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Voorwoord

Voor u ligt het onderzoeksrapport van het onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Metaal 
Kathedraal. In dit onderzoek hebben we, o.a. door te kijken naar andere voedselbossen en gerelateerde 
projecten, nieuwe inzichten gekregen over de beste manier van beheer voor het voedselbos 
Rijnvliet, met hierbij de bewoners van de wijk in ons achterhoofd. Dit onderzoek is geschreven als 
vierdejaars project van de studie Kunst en Economie op de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht.  

Petra Befort was gedurende dit project onze begeleider en met voorbeelden en tips uit de praktijk heeft zij 
ons door dit project fijn bijgestaan. Bij dezen willen we haar graag bedanken voor de prettige begeleiding. 

Onze opdrachtgever Maureen Baas heeft ons gedurende het onderzoek geholpen met haar kennis en 
contacten. Daarnaast heeft  voedselbosexpert Xavier San Giorgi ook veel voor ons betekend tijdens dit 
onderzoek. Hij heeft ons gewezen op partijen die belangrijk waren om te spreken en zijn contacten met 
ons gedeeld. We willen hen graag bedanken voor de input die ze hebben geleverd voor ons onderzoek. 

In totaal hebben we vier voedselbosbeheerders gesproken, waarvan de kennis 
erg bruikbaar was voor ons onderzoek. We willen hen graag bedanken dat zij 
open stonden voor een interview en mee hebben gedacht over ons onderzoek. 
Daarnaast hebben we ook zeven personen gesproken die zich bezighouden met soortgelijke projecten, de 
een meer gericht op natuur, de andere meer gericht op community. Deze projecten hebben veel nieuwe 
ideeën gecreëerd. We willen ook hen bedanken dat ze voor ons tijd hebben vrijgemaakt voor een interview. 

Michelle Groeneveld, Simone van ‘t Klooster, Julia van Heusden en Charlotte Machelessen



Foto 2: Herfstbladeren op de grond in voedselbos Makeblijde



Een betrouwbaar onderzoek met 
diverse scenario’s die handvatten 
biedt tot het vormen van een betrok-
ken community rondom het voed-
selbos Rijnvliet, dat is wat opdracht-
gever Maureen Baas van dit project 
verwacht. Het voedselbos, wat in 
2017 gebouwd zal worden in de wijk 
Rijnvliet te Utrecht, is een zelfregu-
lerende, duurzame en ecologische 
manier om te voorzien in voedsel en 
heeft daarnaast een verbindende en 
onderscheidende factor. Dit is name-
lijk de hopelijk betrokken omgeving 
waarin het bos zich zal gaan bevin-
den. Maar hoe krijgen wij de buurt-
bewoners zo ver dat zij zich willen 
binden aan een voedselbos? Dat zij 
vrijwillig tijd en energie willen inves-
teren in een ‘stukje groen’? 

Om dit probleem aan te pakken is de volgende hoofdvraag, met bijbeho-
rende deelvragen geformuleerd:

Deelvragen: 
“Wat zijn bestaande scenario’s rondom het beheer van voedselbossen?” 

“Welke manieren van beheer zijn aangedragen door gerelateerde projec-
ten en stakeholders?”

“Welke manieren zijn er voor het creëren van een ondernemende com-
munity?”

Om de beantwoording van de deelvragen binnen de gegeven tijd te 
kunnen verwerken tot een nieuw, innoverend scenario, is besloten de 
beschikbare periode voor dit project op te delen. Eerst een verkennend 
onderzoek op het gebied van community, waarna interviews gepland 
worden met bestaande voedselbossen, gerelateerde projecten en betrok-
ken stakeholders. Deze zijn uiteindelijk verwerkt tot een nieuw, allesom-
vattend scenario voor voedselbos Rijnvliet, de Metaal Kathedraal en de 
Gemeente Utrecht.

Wat zijn geschikte scenario’s om 'voedselbos Rijnvliet’ op 
een continue manier te beheren met behulp van een nog te 

creEren community?

Foto 3: Boom in voedselbos Makeblijde

abstract

03



Er is gesproken met vier bestaande 
voedselbossen, welke allen erg 
variërend waren. De uitkomsten 
zijn verwerkt in een 7S-model van 
McKinsey per voedselbos, wat een 
scenario schetst van de huidige 
gang van zaken. Daarnaast zijn 
er diverse S’en uitgewerkt voor de 
tweede deelvraag, waar gesproken 
is met aanjagers van gerelateerde 
projecten en andere interessante 
stakeholders.  
 
Een community valt of staat bij de 
aan- of afwezigheid van de pijlers 
lidmaatschap, invloed, intergratie 
en vervulling van behoeftes, en 
een gedeelde emotionele band. 
De theorie ‘Sense of Community: 
A Definition and Theory’ van D. W. 
McMillan en D. M. Chavis is gebruikt 
om diverse projecten en bestaande 
bossen te analyseren. 
 

Alle vergaarde informatie is 
verwerkt in een nieuw scenario, 
wat weergeven is middels het 
7S-model. Wat snel te concluderen 
was, is dat de huidige manier van 
beheer van voedselbossen niet 
geschikt is voor de manier waarop 
voedselbos Rijnvliet zichzelf zal 
gaan positioneren. Bijna alle bossen 
focussen zich voornamelijk op de 
biologische aspecten en kansen van 
het bos, terwijl Rijnvliet een bos krijgt 
wat zich zal onderscheiden door 
de community die zich eromheen 
vormt. Deze community is wellicht 
intrinsiek gemotiveerd, maar zal 
ook ‘getrokken’ moeten worden 
en het gevoel moeten krijgen iets 
te hebben aan het voedselbos. 
Daarom komen wij met adviezen als 
flexibele servicekosten voor actieve 
leden, een Food Forest Foodtruck 
en het aanstellen van een bekwame 
voedselboswachter. 
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In het Utrechtse Leidsche Rijn, gelegen tussen de A12 en A2, wordt eind 2017 
een start gemaakt met de bouw van een nieuwbouwwijk. Binnen deze nieuw 
ontwikkelde wijk Rijnvliet, wordt onder andere de bouw van zo’n duizend 
woningen, een basisschool en een buitenschoolse opvang gerealiseerd. Voor 
de start van de bouw van deze nieuwe wijk wordt er begin 2017 reeds begonnen 
met het creëren van een voedselbos in de wijk, wat samen met het vele water in 
de buurt zorgt voor een aangename en groene omgeving.

Toen bewonersgroep ‘de Groene Longen’, gevormd door betrokken bewoners 
uit de wijk Leidsche Rijn, en Maureen Baas, ‘hemelbewaarder’ van creatieve 
broedplaats ‘de Metaal Kathedraal’, gehoor kregen van de bouw van deze nieuwe 
wijk ondernamen zij samen actie om zich hard te maken voor de realisatie van 
een voedselbos binnen dit project. Om de gemeente Utrecht van dit idee te 

Foto 5: Detail naambordje in voedselbos Makeblijde
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overtuigen, hebben zij samenwerking gezocht met professionals zoals voedselbosexpert 
Xavier San Giorgi, architectenbureau Felixx en de projectleider van de wijk Rijnvliet, Niel 
Glas. De Groene Longen, de Metaal Kathedraal en de andere betrokkenen hebben zo ieder 
hun eigen bijdrage geleverd aan het ontwerp voor het voedselbos.

Inmiddels is de gemeente Utrecht akkoord gegaan met het idee van een voedselbos in 
de wijk en heeft tevens budget vrij gegeven voor de realisatie van dit project. De Metaal 
Kathedraal en de leden van de Groene Longen zijn razend enthousiast over de komst 
van het bos. Maureen Baas zou graag enige programmering in het voedselbos verzorgen 
waarmee zij de waardes van de Metaal Kathedraal, circulaire economie en duurzaamheid, 
kracht bij kan zetten.

