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Een voedselbos is een door mensen gecreëerde plantengemeenschap met een 
extreem hoog aantal eetbare soorten. Hierbij wordt slim gebruik gemaakt van 
ecologische principes die kenmerkend zijn voor een natuurlijk bos.  In een volgroeid 
bos vindt een enorme productie plaats van biomassa, met name in de vorm van hout, 
blad en een grote verscheidenheid van voedsel waaronder vruchten en noten. Dit 
hoge productieniveau wordt bereikt zonder gebruik van externe inputs als 
(kunst)mest of bestrijdingsmiddelen. Desondanks komen er géén plagen voor. Het 
systeem heeft ook bewezen droogte goed te kunnen doorstaan. Een bos heeft 
immers geen kunstmatige beregening nodig. 

 
Welke karakteristieken van een natuurlijk bos zijn van belang voor een voedselbos? De 
belangrijkste zijn: 
 

Het bestaan van meerdere vegetatielagen. Hierbij worden de zeven hieronder 
genoemde niveaus onderscheiden, waarbij we tussen haakjes enkele voorbeelden 
noemen: 

1) de kruinlaag van de grote bomen (tamme kastanje, walnoot, kers) 
2) kleinere bomen en grotere struiken die tot de onderkant van de hoogste kruinen 
reiken (halfstam fruitbomen, hazelaar, pawpaw, gele kornoelje) 
3) lagere struiken (aalbes, kruisbes, buffelbes) 
4) de kruidlaag (struisvaren, Turkse rabarber, udo) 
5) grondbedekkers (aardbei, Siberische postelein, daslook) 
6) Wortel en knollenlaag (aardamandel, aardkastanje, oca) 
7) klimplanten die zich door meerdere lagen slingeren (akebia, kiwi, Chinese 
vijfsmakenbes) 

 
Hoge biodiversiteit is een belangrijk kenmerk van een natuurlijk bos. Niet alleen door de 
aanwezigheid van veel verschillende soorten planten, maar juist ook door de grote 
aantallen insecten, vogels en zoogdieren. De plantenrijkdom is de primaire voorwaarde 
voor het bestaan van dieren (hun voedselketen begint bij het benutten van het organische 
voedsel dat planten met behulp van zonlicht opbouwen). Veel dieren vervullen vervolgens 
weer een cruciale rol voor de plantenwereld. Denk hierbij aan bestuiving (hommels, bijen, 
zweefvliegen), plaagbeheersing (lieveheersbeestjes, oorwormen, zweefvliegen), 
bemesting (vogels, zoogdieren), verspreiding van zaden (gaaien, muizen). Deze 
wisselwerking binnen het ecosysteem van een (voedsel)bos voorkomt 
onevenwichtigheden. 
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Een gezonde bodem, die ieder voelt die door een bos loopt. De bodem is letterlijk 
veerkrachtig, door het zeer hoge gehalte organisch materiaal in (en op) de bovenlaag. Alle 
resten van blad, takken en ook wortels (ieder najaar sterft een groot deel van de 
haarwortels van loofbomen af) vormen samen een rijke voedingsbodem. Ontelbaar veel 
microben, insecten en schimmels recyclen de voedingstoffen in de plantenresten en 
maken ze zo weer beschikbaar voor plantenwortels. De dieper wortelende planten kun je 
zien als mijnbouwers: ze diepen mineralen uit de bodem op die later, via het organisch 
afval, beschikbaar komen voor oppervlakkiger wortelende planten. In de loop der jaren 
neemt het humusgehalte in een bosbodem verder toe, waardoor ook voor veeleisende 
gewassen een vruchtbare voedingsbodem ontstaat. Schimmeldraden (of zwamvlokken) 
spelen hierbij een sleutelrol: ze gaan een symbiose aan met wortels van bomen. In ruil voor 
de suikers die de boom met bladgroen heeft kunnen maken leveren de schimmels die 
voedingsstoffen waar die bepaalde boom op dat moment behoefte aan heeft 
(bijvoorbeeld stikstof, of kobalt, of magnesium). Mineralen kunnen zo via de 
schimmeldraden over ettelijke meters door de bosbodem getransporteerd worden! Deze 
effectieve samenwerking tussen bomen en schimmels zal uiteraard beter functioneren 
naarmate de bodem minder verstoord wordt, door bijvoorbeeld ploegen of spitten. Een 
bosbodem functioneert verder ook als een spons: hevige regenval wordt zo goed 
geabsorbeerd dat afspoeling (erosie) minimaal is. Omdat het vocht in de bodem goed 
wordt vastgehouden kan de vegetatie ook periodes met langdurige droogte probleemloos 
aan. 
 
