
 

   

 

Het Hoornse voedselbos  
Initiatiefnemer: Aart Prins  
 
Samenvatting initiatief: 

“Een voedselbos is een gevarieerd, zelfregulerend, jong  

bos, met eetbare planten, struiken, lage- en hoge- 

bomen. Hierin kunnen niet alleen eetbare vruchten, 

bladeren, bloemen en wortels worden geoogst, maar 

scholen kunnen er leerprojecten uitvoeren, het is 

geschikt om, al meewerkend, te re-integreren en het kan als rustplek dienen in een drukke stad.  

 

Dit is nieuw voor Hoorn! Anders dan bestaande parken en een voorbeeld voor andere steden. 

Het idee is ontstaan uit onvrede over wat er in Nederland wordt gedaan aan de milieuproblematiek. Het 

voedselbos kan een bijdrage leveren aan de landelijke, provinciale en gemeentelijke doelstellingen 

betreffende milieu en klimaat.” 

 
 
Maatschappelijke impact:  

“Het voedselbos is bedoeld voor:  

Alle Hoornaars die gezond willen eten. Alle mensen die iets willen doen aan de opwarming van de aarde, 

het stikstofoverschot en het landbouwgif. Mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank. Mensen die 

willen re-integreren in het arbeidsproces, of de maatschappij. Scholen die aanschouwelijk onderwijs 

willen aanbieden, met biologie, handvaardigheid en landbouw als vakken. Stagiaires. Onderzoekers. De 

plaatselijke middenstand, die biologische groente en fruit willen verwerken, of verkopen. 

Natuurliefhebbers. Wandelaars die rust in de drukke stad nodig hebben. Voor de biodiversiteit. Voor 

boeren, die willen overschakelen. Voor het welzijn van de burgers van Hoorn.” 
 
Concrete vraag aan de raad:  

1. Bemiddeling/toewijzing van een stuk grond. Idealiter ongeveer 1 hectare groot.  
2. Nader onderzoek naar de mogelijkheden van het realiseren van een voedselbos, bij het 

opstellen van het uitvoeringsprogramma van de Groenvisie en de initiatiefnemer daarbij te 
betrekken. In het onderzoek ook kansrijke verbindingen met overlappende initiatieven (zoals 
Stichting Stadslandbouw) en ervaringen in andere gemeenten mee te nemen. 

3. Als het idee haalbaar is, verdere hulp bij vergunningen, financiering van aanleg en beheer. 
 
Er is overlap met al bestaande initiatieven, zoals de Stichting Stadslandbouw. Wellicht is mogelijk om de 
initiatieven met elkaar te verbinden (win-win-situatie). De initiatiefnemer staat hiervoor open en heeft 
daarom al contact gelegd met Stichting Stadslandbouw en Hans Timmerman (expert, oud-Clusiusdocent 
en gelieerd aan Mak Blokweer en Risdam Noord Groen!) om hierover met elkaar in gesprek te gaan. 
 
Eigen bijdrage initiatiefnemer:  

Het vormen van een kernteam, van waaruit een haalbaarheidsonderzoek kan worden gedaan, een ANBI 

stichting kan worden gevormd en de contacten met de gemeente en al bestaande initiatieven, kunnen 

worden onderhouden. 
 
Participatie van de samenleving: 

“Ik heb een Facebook pagina aangemaakt, om te kijken, of er draagvlak was voor dit idee.  Ik heb 

inmiddels 262 volgers en vele positieve reacties. Van mensen die hun land aanbieden, tot mensen die 

de handen uit de mouwen willen steken. Ook hebben de media mij opgemerkt. Er verscheen een stuk in 

het NHD en NH-nieuws en ik was op de radio. Ook waren er geïnteresseerde entrepreneurs. Op de 

website van Voor Een Mooie Stad had ik bijna 230 stemmen, zonder lobbyen. Dat geeft wel aan, dat hier 

draagvlak voor is.” Inmiddels zijn contacten gelegd met MAK-Blokweer en ST. Stadslandbouw. 



 

   

 
 
Vervolg:  
Indien de raad in beginsel bereid is verder te gaan met het initiatief voedselbos, geeft de raad het college 
opdracht om nader onderzoek te doen naar de haalbaarheid van het realiseren van een voedselbos.   
In het onderzoek moet worden meegenomen: 

- mogelijkheden voor bemiddeling/toewijzing van een stuk grond (idealiter ongeveer 1 ha. Groot) 
- mogelijke bundeling met overlappende initiatieven (zoals de Stichting Stadslandbouw)  
- ervaringen in andere gemeenten met een voedselbos  
- welke wet- en regelgeving van toepassing is. 
- En indien het initiatief haalbaar blijkt: verdere hulp bij vergunningen, financiering en aanleg en 

beheer. 
Op basis van het haalbaarheidsonderzoek wordt duidelijk of het mogelijk is om dit initiatief te realiseren. 
De initiatiefnemer wordt betrokken bij het haalbaarheidsonderzoek en de raad wordt geïnformeerd over 
de uitkomsten. 
 
Wet- en regelgeving: 
In het nader onderzoek kan bijvoorbeeld worden onderzocht of er sprake is van een zorgplicht van de 
gemeente voor veiligheid van bomen als sprake is van realisatie in openbaar gebied.  
 

Bestaand beleid: 
Het initiatief sluit aan bij de onlangs vastgestelde Groenvisie. Voor de uitwerking van de Groenvisie 
wordt het komend halfjaar een uitvoeringsprogramma opgesteld. Dit initiatief heeft ook overlap met 
andere al bestaande initiatieven, zoals de Stichting Stadslandbouw. Daarnaast is de beschikbare ruimte 
in Hoorn schaars. Het is daarom wenselijk dat nader wordt onderzocht of het mogelijk is om het initiatief 
Voedselbos te verbinden met deze al bestaande initiatieven (win-win-situatie). Ook ligt het voor de hand 
om in dit nadere onderzoek ervaringen van andere gemeenten met een voedselbos mee te nemen en na 
te gaan welke wet- en regelgeving van toepassing is. Een en ander zou onderdeel kunnen zijn van het 
uitvoeringsprogramma van de Groenvisie. 
 

Financiën: 
De raad heeft al een structureel budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Groenvisie. Het 
haalbaarheidsonderzoek naar het realiseren van een voedselbos kan worden meegenomen in het 
opstellen van het uitvoeringsprogramma. 
 
Aantal stemmen (peildatum 28 november):  
Het initiatief heeft 231 stemmen. De raad kan het aantal stemmen mee laten wegen in zijn oordeel. 
 
 