Er zijn meerdere partijen die gehoor hebben gekregen naar het voedselbos en deze partijen 
maken zich zorgen over het beheer van het bos. De angst heerst dat de toekomstige 
bewoners van de nieuw te bouwen wijk het voedselbos als een overlast gaan zien en dat 
het niet meer onderhouden zal worden. De stakeholders zouden graag zien dat er in de wijk 
Rijnvliet een community gevormd wordt dat zorg draagt voor het beheer van het voedselbos.
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DOELSTELLING

Het doel van dit onderzoek is om een of meerdere 
scenario’s te creëren, gefocust op het beheer van 
voedselbos Rijnvliet. Hierbij wordt rekening gehouden 
dat er zich een community vormt rondom het voedselbos 
en dat deze community het bos zal omarmen en 
onderhouden. Scenario’s zijn in dit onderzoek weergeven 
als een complete invulling van het 7S-model van 
McKinsey, en geven op deze manier een compleet beeld 
(zie onderzoeksresultaten voor nadere beschrijving).

PROBLEEMSTELLING
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Door het veld in te gaan voor 
gesprekken en interviews 
met experts, zal de onder-
zoeksgroep de inrichting 
van bestaande scenario’s 
aan het licht brengen. Op 
deze manier is het mogelijk 
best practises en valkuilen 
te analyseren, welke zullen 
bijdragen aan de conclusie. 

Voor deze deelvraag zal 
er met stakeholders ge-
sproken worden, wiens 
kennis en ervaring bre-
der is dan puur en alleen 
voedselbossen, over hun 
visie op voedselbos Rijn-
vliet en community’s in het 
algemeen. Ook wordt er 
gesproken met eigenaren 
van soortgelijke projecten 
om hun werkwijze te ana-
lyseren en eventueel mee 
te nemen in het ontwerp 
van het nieuwe scenario. 

Deze deelvraag legt de focus 
op deskresearch en zal het on-
derzoeksteam voorzien van 
algemene informatie rondom 
het vormen van een onderne-
mende community. Er is bewust 
gekozen voor het woord ‘onder-
nemende’, aangezien de deel-
vraag op deze manier afgeba-
kend is van andere community’s.

DEELVRAAG 2

Welke manieren 
van beheer zijn 

aangedragen door 
gerelateerde projecten 

en stakeholders?

DEELVRAAG 1

Wat zijn bestaande 
scenario’s rondom 

het beheer van 
voedselbossen?

HOOFDVRAAG

Wat zijn geschikte scenario’s om 
‘Voedselbos Rijnvliet’ op een continue 
manier te beheren met behulp van een 

nog te creëren community?

DEELVRAAG 3

Welke manieren zijn er 
voor het creëren van 
een ondernemende 

community?

CENTRALE 
ONDERZOEKSVRAGEN
EN DEELVRAGEN
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voedselbos makelblijde
houten

Onderzoeksvraag                   Methoden

Welke manieren zijn er voor het 
creëren van een ondernemende 
community?

Dit onderzoek zal een verkennend doel hebben. Verkennend 
onderzoek, ook wel exploratief onderzoek genoemd, is kwalitatief 
van aard en levert ongestructureerde informatie op. Deze vorm van 
onderzoek wordt gebruikt om een probleem beter te begrijpen, of 
om nieuwe inzichten te verkrijgen en verschijnselen in een nieuw 
licht te beoordelen. 

De drie belangrijkste manieren waarop verkennend onderzoek 
uitgevoerd wordt, zijn:
- literatuuronderzoek (of uitgebreid
           deskresearch);
- praten met experts op het desbetreffende
           gebied;
- het houden van een focusinterview.

Om de hoofd- en deelvragen te beantwoorden, was het van 
belang bij verschillende partijen informatie te verstrekken. Voor 
alle drie de vragen zijn er interviews gehouden met bestaande 
voedselbossen en gerelateerde projecten. Bij de laatste deelvraag 
is er ook uitgebreid deskresearch gedaan naar het vormen en 
ontstaan van een community.

Voor deelvraag 
één en drie zijn er 

bezoeken gebracht 
aan vier bestaande 

voedselbossen, 
zodat hun 

manieren van 
beheer in kaart 

gebracht konden 
worden. 

Wat zijn bestaande scenario’s rondom 
het beheer van voedselbossen?
Welke manieren van beheer zijn 
aangedragen bij gerelateerde 
projecten?

Focusinterviews

Praten met experts

Focusinterviews
Praten met experts
Deskresearch

Ter overzicht is onderstaande tabel gemaakt:

onderzoeksopzet en methoden
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Voor deelvraag één en drie 
zijn er bezoeken gebracht aan 
vier bestaande voedselbossen, 
zodat hun manieren van beheer 
in kaart gebracht konden 
worden. 

John Verkerke
Kralingse bos

John is al zo’n 40 jaar ambtenaar 
bij de gemeente Rotterdam. 
Voorheen voornamelijk 
werkzaam als beheerder van 
het Kralingse Bos, momenteel 
is hij overkoepelend 
verantwoordelijk voor al het 
groenbeheer van Rotterdam. 
John heeft veel ervaring met 
het werken met vrijwilligers.

Jaco appelman
Universiteit utrecht

Van origine is Jaco Appelman 
multidisciplinair opgeleid. 
Allereerst is hij opgeleid in de 
sociale wetenschappen, waarna 
hij zich verder heeft ontwikkeld 
in de bedrijfswetenschappen. 
Op dit moment is Jaco naar 
eigen zeggen ‘heel hard op

weg bioloog te worden’ aan de 
Universiteit van Utrecht. Jaco is 
bij dit project betrokken geraakt 
om een verbintenis te smeden 
tussen kunst en wetenschap. 
Hij is ervan overtuigd dat kunst 
een nieuwe manier is om 
wetenschap over te brengen, 
aangezien dit tastbaarder is 
voor publiek en interessanter 
dan een professor die een 
powerpoint afdraait. 

Marnix vink
stedenbouwkundig bureau 

Felixx
&

Esther vlaswinkel
architecten-stedenbouw-en  
landschapsarchitectenbureau

De Zwarte Hond

De organisaties Felixx en De 
Zwarte Hond zijn betrokken bij dit 
project. Zij hebben meegewerkt 
aan de ontwikkeling van het 
voedselbos in de nieuw te 
bouwen wijk Rijnvliet.

niels glas
bart mellema
julia donker

van de gemeente utrecht

Voor de gemeente Utrecht is de 
ontwikkeling van voedselbos 
Rijnvliet binnen de wijk Rijnvliet 
een mooie kans om van de wijk 
een groene en ecologische 
omgeving te maken met behulp 
van de initiatieven van de Metaal 
Kathedraal. De gemeenteraad is 
echter huiverig voor de verankering 
van de term ‘voedselbos’ in het 
bestemmingsplan, aangezien dit 
nog niet eerder voorgekomen is. 
De gemeente Utrecht financiert 
het voedselbos en heeft dus een 
belang bij dit onderzoek. 
 Niel Glas is projectleider 
bij de totstandkoming van de 
groene woonwijk, Bart Mellema 
is expert op het gebied van groen 
in gemeentelijk goed en Julia 
Donker 

bert kassies
kees van aarle

en andere bewoners van
bewonersvereniging
'de groene longen’

Actieve bewoners van de 
Rijksstraatweg te Utrecht hebben 
zich verenigd onder de naam ‘De 
Groene Longen’, een initiatief om 
de buitenomgeving van de buurt 
een stuk groener en daarmee 
mooier te maken. 

marielle pothast
de vlinderhof

Vlinderhof is onderdeel van het 
Maximapark in Utrecht, met 
als doel een openbare tuin te 
zijn voor iedereen. Marielle is 
vrijwilliger en actief betrokken bij 
deze tuin.

gerwin verschuur
EVA-lanxmeer

Dit is een wijk in Culemborg 
waarbij wonen gecombineerd 
wordt met werken, recreëren, 
drinkwater winnen, naar school 
gaan en voedsel produceren. De 
nadruk in deze wijk ligt ook sterk 
op bewonersparticipatie. Gerwin 
woont al sinds 1999 in de wijk en 
kan helder vertellen waarom de 
wijk zo succesvol duurzaam is. 

rutger buch
space-s

Rutger Buch werd als 
ontwikkelaar ingehuurd voor 
het woonproject Space-S. Hij 
creëerde samen met nieuwe 
bewoners en professionals de 
ideale woonomgeving. 
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Wat zijn bestaande scenario’s rondom het beheer van voedselbossen?

