voortaan hun jaarlijkse opgave kun-
nen doen en net als andere boeren aanspraak 
 kunnen maken op landbouwtoeslagen. 

H O E  Z I T  H E T  N U  E I G E N L I J K  met de oogst uit een 
voedselbos? Stel dat dit de toekomst van de 
landbouw is, wat ligt er dan over tien jaar op 
ons bord?

Wanneer ik de deur van het restaurant De 
Nieuwe Winkel in Nijmegen open, komt me 
een mengeling van bekende en onbekende geu-
ren tegemoet. Een klein leger aan koks is druk 
in de weer met dampende pannen en rokende 
gerechten. Chef-kok Emile van der Staak, die 
zijn gasten dagelijks producten uit het voed-
selbos voorschotelt, krijgt lovende recensies 
vanwege de creatieve gerechten en uitzonder-
lijke smaken. Elke maandag is Van der Staak 
in  Ketelbroek te vinden, waar hij samen met 
 Wouter van Eck eetbare planten, vruchten, 
noten en kruiden plukt. Zo’n tien procent van de 
maaltijden die Emile serveert, bestaat uit oogst 
uit Voedselbos Ketelbroek.

‘Toen ik zes jaar geleden voor het eerst in het 
voedselbos kwam, vroeg ik me oprecht af wat ik 
daar te zoeken had,’ vertelt Van der Staak. Maar 
toen hij hoorde over landbouw volgens de prin-
cipes van een bos, viel het kwartje al snel. ‘Sinds 

ILLUSTRATIE: GUIDO POTTERS; BRON: WOUTER VAN ECK/VBNL

1. Hoge bomen
2. Middelhoge bomen
3. Heesters
4. Kruidlaag
5. Bodembedekkers
6. Bodemvoedselweb
7. Klimmers
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Boven: Rozenbottel kent diverse toepassingen, waar
van de bekendste ongetwijfeld jam. Rozenbottel is rijk 
aan vitamine C en bevat ook vitamine A, B1, B2, E.  
Midden: Tamme kastanjes, afkomstig uit het Middel
landse Zeegebied, kun je rauw eten, poffen, roosteren, 
koken. Gedroogd worden ze verwerkt in meel.  
Onder: De kaki, inheems in de Himalaya, ZuidoostAzië 
en Japan, staat bekend om de zoete smaak en aroma.  
Rechterpagina: Sualmana in Limburg was in 1995 
Nederlands eerste voedselbos. In de mand liggen 
onder meer een parasolzwam en mispels.

VRUCHTEN VAN HET BOS

ALLE VRUCHTEN OP DEZE PAGINA ZIJN GEFOTOGRAFEERD IN VOEDSELBOS KETELBROEK



V O E D S E L B O S  123122 N A T I O N A L  G E O G R A P H I C

1. DWERGKWEE
Chaenomeles speciosa
Herkomst: Oost Azië. Gebruikt 
in onder meer vruchtensap, jam 
en hartige ovengerechten.

2. TAMME KASTANJE
Castanea sativa
Herkomst: Middelandse Zee
gebied. Gebruikt in onder meer 
gelei, tempé en meel.

3. BOKSDOORN (GOJIBES)
Lycium barbarum
Herkomst: China. De gojibes is 
vers of gedroogd te eten en 
bevat veel antioxidanten. 

4. DUINDOORN
Hippophae rhamnoides
Sterke struik vol vitamine C, B, E 
en A en onverzadigde vetzuren.

5. HONDSROOS
Rosa canina
De rozenbottels gaan in jam, uit 
de pitten wordt olie geperst.

6. VIJG
Ficus carica
Herkomst: Turkije. Winterhard. 
Goed te drogen, zoet fruit.

7. KWEEPEER
Cydonia oblonga
Herkomst: WestAzië.  Geurig 
fruit, onder meer gebruikt in het 
Spaanse recept voor membrillo.

8. NASHI
Pyrus pyrifolia
Herkomst: OostAzië. Draagt 
peer achtige, sappige vruchten.

9. MISPEL
Mespilus germanica
Fruit is pas rijp in de winter; 
smaakt dan naar appelmoes met 
kaneel en dadels.

10. GEWONE BERENKLAUW
Heracleum sphondylium
Bloemschermen bieden insecten 
stuifmeel en nectar. Zaden te 
gebruiken als keukenkruiden.

11. CHINESE KWEE
Pseudocydonia sinensis
Herkomst: OostAzië. Gebruikt 
in appelgebak,speciaalbieren.

12. BOOMHAZELAAR
Corylus colurna
Herkomst: Turkije. De tot 25 
meter hoge boom draagt hazel
nootachtige nootjes in clusters.

13. EGELANTIER
Chaenomeles speciosa
Herkomst: NoordwestEuropa. 
Inheemse roos met eetbare 
rozenbottels en bloemblaadjes.

14. KAKI
Diospyros kaki
Herkomst: OostAzië. Het zoete 
fruit is pas rijp in de late herfst.

15. WALNOOT
Juglans regia
Herkomst: CentraalAzië. Noten 
bevatten eiwitten en meervou
dig onverzadigde vetzuren.

16. WILDE CITROEN
Citrus trifoliata
Herkomst: Oost Azië. Winter
harde boom met veel vruchten; 
smaakt als gewone citroen. 
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EXOTISCH STILLEVEN
Een overzicht van de november
oogst uit het voedselbos Sualmana 
 (Limburg), uitgespreid op een tafel 
door fotograaf Jacob Kaptein.



