
 
Werkplaats voedselbossen – Uitkomst van de werkgroep financiën 
11 april 2018 

Uit de vragenlijst: 

 Hoe groot zijn de noodzakelijke investeringen voor de aanplant van een voedselbos? (84% 

zeer belangrijk/belangrijk) 

 Hoe kom ik aan financiële middelen voor mijn voedselbos? (76% zeer belangrijk/belangrijk) 

 Welk financieel/maatschappelijk verdienmodel biedt een voedselbos? (82% deze vraag zeer 

belangrijk/belangrijk) 

Vragen en antwoorden werkgroep van 11 april: 

 

1. Wat heb je nodig aan financiële middelen om je voedselbos te kunnen realiseren en te 

beheren? 

 

2. Wat zijn de belangrijkste vragen die je hebt over de financiële aspecten van aanleg en 

beheer? 

 
Financieringsmogelijkheden 

 Hoe regel ik lange termijn financiering ook voor beheer? 

 Hoe kom ik aan financiële middelen? 

 Hoe stel ik de financiering voor de lange termijn zeker ondanks bestuurswisselingen en 
wisselingen in vrijwilligers(aantallen)? 

 Zijn er ervaringen op het gebied van de inzet van mensen met bijvoorbeeld een pgb? 

 Bieden nevenwerkzaamheden gericht op bijvoorbeeld het sociale domein of educatie goede 
mogelijkheden voor deelfinanciering van voedselbossen?  

 Zijn er ervaringen met creatieve financieringsmogelijkheden voor voedselbossen, bijvoorbeeld 
crowd funding? 

 
Bestuursvormen 

 Wat zijn de financiële voor- en nadelen van verschillende rechtspersonen?  

 Welke organisatievorm/rechtspersoon past het beste bij een voedselbos? 
 
Verdienmodellen 

 Welke verdienmodellen blijken te werken voor voedselbossen in Nederland? 

 Hoe krijg je een voedselbos rendabel (volledig inkomen is niet noodzakelijk maar een positief 
resultaat wel, betreft een bestaand bos)? 

 Bestaat er een financieel rekenmodel voor meerdere jaren? 

 Waar zit het financiële omslagpunt van aanleg naar voldoende opbrengsten? 

 Hoe maak je het voor boeren/akkerbouwers financieel interessant om over te gaan op 
voedselbossen? 

 Hoe verdien je € 40.000 per hectare (presentatie John Vermeer)? 

 Welke creatieve opties bestaan er om meer aan je voedselbos te verdienen? 

 Hoe haal je voldoende netto omzet uit je voedselbos?  
 
Subsidies 

 Wat is de beste strategie om subsidies binnen te halen? 

 Welke voorbeelden van succesvolle projectplannen zijn er op grond waarvan subsidies zijn 
toegekend?  

 Zijn er subsidies/potjes beschikbaar? 

 Welke subsidiemogelijkheden bestaan er op dit moment (per provincie of wellicht gemeente) 
voor het starten van een voedselbos? 

 Wie kan het beste als aanvrager van subsidies optreden? 

 Wie kent goed fondsenwervers? 



 
 Welke particuliere- en bedrijfsfondsen bestaan er waar voedselbossen mogelijk uit 

gefinancierd kunnen worden (Rabobank)? 
  
Investeringen en beheerskosten 

 Welke investeringsbedragen zijn noodzakelijk voor voorbereiding, ontwerp en aanleg? 

 Wat zijn de kosten voor aanleg van Agro-Forestry? 

 Wat zijn de aanlegkosten van een voedselbos? 

 Is het mogelijk bij de aanleg van een voedselbos deals te sluiten door bijvoorbeeld 
gezamenlijk plantmateriaal in te kopen? 

 Hoe groot is de kostenpost beheer? 
 

Belastingen 

 Op welke termijn schrijf je initiële investeringen af? 

 Met welke belastingen en afdrachten krijg je te maken? 

 Op welke eventuele ‘addertjes onder het gras’ moet je beducht zijn in relatie tot de 
belastingdienst? 

 
Regelgeving 

 Wat wordt de status van de grond als je overgaat naar voedselbossen? Blijft de bestemming 
‘agrarisch’ of wordt de bestemming ‘bos’? Dit is bepalend voor de waarde van de grond (RO). 

 Welke juridische zaken spelen een rol bij de voorbereiding, ontwerp, realisatie en beheer van 
voedselbossen?    