Voordat er iets gezegd kan 
worden over de resultaten van 
het onderzoek, is het belangrijk 
om duidelijk te maken wat een 
voedselbos überhaupt is. Pionier 
van voedselbossen Wouter van 
Eck, beschrijft een voedselbos 
als: 

‘Voedselbos ontwerp is gebaseerd 
op menselijke creativiteit, 
natuurlijke biodiversiteit en 
ecologische principes van 
natuurlijke bossen. Belofte 
van een productief voedselbos 
ecosysteem is een hoge 
biodiversiteit en hoge opbrengst 
(in kwaliteit, kg ‘s en ecologische 
waarde en diversiteit) en een lage 
graad van onderhoud.’

Het begrip ‘voedselbos’ is 
een begrip dat door iedereen 
anders wordt geïnterpreteerd. 
tijdens het onderzoek zullen 
we een andere omschrijving 
van een voedselbos hanteren 

dan hierboven vernoemd. In 
dit project interpreteren wij een 
voedselbos meer als een ‘eetbare 
tuin’. De betekenis van dit begrip 
kan gedurende het onderzoek 
veranderen. 

Tijdens dit onderzoek is het van 
belang om inzage te verkrijgen 
in het beheer van bestaande 
voedselbossen. Er zijn meerdere 
definities van beheer en het is 
daarom belangrijk er één af te 
kaderen voor dit onderzoek. Het 
Van Dale woordenboek definieert 
‘beheer’ als volgt:
1. bestuur, bewindvoering, 
met name administratie van een 
zaak, gelden enz.: het beheer 
over iets voeren;
2. als verantwoordelijke zorg 
dragen voor.

Deze twee definities zijn voor dit 
onderzoek het meest van belang.

Volgens A. Limareva (2015), 

specialist op het gebied van 
voedselbosontwerpen en 
permacultuur wordt het volgende 
onder het begrip beheer verstaan: 

“Beheer wordt gekenmerkt door 
planning en de aanwezigheid van 
een vooropgezet doel (Schmitz, 
2007). Hoofddoelstelling van een 
voedselbos is de creatie van een 
divers ecosysteem, met zo grote 
mogelijke natuurwaarde en zo 
laag mogelijke beheersgraad. 
De theoretische aanname 
is dat in een doordacht 
voedselbosontwerp in de loop 
der tijd de investeringskosten 
en beheer zullen dalen, en de 
opbrengsten zullen gaan groeien. 
 Als de doelstelling van 
een voedselbos ligt bij het 
oogsten van secundair hout en 
biomassa producten (denk aan 
voederbomen voor dieren) zal 
het beheer waarschijnlijk meer 
intensief zijn.”

Als er in dit onderzoek gesproken 
wordt over beheer, wordt er 
gesproken over een planning 
en aanwezigheid van een 
vooropgezet doel. Zoals hierboven 
genoemd is de hoofddoelstelling 
van een voedselbos om een 
divers ecosysteem te creëren, 
met een zo groot mogelijke 
natuurwaarde en een zo laag 
mogelijke beheersgraad. 

Inzage over het beheer van 
voedselbossen is bruikbaar 
voor het creëren van nieuwe 
mogelijkheden voor het beheer 
van Voedselbos Rijnvliet en haar 
nog te ontwikkelen community. 
Er is onderzoek gedaan naar 
vier bestaande voedselbossen. 
Om de wijzen van beheer met 
elkaar te kunnen vergelijken is 
ervoor gekozen om de bestaande 
voedselbossen te visualiseren in 
het 7S-model van McKinsey.

Het 7S-model bevat zeven 

onderzoeksresultaten
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factoren die invloed op elkaar 
uitoefenen. Deze factoren zijn 
onderverdeeld in ‘harde’ en 
‘zachte’ factoren (McKinsey, 1981 
). De harde factoren zijn makkelijk 
te identificeren en dus ook op te 
merken. Ook zijn deze makkelijker 
te beïnvloeden dan de zachte 
factoren. Voorbeelden hiervan 
zijn het in kaart brengen van de 
organisatie, het uitwerken van 
formele processen en het uitrollen 
van  communicatiesystemen. 
De harde factoren zijn strategy, 
systems en structure. 
 De strategy beschrijft 
hoe de organisatie strategisch 
de missie en visie uit de shared 
values wil gaan bereiken door 
o.a. concrete doelen te stellen. 
Systems bevat alle formele en 
informele werkwijzen, protocollen 
en procedures in een organisatie. 
Een voorbeeld hiervan is werving 
en selectie van personeel. Onder 
de S van structure bevindt zich 
de organisatiestructuur. Vaak 
wordt in een organogram de 
eventuele aanwezigheid van 
hiërarchie in een organisatie 
weergeven. In structure worden 
ook taken, bevoegdheden, 
verantwoordelijkheden en 
onderlinge relaties in de 
organisatie verdeeld.

De zachte factoren zijn moeilijk 
te omvatten en daarmee ook om 
te beïnvloeden. Deze factoren 
hebben voornamelijk te maken 
met de bedrijfscultuur en kunnen 
niet beïnvloed of opgelegd 
worden. De zachte factoren zijn 
shared values, style, staff en 
skills. 
 Shared values 
hebben betrekking op de 
organisatiecultuur. Hierin 
worden de missie, de visie en de 
kernwaarden van een organisatie 
beschreven. Deze S zorgt voor 
sturing en samenhang van de 
overige S’en. Style heeft betrekking 
op de leiderschapsstijlen, ook 
wel de managementstijl die 
in de organisatie gehanteerd 
wordt. Staff richt zich op het 
personeelsbestand van de 
organisatie. Deze mensen 
gebruiken en bedenken 
strategieën (strategy) en 
systemen (systems), ontwerpen 
structuur (structure) en geven 
leiding (style), en creëren een 
basis van gemeenschappelijke 
waarden (shared values). Als 
laatste bevat het model de S 
van skills. Skills gaat over de 
vaardigheden van de organisatie 
zowel op medewerkerniveau als 
op organisatieniveau.

Een weergave van het 7S-model 
ziet u in figuur 1. De weergave 
van het 7S-model maakt het een 
geschikt model om het voedselbos 
overzichtelijk te weergeven, maar 
ook om het te vergelijken met 
andere voedselbossen.

Een weergave van een 
voedselbos aan de hand van het 
7S-model wordt in het onderzoek 
een scenario genoemd. 
Een scenario wordt over het 
algemeen gedefinieerd als een 
chronologische beschrijving van 

een bepaalde gebeurtenis of een 
aantal gebeurtenissen die hebben 
plaatsgevonden of nog moeten 
plaatsvinden (Schrickx, 2015). 
Deze term wordt vooral veel 
in de theaterwereld toegepast. 
Een scenario beschrijft een 
mogelijk toekomstbeeld of een 
ontwikkeling die zich in de 
toekomst zou kunnen voordoen 
of zich in het verleden heeft 
afgespeeld (www.vandale.nl). In 
dit onderzoek wordt er als volgt 
naar een scenario gerefereerd: 
een scenario is een beschrijving 

Figuur 1: het 7S-model van McKinsey
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van een bestaande of een nieuwe 
situatie. In dit onderzoek wordt 
deze weergeven in de vorm van 
het 7S-model van McKinsey. 

De vier gekozen bestaande 
voedselbossen zijn geselecteerd 
op aanraden van voedselbosexpert 
en stakeholder Xavier San Giorgi. 
De voedselbosbeweging in 
Nederland is nog niet erg groot. 
Na een poging om relevante, 
bestaande voedselbossen 
te selecteren, bleek dat veel 
voedselbossen nog maar 
net aangeplant waren of nog 
aangeplant moesten worden. 
San Giorgi heeft bij een groot 
aantal van deze voedselbossen 
een rol gespeeld en raadde ons 
de volgende voedselbossen 
aan: voedselbos Haarzuilens 
te Haarzuilens, voedselbos 
Oostwaard te Maarssen, 
voedselbos Noordoogst te 
Amsterdam en voedselbos 
Makeblijde te Houten. Deze 
voedselbossen zijn uiteenlopend, 
niet alleen qua locatie, maar 
ook wat betreft organisatie. Zo 
is Voedselbos Oostwaard een 
particulier voedselbos, terwijl 
Makeblijde onderdeel uitmaakt 
van Park Makeblijde waar ook 
ruimte is voor commercieel 

gebruik zoals vergaderen, eten 
en drinken en andere activiteiten.