Chefkok Emile van der 
Staak poft tamme kas

tanjes in zijn restaurant 
De Nieuwe Winkel in 

Nijmegen. Zijn gerech
ten bestaan voor onge

veer tien procent uit 
producten uit het 

Voedselbos Ketelbroek 
bij Groesbeek. 

Freelance journalist Marijke Ottema schreef voor 
National Geographic over jagers (122017). Jacob 
Kaptein maakte een fotoreportage over natuur
ontwikkeling in de Millingerwaard (102018).  

de opening van mijn restaurant richt ik me op 
gerechten waarin planten de hoofdrol spelen 
en dierlijke producten slechts bijzaak zijn. Het 
voedselbos sluit hier naadloos op aan.’

De laatste tijd ziet Van der Staak een verschui-
ving in zijn clientèle. ‘Eerst kwamen mensen 
eten vanuit idealisme, nu komen ook foodies 
en andere chef-koks die benieuwd zijn naar de 
bijzondere plantensoorten en smaken op ons 
menu. Die denken niet: ik ga de landbouw ver-
beteren. Dat dit dan ondertussen toch gebeurt, 
is natuurlijk mooi meegenomen.’

Met aanwijzingen van Van Eck plukt Van der 
Staak uit het voedselbos wat op dat moment 
voorhanden is. ‘Er staan zo veel soorten eet-
bare bomen waarvan ik nog nooit had gehoord, 
maar ook soorten waarvan ik niet wist dat ze in 

Nederland konden groeien of eetbaar waren, 
zoals de gewone berenklauw of de szechuan-
peper,’ vertelt hij. ‘Of neem de Chinese mahonie. 
Toen we die aan het knotten waren, kwam 
daar zo’n geweldig aroma van af dat we heb-
ben geprobeerd om van de takken een bouillon 
te maken. Als dat na maanden experimenteren 
ook lukt, dan voelt dat echt als een overwin-
ning.’  

Niet alleen restaurants, ook boerenbedrijven 
schakelen over op voedselbosbouw. In Erichem 
(Gelderland) staat het pompoenenbedrijf De 
Terp van de familie Robbers. Dankzij De Terp 
is de pompoen een veelgebruikte groente in 
de Nederlandse keuken geworden. Jaarlijks 
 verwerkt het bedrijf zo’n 7,5 miljoen kilo aan 
pompoenen. 

‘Toen mijn vader dertig jaar geleden begon 
met het telen van pompoenen, verklaarde ieder-
een hem voor gek,’ vertelt Rinke Robbers. ‘Dat 
zou op de onvruchtbare grond hier in de Betuwe 
nooit mogelijk zijn en bovendien: wie wil er nu 
pompoenen?’

Vader en zoon hebben inmiddels 4,5 hectare 
van hun akkers omgezet in voedselbos – een 
investering van 250.000 euro, die zich de eerste 
tien jaar waarschijnlijk niet zal terugverdienen. 
Toch maakt Robbers zich weinig zorgen.

 ‘We zien aan onze pompoenenhandel dat 
mensen steeds vaker willen weten waar hun 
voedsel precies vandaan komt, en wat de gevol-
gen zijn voor het milieu en dierenwelzijn. Het 
voedselbos heeft een verhaal, en voor dat verhaal 
zijn mensen bereid te betalen,’ zegt Robbers. 
Hij heeft een model berekend waarin een voed-
selbos zelfs een hogere opbrengst oplevert dan 
de pompoenen. ‘Je kunt je wel voorstellen dat ik 
reikhalzend uitkijk naar de eerste oogst.’ 

D E  A F G E L O P E N  M A A N D E N  zag ik kale akkers en 
voedselbossen in aanplant en proefde ik vruch-
ten waarvan ik het bestaan niet kende. Ik sprak 
met de pioniers van een nieuw voedselsysteem: 
boeren, onderzoekers en beleidsmakers die het 
aandurven radicale veranderingen aan te bren-
gen in de landbouw. Ik zag hoe een chef-kok 
de producten uit het voedselbos omtovert in 
unieke gerechten en hoe voedselbossen lang-
zaam maar zeker groeien, vrucht dragen en aan 
populariteit toenemen.

Betekent dit dat er over twintig jaar geen 
monoculturen meer zijn? Nee, want ook de 
sceptici hebben een punt: eenjarige gewassen 
zoals bloemkool, aardappelen en tarwe zullen 
waarschijnlijk altijd nodig zijn voor de effici-
ente oogst van producten met belangrijke voe-
dingsingrediënten. Maar misschien kunnen die 
worden afgewisseld met de producten uit gevari-
eerde voedselbosbouw waarbij insecten, vogels 
en roofdieren zorgen voor natuurlijke plaag-
bestrijding, de schimmels in de aarde voor een 
gezonde bodemvruchtbaarheid en de wortels 
voor het reguleren van het grondwater. En wordt 
het eten op ons bord aangevuld met exotische 
klinkende namen als gele kornoelje, Chinese 
mahonie, pawpaw en Japanse dwergkwee.  j
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