 
Een nieuw perspectief voor voedselproductie 
Hoewel een voedselbos natuurlijk oogt gaat het wel een door mensen ontworpen en 
gecontroleerd systeem. Zo bezien is het een vorm van landbouw, die echter ver af staat 
van de grootschalige monoculturen die nu binnen de gangbare landbouw dominant zijn. 
Nog maar kort geleden in de geschiedenis van de mensheid is men met landbouw 
begonnen. In een soort van tussentijdse evaluatie zou nu met enige zorg vastgesteld 
moeten worden dat de gebieden waar men het eerst met landbouw is begonnen 
inmiddels in woestijnen zijn veranderd (de ooit vruchtbare halve maan in  het Midden 
Oosten en het Chinese lössplateau). In gebieden waar nog wel landbouw wordt bedreven 
gaat dat gepaard met een hoog gebruik van op olie gebaseerde inputs als 
bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit gaan beiden 
hard achteruit in de gebieden waar landbouw dominant is. De emissie van broeikasgassen 
is hoog (mede door het verdwijnen van in de bodem opgeslagen organische stoffen). 
Alternatieve landbouwconcepten als agroforestry, holistic management en permacultuur 
maken duidelijk dat er mogelijkheden bestaan om de voedselproductie zo in te richten dat 
deze niet meer ten koste gaat van de ecologische draagkracht. Een voedselbos kan gezien 
worden als een ideaaltype in de zoektocht naar duurzame landbouw. Het combineert 
hoge voedselproductie met ruimte voor biodiversiteit en een afname (en zelfs absorptie) 
van vervuilende emissies. 
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Een smakelijke ontdekkingsreis 
Binnen het voedselbos is het aan de ontwerpers om te bepalen welke planten waar komen 
te groeien. Het is aan de planten om te bepalen of ze de hun toegedachte rol ook waar 
kunnen maken. Iedere plantensoort heeft immers een reeks specifieke voorkeuren, die 
voortkomen uit de omstandigheden waar deze soort is ontstaan. Denk aan voorkeuren als 
een koude of warme omgeving, vochtig of droog, zure of basische grond, zonnig of 
schaduwrijk, schrale of voedzame bodem. Voor de ene plant kan een enkele nachtvorst al 
fataal zijn, een ander heeft juist winterkoude nodig om een jaarlijkse cyclus van bloeien en 
vrucht dragen te kunnen doorlopen. 
Ananassen en sinaasappels passen dan ook niet in een Nederlands voedselbos. Maar het is 
verrassend hoeveel voedselgewassen feitelijk wel voor ons beschikbaar zijn. Een kleine 
greep. Als je de goede variëteiten kiest en het passende microklimaat creëert kun je hier 
heus perziken, abrikozen en amandelen laten rijpen. De Chinese mahagonieboom groeit in 
ons land probleemloos en levert massa’s smakelijke bladscheuten. In Korea en het 
noorden van China vormt dit een populair gerecht, dat smaakt naar Franse uiensoep. De 
eerste blaadjes van de Oelmeriastruik uit Canada verschijnen bij ons al eind februari en 
smaken naar komkommer. Uit Canada komt ook de schapenbes, waarvan de vruchtjes 
smaken als zwarte chocolade. In het oosten van de USA groeit de pawpaw (een kleine 
boom die van schaduw houdt en onze winters prima doorstaat): de grote gele vruchten 
van 250 gram smaken naar custard… Duidelijk is dat een divers samengesteld voedselbos 
in Nederland een verrijkend palet aanbiedt. Eten uit eigen omgeving hoeft dus niet te 
blijven steken bij obligate producten, maar kan samengaan met het ervaren van 
verrassende smaken. 
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