De voedselbossen behoeven 
ieder een eigen introductie en 
zullen in een scenario worden 
weergeven. De scenario’s worden 
in een visueel weergeven, zodat 
er een objectieve vergelijking kan 
worden gemaakt. Alle interviews 
met bestaande voedselbossen zijn 
getranscribeerd, op het interview 
met voedselbos Noordoogst na 
door niet functionerende opname-
apparatuur. De getranscribeerde 
interviews zijn terug te vinden 
bij de bijlagen, onder de naam 
‘Getranscribeerde interviews’.

Foto 6: Herfst in voedselbos Makeblijde
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Vanuit Natuurmonumenten en 
stichting ‘Lekker Landgoed’ 
is voedselbos Haarzuilens 
gerealiseerd. Het voedselbos 
bevindt zich in een rustig dorp 
genaamd Haarzuilens, in de 
gemeente Utrecht. Het bos is 
nog jong en er zijn pas enkele 
aanplantdagen georganiseerd. 
Toch zijn Jan en Maarten, 
initiatiefnemers van het project, 
goed te spreken over de richting 
die zij op willen met het bos. De 
heren kennen elkaar al sinds 
hun studietijd en zijn sindsdien 
bevriend gebleven. Ze delen 
dezelfde mening wat betreft 
beslissingen over het voedselbos.

Figuur 2: het 7S-model van Haarzuilens
Foto 7: Voedselbos Haarzuilens

Haarzuilens
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De shared values van voedselbos 
Haarzuilens zijn ecologie, 

productie, recreatie, educatie 
biodiversiteit (algemeen) en meer 

biodiversiteit in de agrarische 
sector. Bij voedselbos Haarzuilens 

gaat het om de combinatie 
van hoge natuurwaarde en 
voedselproductie. Het is de 
bedoeling dat er veel dieren 

en beestjes op het voedselbos 
afkomen, maar er moeten ook 

serieuze hoeveelheden voedsel 
geproduceerd en gebruikt worden. 

Hiervoor zal Haarzuilens de 
agrarische kant op moeten qua 

voedselproductie, met wellicht het 
integreren van houten gewassen 
voor meer biodiversiteit. Maarten 

en Jan willen graag zien dat 
Haarzuilens inspirerend werkt 
voor bezoekers, zodat zij in 
hun achtertuin wellicht meer 

voedselbos-achtige dingen gaan 
doen. “Hoe lokaler, hoe beter 

eigenlijk” Het is de bedoeling dat 
er rondleidingen gegeven worden 
waarin veel geleerd kan worden, 
maar daarnaast natuurlijk ook dat 

het een soort park wordt waar 
mensen kunnen rondlopen en zelf 

kunnen oriënteren.

Het voedselbos is gericht 
op biodiversiteit en hoge 
natuurwaarde. Met deze 

waardes willen zij een voorbeeld 
voedselbos creëren. Een deel 
van het voedselbos is, zoals 
Jan het noemt, ‘romantisch’ 

ingericht. Op deze manier is het 
geschikt voor rondleidingen, 

proeven & plukken en andere 
recreatie. In de toekomst denken 

zij de geïnvesteerde kosten 
terug te kunnen verdienen 

door betaalde rondleidingen 
en ‘zelfpluk-abonnementen’. 

Deze mensen zijn dan ‘lid’ van 
het voedselbos en kunnen 

ook onbeperkt meedoen aan 
‘proef-tours’. Door middel van 

educatie in het voedselbos 
wordt kennis verspreid 

en kunnen huishoudens 
voedselbosprincipes in hun 

eigen tuin uitoefenen om meer 
biodiversiteit te genereren in hun 

omgeving. 

Het voedselbos 
is onderdeel 

van landgoed 
Haarzuilens, waar 

ook een zorgboerderij 
staat met een kleine 
horecaonderneming 
en onderdeel is van 
Natuurmonumenten. 

Maarten en Jan 
hebben het beheer 

gekregen voor 
komende 26 

jaar. Zij hebben 
gezamenlijk stichting 

‘Lekkerlandgoed’ 
opgericht. Het 

voedselbos wordt 
dus beheerd door de 

stichting. Maarten 
en Jan beslissen 
alles omtrent wat 
aangeplant wordt, 

waar het aangeplant 
wordt. Ook hebben zij 
beide de leiding over 

vrijwilligers.

In het begin werd er voornamelijk 
‘mouth to mouth’ ingezet om 

vrijwilliger te bereiken, dit waren 
dan ook voornamelijk bekenden 

van Jan en Maarten. Beide heren 
komen uit de Nederlandse bond 
van Natuurstudie, en hebben via 
deze weg veel mensen bereikt. 

Daarnaast hebben zij via de 
Facebookpagina die in het leven 

geroepen is, diverse mensen 
bereikt voor ‘evenementen’ als 
een aanplanting. Ze zijn niet 

actief bezig met het werven van 
vrijwilligers, iedereen is welkom. 

In de toekomst is het duo wel van 
plan te gaan flyeren en om meer 
gebruik te maken van de media, 
zoals bij de eerste open dag die 

georganiseerd werd. Financiering 
komt gemeentelijk vanuit 

initiatievenfonds van de gemeente 
Utrecht. Daarnaast leveren Jan 
en Maarten hun eigen financiële 

bijdrage, wordt er geld gegenereerd 
uit goede doelen/stichtingen en 

crowdfunding. Uiteindelijk moet het 
voedselbos winstgevend worden 

door de zelfpluk-abonnementen en 
rondleidingen.

Vrijwilligers hoeven 
niet volledig bekwaam 

te zijn, wat dus 
betekent dat er veel 
begeleiding nodig 
is. Jan en Maarten 

kunnen niet zelf aan 
de slag vaak, omdat 
ze op moeten letten 
wat de vrijwilligers 
aan het doen zijn. 
Dit vergt ook veel 

voorbereiding, 
aangezien Jan 
en Maarten een 
uitgetekend plan 

moeten hebben welke 
plant bijvoorbeeld 
waar moet komen 

te staan. Zij hebben 
een helikopterview 
nodig op het project 
om de vrijwilligers 
aan te sturen. De 
vrijwilligers zijn 

intrinsiek gemotiveerd 
om hier aan mee te 
werken. Er is geen 

sprake van een 
community rondom 

het voedselbos 
Haarzuilens. Veel 

van de huidige 
vrijwilligers zaten 
al in hun netwerk 

vanuit de opleiding 
die zij samen gevolgd 

hebben.

Er is amper gesproken over 
managementstijl, omdat er 

nog relatief weinig dagen zijn 
georganiseerd. Wat bekend 

is dat Jan en Maarten de 
vrijwilligers op een begeleidende 

manier aansturen, en hen 
zo direct wat proberen bij 
te brengen over de nodige 

kennis en kunde van de 
taken. Veel van de vrijwilligers 

zijn niet bekwaam, maar 
behoeven daardoor wel veel 

begeleiding. De aansturing van 
de vrijwilligers is coördinerend, 

informeel en laagdrempelig. 

Maarten en Jan 
hebben een 

biologische studie als 
achtergrond en hebben 
daarom ontzettend veel 
technische kennis over 

de ecologische kant 
van het voedselbos.

Voedselbos 

haarzuilens
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Tirion Keatinge is werkzaam bij 
Metabolic. Dit bureau is onderdeel 
van stadslandbouwproject 
NoordOogst in Amsterdam 
Noord, waar onder andere het 
voedselbos zich bevindt. Het 
stadslandbouwproject heeft een 
duur van tien jaar. Momenteel 
wordt NoordOogst nog opgericht 
en ontwikkeld in samenwerking 
met ondernemers, vrijwilligers, 
buurtbewoners en overige 
enthousiaste mensen die mee 
willen doen. NoordOogst wordt 
bestuurd door een stichting 
zonder winstoogmerk. 
 Het stadslandbouwproject 
is drie jaar geleden van start 
gegaan, wat betekent dat ze nog 
zeven jaar over hebben om het af 
te ronden. Voor deze zeven jaar 
heeft Tirion grootse plannen. Hij 
wilt er een moestuin bij bouwen 
en een soort evenementen 
ruimte waar allerlei activiteiten 
georganiseerd kunnen worden. 
Hij hoopt hierdoor meer mensen 
naar het voedselbos te trekken.

