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Ik denk, dat het aanleggen van een voedselbos in Hoorn heel goed kan werken, omdat 
iedereen zich zorgen maakt over de CO2 uitstoot, het gebruik van landbouwgif en de 
stikstofuitstoot. En een voedselbos zet CO2 om in zuurstof, vergt geen landbouwgif 
vanwege de grote biodiversiteit en kan stikstof-neutraal werken. 

Tevens is het een kans om groepen van de bevolking bij elkaar te brengen, lekker in de 
natuur te zijn en een gevoel te geven nuttig te zijn. 

Ik zie het 'eerste' Hoornse Voedselbos voor me, als een verzamelplaats van vrijwilligers, 
scholieren( educatieve programma's), minima (denk aan de voedselbank), lokale 
middenstand (zoals restaurants en supermarkten die biologische groente verkopen) en 
bewoners van Hoorn, die biologische groenten willen eten en zelf komen plukken, of halen. 

Een voedselbos bestaat uit meerdere lagen eetbare planten. Hoge bomen, lagere bomen en 
struiken, vaste planten, knol- en wortelgewassen en klimplanten. Daarvan zijn de vruchten, 
bladeren, stengels, bloemen, wortels, etc. te eten. Door de diversiteit van aanplant, wordt 
een microklimaat gecreëerd, en een overvloed aan insecten geweerd, omdat de beestjes de 
plant naast hun favoriete plant niet lusten. Ook zijn er vele vogels in het bos en bijvoorbeeld 
egels, die de slakken weer opeten. Zo ontstaat er een klein ecosysteem. 

Mensen met een lichte beperking, mensen met een uitkering en mensen die de natuur een 
warm hart toedragen en de handen uit de mouwen willen steken, kunnen hun hart ophalen! 

Nu alleen nog een sterk team bij elkaar krijgen, om het Hoornse Voedselbos tot een succes 
te maken! En natuurlijk politiek en bestuurlijk Hoorn! 

 

Update: 19-12-2019 

Dit initiatief is niet gekozen door de raad op de initiatievenmarkt van 4 
december, maar dat hoeft niet het einde van het initiatief te betekenen. De 
afgelopen periode is gekeken naar een mogelijk alternatieve route voor het 
initiatief. Het initiatief voedselbos heeft veel overlap met vergelijkbare 
bewonersinitiatieven die momenteel verkend worden, zoals van de Stichting 
Stadslandbouw. Op dit moment is de initiatiefnemer dan ook al in gesprek met 
stichting Stadslandbouw en wordt er gekeken of er een combinatie mogelijk is 
van dit initiatief en de verschillende andere initiatieven. Vanuit de gemeente 
wordt er ook onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor een kansrijke 
samenwerking. Het initiatief zit dus nog in de onderzoeksfase en krijgt nog een 
vervolg. 



Update: 28-11-2019 

Om de raad goed voor te bereiden met de juiste informatie over regelgeving, 
bestaand beleid en financiën zijn er voor elk initiatief factsheets opgesteld. Deze 
zijn vandaag met de raadsleden gedeeld. Klik hier om de factsheet van dit 
initiatief te bekijken. 

Update: 11-11-2019 

Dit initiatief wordt uitgenodigd voor de initiatievenmarkt, omdat het op 
verschillende manieren een bijdrage levert aan de Hoornse samenleving en 
ondersteuning van de raad nodig is bij realisatie. 

Het initiatief sluit aan bij de onlangs vastgestelde Groenvisie. Voor de uitwerking 
van de Groenvisie wordt het komende halfjaar een uitvoeringsprogramma 
opgesteld. Het initiatief heeft ook overlap met al bestaande initiatieven. In de 
aanloop naar de initiatievenmarkt zal de hulpvraag aan de gemeenteraad nader 
moeten worden geconcretiseerd, waarbij ook wordt nagegaan of bundeling met 
bestaande initiatieven een mogelijkheid is. 
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