Figuur 3: het 7S-model van NoordOogst

Noordoogst
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Figuur 3: het 7S-model van NoordOogst
Foto 8: Tirion in voedselbos Noordoogst

Noordoogst
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Uit het interview kwamen geen 
duidelijke gedeelde waarden 
rondom het voedselbos naar 

boven. Wel zijn de shared values 
van Metabolic bekend. Metabolic 

wil als eerste het metabolisme 
van de menselijke economie 

aanpassen, zodat het niet langer 
in strijd is met de werking van 
de biosfeer. Als tweede een 

duurzame bron voor de mensheid 
ontwikkelen waarbij een basis 
wordt gelegd voor hun vrijheid 
en zelfverwerkelijking. En als 
laatste de snelle ontwikkeling 

van ondernemende organisaties, 
die streven naar een  versnelde 
overgang naar een duurzame 

en circulaire economie, 
ondersteunen.

Voor het voedselbos op 
NoordOogst is geen duidelijke 
strategie. Het is aangeplant in 
samenwerking met Xavier en 
is tot nu toe niet echt iemands 
verantwoordelijkheid. Door het 
gebrek aan ‘ownership’ groeit 
het bos vrij. Wel heeft Tirion 
de droom om later een soort 
‘stadsboerderij’ op te zetten 

met diverse horeca, waar het 
voedselbos dan ook een rol in 

zal gaan spelen. 

De structuur 
binnen NoordOogst 

is als volgt: 
stadslandbouwproject 

NoordOogst is een 
overkoepelende 

organisatie, 
welke boven 

diverse bedrijven/
ondernemers hangt 
welke op het gebied 

aanwezig zijn. 
Hieronder hangen 

diverse vrijwilligers, 
welke worden 

aangestuurd door een 
van de ondernemers. 
De aansturing van de 
vrijwilligers is echter 
minimaal, Tirion kon 

niet aanwijzen wie dit 
op zich nam. 

Voedselbos Noordoogst is nog niet 
ver genoeg ontwikkeld om systems 

te definiëren

Er zijn geen 
vrijwilligers of 

personeelsleden 
direct betrokken 

bij het voedselbos 
op NoordOogst. 

Zoals bij ‘structure’ 
staat aangegeven, 

coördineert een 
ondernemer 

de  aanwezige 
vrijwilligers. Deze 
zijn echter vrij te 
bepalen bij welke 
organisatie zij hun 
werkzaamheden 

verrichten. Binnen 
Metabolic is er ook 

niemand direct 
verantwoordelijk voor 
het voedselbos. Tirion 

neemt dit deels op 
zich, maar niet binnen 

de functie zoals hij 
oorspronkelijk voor 

zich zag (beheerder/
stadsboer).

Voedselbos Noordoogst is nog 
niet ver genoeg ontwikkeld 
om een managementstijl 
te definiëren. Momenteel 
is het onduidelijk wie er 
verantwoordelijk draagt.

Voedselbos 
Noordoogst is nog niet 
ver genoeg ontwikkeld 
om skills te definiëren

Voedselbos 

noordoogst
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Voedselbos Oostwaard bevindt 
zich in het weiland achter de 
boerderij van de familie Peek. 
Tijdens het interview is er 
gesproken met Saskia Peek. De 
boerderij Oostwaard is zo’n 800 
jaar oud en was vroeger een uithof 
van een Utrechts klooster in de 
wijk Oudwijk. Hans Peeks vader 
is hier opgegroeid en hij zelf ook. 
Sinds 2013 behoort het land achter 

de boerderij ook bij hen. Hans en 
Saskia Peek hebben het terrein 
tot landgoed laten verklaren. De 
Natuurschoonwet verklaart dat 
het land voor 30% bebost moet 
zijn. Tijdens het onderzoek naar 
hoe zo’n bos er uit zou moeten 
zien, kwamen zij in contact 
met voedselbosexpert Xavier 
San Giorgi, die zij uiteindelijk 
inhuurden om het voedselbos 

te ontwerpen. Hiervoor had de 
familie Peek nog niet eerder 
gehoord van een voedselbos.

Het voedselbos Oostwaard is nog 
maar kort geleden aangeplant en 
is een verrijking van het landgoed 
van de familie Peek. Hans en 
Saskia Peek hebben variërende 
ideeën over de doeleinden van het 
voedselbos. Zo zijn er culturele 
ideeën voor het houden van 
kunstexposities en het groeien 
van Poloniazaden, waarvan 
verf gemaakt kan worden om zo 
kunstenaars aan te trekken. Ook 
ziet Saskia een samenwerking met 
haar buurman die een biologisch 
melkveebedrijf heeft. De koeien 
zouden in het voedselbos 
kunnen grazen en kunnen eten 
van de zogeheten ‘snackbar’ 
voor koeien. De zuivelproducten 
die daaruit voortkomen zouden 
verkocht kunnen worden. De 
melk of de kaasproducten 
zouden geserveerd kunnen 
worden in een ondersteunende 
horecagelegenheid in de oude 
schuur op het terrein. Saskia staat 
tegenwoordig flexibel tegenover 

ideeën zoals bovenstaand 
vanwege haar ervaringen met 
regelgeving en vergunningen die 
moeilijker verliepen dan zij dacht.

De kracht van dit voedselbos is 
dat het particulier is, wat betekent 
dat Saskia en haar man alle 
vrijheid hebben mits de gemeente 
en de buurt akkoord gaat met de 
aangevraagde vergunningen. 
Het perceel is in eigen beheer, 
wat Oostwaard waarschijnlijk 
een stuk flexibeler maakt dan 
voedselbossen die onderdeel 
zijn van een vereniging of ander 
overkoepelend orgaan.

Foto 9: Binnen bij voedselbos Oostwaard Foto 10: Voedselbos Oostwaard

Oostwaard
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Foto 10: Voedselbos Oostwaard
Figuur 4: het 7S-model van Oostwaard

Oostwaard
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Educatie, cultuur en bewustzijn 
zijn sleutelwoorden voor 

voedselbos Oostwaard. Saskia is 
fel tegen de monocultuur binnen 
de agricultuur van tegenwoordig. 
Zij is dan ook van mening dat een 
voedselbos wellicht een nieuwe 
manier van duurzaam telen kan 

zijn voor de toekomst, wat in haar 
ogen betekent dat agrarische 

landschappen wat meer bebost 
zullen worden en minder vlak 
als de grote grasvlaktes van 

tegenwoordig om koeien en ander 
vee te  laten grazen.

Saskia heeft een duidelijke 
richting voor haar onderneming, 

zo wilt zij bijvoorbeeld een 
‘ondersteunende’ horeca 

onderneming van de grond 
krijgen in de schuur naast het 
woonhuis. Het is de bedoeling 

dat hier vergaderingen etc. 
georganiseerd worden, en dat 
bezoekers van het voedselbos 

een versnapering kunnen 
nuttigen. Daarnaast zal de 

commerciële oogst verkocht 
worden aan ondernemers die 

duurzaam willen koken. 
Ook ligt Saskia haar interesse 

dicht bij de kunst- en 
cultuursector, en denkt zij erover 
in de toekomst tentoonstellingen 
te organiseren op het landgoed. 

Er zijn mogelijkheden 
verfplanten te kweken in het 

voedselbos, om de combinatie 
met de kunstensector kracht bij 
te zetten. Voor deze plannen 

zijn nog geen eenduidige 
stappenplannen opgesteld, 

aangezien ze haar bedrijf graag 
flexibel opstelt.

Er is bij Oostwaard 
nog geen duidelijke 
structuur aanwezig. 
Saskia en haar man 

zijn (particuliere) 
initiatiefnemers van 
het voedselbos. Zij 
hebben weinig tot 

geen kennis van het
onderhouden van 

voedselbossen dus 
voor advies huren 

zij voedselbosexpert 
Xavier San Giorgi 

in. Wanneer er 
vrijwilligers komen, 

stuurt Xavier hen aan 
aangezien hij over 

voldoende kennis en 
kunde beschikt.

Hier was onvoldoende input voor 
aangezien het voedselbos nog jong 

is.

Momenteel werft 
Saskia de vrijwilligers 
via Xavier en via de 

Facebookpagina 
van voedselbos 

Oostwaard. Mensen 
die interesse om 
een steentje bij te 

dragen sturen haar 
berichtjes, en zij 

nodigt hen dan uit 
voor bijvoorbeeld 
een aanplantdag. 
Saskia is nog niet 
actief bezig met 

werven aangezien 
het bos (nog) weinig 

onderhoud nodig 
heeft.

Hier was onvoldoende input voor 
aangezien het voedselbos nog 

jong is.

De kracht van dit 
voedselbos is dat 

het particulier is, wat 
betekent dat Saskia 

en haar man alle 
vrijheid hebben mits 
de gemeente en de 
buurt akkoord gaat 

met de aangevraagde 
vergunningen. Het 
perceel is in eigen 

beheer, wat Oostwaard 
waarschijnlijk een stuk 
flexibeler maakt dan 
voedselbossen die 

onderdeel zijn van een 
vereniging of ander 

overkoepelend orgaan.

Voedselbos 

Oostwaard
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Voedselbos Makeblijde is 
een voedselbos ontworpen 
en gecoördineerd door 
voedselbosexpert en stakeholder 
Xavier San Giorgi. Het 
voedselbos behoort toe aan het 
architectuurpark Makeblijde in 
Houten. Dit voedselbos heeft voor 
Xavier een katalysatorfunctie. Hij 
wil hiermee de mogelijkheden van 
een voedselbos demonstreren.

Voedselbos Makeblijde 
functioneert onder leiding van 

Figuur 5: het 7S-model van Makeblijde

“We fietsen over het algemeen 
door heel veel mooi groen heen, 
maar alleen maar geselecteerd 

op schoonheid, op truttigheid, op 
sierwaarden. En dat is allemaal 
best prima, maar wel een grote 

gemiste kans.
Het is gewoon doodzonde dat er 
eigenlijk best wel veel uit onze 

omgeving te halen valt, maar dat 
we het niet bewust ontwerpen 
voor die functie. Het is gewoon 

puur een decor.”
Xavier San Giorgi

Makeblijde
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Xavier. Hij heeft het ontworpen 
en coördineert nu de aanplanting 
en het onderhoud. Het 
architectuurpark Makeblijde geeft 
akkoorden en budgetten vrij voor 
de plannen. De aanplanting van 
het bos is geheel door vrijwilligers 
gedaan bestaande uit het netwerk 
van Xavier. Deze vrijwilligers 
delen een interesse in ecologie en 
voedselbossen en werken vanuit 
een intrinsieke motivatie mee aan 
het voedsel. Zij worden via e-mail 
benadert voor werkdagen en 
ondernemen buiten de werkdagen 
om weinig tot niets met elkaar. 
Xavier ontwerpt meerdere 
voedselbossen in Nederland 
en geeft hier ook workshops 
voor. Bij gebrek aan tijd voor 
voedselbos Makeblijde neemt 
Michel de coördinerende taken 
op een werkdag over. De 
managementstijl van Xavier is te 
beschrijven als laagdrempelig en 
informeel. Iedereen is welkom om 
te helpen als zij dat leuk vinden. 
Xavier straalt betrokkenheid met 
het voedselbos uit en brengt dit 
ook over op de vrijwilligers door 
zijn enthousiasme en kennis.

“Het ging om de 
samenwerking tussen 
de opdrachtgever, 
ontwerper en de 
hovenier. Want vaak 
zijn het gescheiden 
werelden, en hoe 
kun je deze werelden 

samenbrengen?”
Xavier San Giorgi

Foto 11: Voedselbos Makeblijde Foto 12: Voedselbosexpert Xavier San Giorgi
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Voedselbos Makeblijde heeft een 
katalysatorfunctie. Beheerder en 

voedselbosexpert Xavier San 
Giorgi wilt met dit voedselbos 

demonstreren hoe alles rondom 
het aanplanten, onderhouden en 
gebruik maken van de aanwezige 

aspecten van een voedselbos 
in zijn werk gaat. Hij wilt dan 

ook graag dat bezoekers na een 
bezoek getriggerd worden om na 

te denken over hoe men goed met 
voedsel om kan gaan. Hij richt zich 

dan met name op de toekomst, 
aangezien er in de agrarische 
sector nog grote stappen te 

maken zijn richting duurzaam 
en verantwoord produceren. De 

vrijwilligers van Makeblijde komen 
hier dan ook omdat zij intrinsiek 

gemotiveerd zijn en dat is de 
bedoeling van dit voedselbos, om 
samen te werken aan een betere 
toekomst. Als men een keer niet 

in de gelegenheid is om te komen 
is dit niet erg, als men maar echt 

uit zichzelf wilt bijdragen. Het 
voedselbos draagt ook bij aan 

business voor het architectuurpark 
en voor Xavier zelf. Er zijn 

klanten van het architectuurpark 
die specifiek op deze plek een 
vergaderruimte willen huren 

vanwege het voedselbos. Ook 
worden het betaalde rondleidingen 

gehouden.

Het commerciële doel wat 
op dit moment gesteld is in 

Makeblijde, is het produceren 
van voedsel om een maaltijd 

te verzorgen voor zo’n 15 
mensen. Deze maaltijd zal 

volledig geproduceerd worden 
vanuit producten uit het bos, 

en gekookt worden op locatie. 
San Giorgi ziet hier ook een 

‘voedselboskeuken’ bij betrokken 
worden, waar men kan 

aanschuiven om te proeven hoe 
gerechten smaken die direct uit 
te natuur komen. Door een (te) 
klein budget kan dit doel helaas 
nog niet worden gerealiseerd. Er 
zal meer geïnvesteerd moeten 
worden. Daarnaast is het doel 
van Makeblijde natuurlijk het 

onderwijzen van mensen, door 
middel van o.a. de rondleidingen 

die gegeven worden op het 
park, waarbij bezoekers kunnen 

proeven, ruiken en leren.

Het voedselbos is van 
het architectuurpark 

Makeblijde. San 
Giorgi heeft de leiding 
over dit voedselbos. 

Hij coördineert 
alles wat er moet 
gebeuren. Michel 

probeert hem af en 
toe te ontlasten en 
een aantal van zijn 

taken over te nemen. 
Er kan dus gezegd 
worden dan Michel 
de directe assistent 
is van Xavier. Michel 
staat dan ook direct 
onder Xavier in de 

managementstructuur 
van Makeblijde. 
Onder Xavier en 
Michel staan alle 

andere vrijwilligers die 
af en toe meehelpen 
in het voedselbos.

Via de mail houdt Xavier de 
vrijwilligers op de hoogte van de 

werkdagen.

De vrijwilligers 
hoeven niet per 

se bepaalde 
vaardigheden te 
hebben om mee 
te helpen in het 

voedselbos. Wel is 
het van belang dat 
ze geïnteresseerd 
zijn in de materie. 
Daarnaast hebben 

veel vrijwilligers ook 
een cursus of een 

masterclass gedaan 
bij Xavier, dus veel 

van hen weten al het 
een en ander af van 

voedselbossen. 

De sfeer bij dit voedselbos is 
erg informeel te noemen. Xavier 
begeeft zich op gelijke hoogte 
als zijn vrijwilligers, maar als er 
iets aangestuurd moet worden 

dan kan hij goed boven zijn 
vrijwilligers uitstijgen. Hij heeft 

het volledige overzicht over 
het voedselbos. Hij wilt niet 
dat het hele voedselbos van 

hem afhankelijk is, en daarom 
vindt hij het heel belangrijk de 
vrijwilligers goed te betrekken 
bij de taken die komen kijken 
bij het beheren van het bos. 
Dit merk je ook in zijn manier 
van leidinggeven, waarin hij 

motiverend en als een tutor aan 
de gang is de vrijwilligers kennis 

bij te brengen.  

De achtergronden van 
de vrijwilligers zijn heel 

verschillend. Er zijn 
een aantal studenten 
die bijvoorbeeld een 
opleiding tot bioloog 

volgen, maar ook 
werkenden die niets 
in de sector rondom 

voedselbossen doen. 
Het belangrijkste is 
dat men intrinsiek 

geïnteresseerd is in de 
materie. 

Voedselbos 

makeblijde
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Welke aspecten van beheer zijn aangedragen door gerelateerde projecten 
en stakeholders?

Verschillende partijen zijn 
geïnterviewd en zij opperden 
allen diverse aspecten rondom 
het beheer van voedselbossen. 
Per project of stakeholder is een 
korte samenvatting gegeven 
van het interview, en daarop 
volgend  de belangrijkste punten 
onderverdeeld in het 7S-model.

Gerwin Verschuur
EVA-Lanxmeer
Interview met Gerwin Verschuur, 
bewoner en entrepreneur binnen 
EVA-Lanxmeer

EVA-Lanxmeer is een ecologische 
wijk bestaande uit 300 woningen 
in Culemborg. In deze wijk 
wordt wonen gecombineerd 
met werken, recreëren, naar 
school gaan, waterwinning en 
voedselproductie. De wijk is 
bedoeld als voorbeeld voor 
duurzame stedenbouw. In de wijk 
zijn een middelbare school en 
twee basisscholen aanwezig. Het 

hart van de wijk wordt gevormd 
door het waterwingebied waar 
ook een watertoren aanwezig 
is. Daarnaast is er ook een 
stadsboerderij waar voedsel 
geproduceerd wordt en 
gekocht kan worden door de 
buurtbewoners. 
De conceptuele dragers onder 
deze wijk zijn permacultuur 
principes, zoals het circulair 
van stofstromen, denken in een 
kringloop, vergroten van de 
biodiversiteit en het toekennen 
van meervoudige functies in de 
permacultuur. Denk hierbij aan 
een ontwerpprincipe dat ieder 
element dat je in de ruimte plaatst, 
minimaal drie functies moet 
hebben. Een ander permacultuur 
principe is de levensbehoefte van 
de mens als uitgangspunt nemen. 

Strategy: 
Mensen waren van begin af aan 
betrokken bij de bouw van deze 
duurzame wijk. Ze hebben hun 

eigen invloed kunnen uitoefenen 
en zo kon er een gezamenlijk doel 
worden nagestreefd, namelijk 
een ecologische woonwijk. De 
bewoners werden dus bij de 
inrichting van de openbare ruimte 
betrokken. Een voorbeeld hiervan 

is dat de gemeente de bewoners 
heeft betrokken bij het aanleggen 
van een park of een speelplaats, 
ze zochten dan participatie van 
de bewoners om het stuk grond 
te ontwikkelen. De bewoners 
hebben dus als het ware de 

Foto 13: Een kunstwerk in de duurzame wijk EVA-Lanxmeer
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functie van een medeontwikkelaar 
gehad. 
Deze bewoners komen hun 
plichten na vanuit hun intrinsieke 
motivatie. Het is belangrijk om te 
kijken naar de talenten die iemand 
heeft, zo kun je excelleren. Vaak 
wordt er enkel gezegd naar wat 
je moet doen, en wordt er niet 
gekeken naar wat iemand heel 
goed kan. Dit principe noemt 
Gerwin Verschuur ‘embedded 
systems’. Er moet ruimte zijn voor 
ontplooiing van het individu, er is 
dus geen sprake van een sterk 
leiderschap, maar veel mensen 
doen iets uit eigen beweging en 
krijgen daar de ruimte voor. 

Bij de bouw van de wijk heeft de 
gemeente ruimte geboden aan 
mensen zelf door middel van 
particulier opdrachtgeverschap 
of collectief opdrachtgeverschap. 
De woningbouwcorporatie 
heeft in dit geval veel projecten 
gerealiseerd, de school heeft 
een aantal gebouwen geplaatst 
en ook een aantal commerciële 
projectontwikkelaars hebben 
huizen gebouwd. Er zijn dus 
veel verschillende ontwikkelaars 
geweest. 

Systems: 

Op de website van EVA-Lanxmeer 
is alles te vinden over de wijk. 
Hier staan ook alle werkgroepen 
die in de wijk actief zijn. De hoven 
communiceren met elkaar via 
de mail. Daarnaast zijn er ook 
WhatsApp groepen aangemaakt 
om de veiligheid in de buurt te 
verbeteren. Om nieuwe bewoners 
bewust te maken van de soort 
woonwijk waar zij in gaan 
wonen, ondertekenen ze een 
overeenkomst waarin de principes 
van EVA-Lanxmeer staan. 

Structure: 
De organisatie van EVA-
Lanxmeer heeft een hele 
duidelijke structuur. Aan het 
hoofd van EVA-Lanxmeer staat 
de Bewonersvereniging EVA-
Lanxmeer (BEL), met daaromheen 
de hoven. Iedereen die in de wijk 
komt wonen, wordt automatisch 
lid van de BEL. De BEL heeft 
een Algemene Ledenvergadering 
(ALV), dit is het hoogste orgaan 
van de vereniging. Daarnaast 
heeft de BEL een bestuur, een 
dagelijks bestuur en een klein 
uitvoerend bureautje enkel voor 
ledenadministratie. De ALV komt 
twee keer per jaar bij elkaar en 
het BEL-bestuur elke maand. 
In de wijk staan groepen huizen bij 

elkaar gebouwd, die samen een 
gezamenlijke achtertuin hebben, 
ook wel een hof genoemd. Zo’n 
hof bestaat uit de achtertuinen 
van ongeveer 18 huishoudens die 
deze hof samen onderhouden. 
Aan het hoofd van de hoven 
staat een hof coördinator, die 
alle e-mailadressen bijhoudt en 
mailtjes stuurt naar de leden 
van de hof. Vanuit de BEL wordt 
er enkel gecommuniceerd naar 
de hof coördinatoren, die het 
vervolgens weer met de leden van 
hun hof delen. Iedere hof heeft 

een verenigingsbestuur, waar de 
plannen van het aankomend jaar 
worden overlegd. 
Onder de BEL staan ook de 
werkgroepen. Deze werkgroepen 
worden georganiseerd rondom 
‘pijn’ en ‘passie’ punten. Bij een 
leuk idee verenigen mensen zich, 
net als bij een heikel punt. Als 
het probleem opgelost is en als 
het ideaal weer is gedoofd, houdt 
de werkgroep vanzelf weer op 
te bestaan. Deze werkgroepen 
ontstaan dus vanzelf, er wordt 
niets opgelegd. 

Figuur 6: de ‘structure’ 
van EVA-Lanxmeer
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Daarnaast zijn er ook een 
aantal andere stichtingen en 
verenigingen, zoals de Terra Bella 
die het beheer van het openbaar 
groen in de wijk op zich neemt. Er 
is ook een stichting opgericht voor 
de stadsboerderij, en een stichting 
voor een eigen energiebedrijf. 

Style: 
Aan de ene kant is de 
managementstijl erg formeel: er 
is de BEL, het bestuur, de Terra 
Bella, de hoven, werkgroepen 
etc. Kortom er is een duidelijke 
verdeling in taken en hiërarchie. 
Aan de andere kant is de vorm 
van leiderschap ook heel open en 
vrij. Bewoners mogen uit eigen 
initiatief dingen ondernemen, 
zoals de werkgroepen, waarbij 
niet één iemand de leiding neemt. 

Staff: 
De mensen die in deze wijk wonen 
zijn allemaal gedreven door het 
idee van deze duurzame en 
ecologische woonwijk. Er is geen 
hoog verloop van huishoudens en 
daardoor is de community hecht. 

Skills: 
Er zijn in deze wijk geen workshops 
voor nieuwe bewoners, deze 
kunnen het leren van de 

mensen die er al wonen. Op de 
basisschool wordt veel aandacht 
besteed aan het concept en zij 
gaan ook iedere week helpen op 
de stadsboerderij. 

Shared values:  
Het ‘samen’ is een belangrijke 

waarde in deze wijk. Voor 
elkaar zorgen en samen dingen 
ondernemen wordt serieus 
genomen, zoals het feit dat de 
bewoners zelf hun leefomgeving 
hebben ingericht. Daarnaast 
zijn open communicatie en 

innovatie belangrijke waarden in 
de wijk. De hele wijk is gericht 
op duurzaamheid en daar 
komt innovatie ook bij kijken. 
Bijvoorbeeld in het zelf oprichten 
van een energiebedrijf en een 
stadsboerderij. 

Figuur 7: EVA-Lanxmeer ingedeeld 
volgens het 7S-model
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Rutger Buch
Space-S
Interview met Rutger Buch, 
medeontwikkelaar van 
woningbouwproject Space-S. 

Space-S is een nieuwe wijk op 
Strijp-S in Eindhoven. De wijk 
waar 402 woningen komen, 
bestaande uit appartementen, 
lofts, woon- en werkcombinaties, 
kamers en studio’s, is niet zomaar 
een nieuwe woonwijk. Met de 
vraag ‘Hoe wil jij wonen?’ is het 
ontwerp van deze wijk door 
middel van participatie van de 
toekomstige bewoners gemaakt. 
Het ontwerp was dus echt van de 
bewoners zelf onder begeleiding 
van professionals. Rutger 
Buch heeft meegewerkt aan dit 
woningbouwproject Space-S. 
Hij organiseerde het contact 
met de nieuwe bewoners, de 
stedenbouwkundige, de architect 
en de communicatie-expert. 
Space-S was een nieuw project 
voor de WoningBouw waarbij 
ze nu écht klantgestuurd gingen 
werken. Ze zijn bijna 3 jaar lang 
bezig geweest om met de nieuwe 
bewoners een woonproject 
neer te zetten met de volgende 
woongroepen; zakelijke mensen, 
ondernemers, studenten, mensen 

met een verstandelijke beperking 
en mensen met een vorm van 
autisme. 

De drie ankerpunten om de 
dialoog aan te gaan met elkaar 
waren:

1. Contact zoeken op basis 
van inspiratie. Door foto’s te delen, 
kun je het beeld verduidelijken.
2. Invloed geven aan 
toekomstige bewoners door 
middel van stemrondes. 
3. Ook inzet vragen aan 

de toekomstige bewoners, hen 
dingen uit laten voeren. 

Strategy: 
Het grote idee achter dit project 
is dat toekomstige bewoners 
zelf kunnen beslissen hoe ze 

Figuur 8: Space-S en kennis van Rutger 
Buch ingedeeld volgens het 7S-model

30



willen wonen. Het belang om 
het gesprek aan te gaan met 
de doelgroep staat centraal, en 
daardoor ontstaat participatie. 
De toekomstige bewoners 
werden van het eerste moment 
al betrokken bij het ontwerp van 
de wijk. Architecten liepen mee 
en luisterden naar de ideeën 
van de toekomstige bewoners. 
Op interventieniveau werden de 
dingen aangepakt.  
Een belangrijk element in dit 
project is het ‘matspunten’-
systeem, hiermee wordt de 
betrokkenheid van de potentiële 
bewoners gemeten. Voorbeelden 
hiervan zijn het meedenken op 
bijeenkomsten of inspiratie delen 
op Facebook. Normaal gezien 
bepaalt de inschrijftijd bij een 
woningbouwcorporatie hoeveel 
kans je maakt op een woning. 
In deze nieuwe wijk bepaalt de 
mate van betrokkenheid van de 
toekomstige bewoners of je als 
eerste een woning mag uitkiezen, 
of pas verder op de ranglijst. 

Een idee dat Rutger Buch 
aandraagt is de flexibele 
servicekosten. Indien de buurt 
zichzelf organiseert, zullen er 
lage servicekosten zijn. De 
gemeente zal hierbij controleren 

op de verzorging van de buurt. 
Maar moet de gemeente zelf de 
openbare plekken onderhouden, 
dan zullen de servicekosten 
hoger zijn. 
Daarnaast is het zo dat als je 
het voor meerdere groepen 
aantrekkelijk maakt, er 
meer ontstaat. Onder deze 
verschillende groepen verstaan 
we: ondernemers, studenten, 
verstandelijk beperkten etc. 
Daarbij moet je ook kijken naar 
een plan B, indien de nieuwe 
bewoners geen interesse hebben 
in het nieuwe ontwerp van de wijk. 
In het achterhoofd moet je ook de 
participatieladder houden. Niet 
iedereen is gemotiveerd om volop 
mee te werken aan de wijk. Velen 
zullen zich ook op de achtergrond 
houden. 

Structure: 
Rutger Buch heeft de leiding over 
het project Space S. Hij is degene 
die iedereen samenbrengt, 
van toekomstige bewoners tot 
ontwikkelaars. Deze partijen staan 
allemaal op dezelfde hoogte. 

Style: 
In dit project hanteerde Rutger 
Buch een laagdrempelige 
managementstijl. Hij bracht 

mensen met elkaar in contact en 
bemiddelde met hen. Mensen 
konden gemakkelijk op hem 
afstappen. 

Shared values: 
Deze mensen werkten samen 
vanuit hun intrinsieke motivatie. 
Zij hadden allemaal als doel om 
een wijk te creëren waarin zij naar 
hun wens konden wonen. 

Marnix Vink
Bureau Felixx &
Esther Vlaswinkel
bureau De Zwarte Hond 
Interview met Marnix Vink en Esther 
Vlaswinkel, de stedenbouwkundige 
en landschapsarchitect van de 
woonwijk Rijnvliet. 

Marnix Vink van bureau Felixx 
is landschapsarchitect en 
heeft de openbare ruimte van 
de nieuwe woonwijk Rijnvliet 
ontworpen. Esther Vlaswinkel 
is stedenbouwkundige van de 
Zwarte Hond en heeft zich bezig 
gehouden met het grotere beeld 
van de woonwijk. Zij is pas een 
korte tijd betrokken bij dit project, 
maar Marnix is al vanaf begin 
af aan betrokken geweest bij 
het ontwerpen van Rijnvliet. Het 
idee van het voedselbos is hier 

echter pas later bijgekomen. 
Door buurtbewoners van 
Rijksstraatweg zijn Marnix Vink 
en Xavier San Giorgi aan de 
slag gegaan op de openbare 
ruimte in de wijk in te vullen met 
een voedselbos. Ze hebben een 
ambitiedocument gemaakt die 
laat zien hoe de woonwijk er met 
het voedselbos in de toekomst uit 
zal gaan zien. De wijk zal in vier 
verschillende delen ontwikkeld 
worden, en het kan in totaal nog 
tien jaar duren voordat alle huizen 
gebouwd zijn. Het bijzondere aan 
deze wijk is dat de gemeente 
ervoor gekozen heeft om als 
eerst het openbaar groen aan te 
leggen. Zo hebben de mensen 
een beeld van wat er in de wijk 
gaat gebeuren. Dit openbare 
groen vormt een strook door de 
wijk, zodat ieder deel van de wijk 
een stukje groen heeft. Marnix 
Vink en Esther Vlaswinkel delen 
op basis van hun ervaringen met 
andere projecten hun inzichten 
voor deze nieuwe woonwijk met 
betrekking tot het voedselbos. 

Strategy:  
Volgens Marnix Vink is het 
erg belangrijk dat er één 
aanspreekpunt komt in de 
wijk, die betaald wordt door de 
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gemeente. Het moet iemand 
zijn met verstand van zaken en 
iemand die de buurtbewoners 
kan helpen waar nodig. Het moet 
echter wel altijd een combinatie 
zijn van de gemeente en de 
buurtbewoners, anders gaat dit 
project niet werken. 
Ieder deel in de wijk bestaat 
ongeveer uit 250 huizen. Volgens 
Marnix moeten we ook uitzoeken 
hoe groot een community kan 
zijn. Het zal lastig worden om 
van de hele wijk één community 
te maken, maar deze losse delen 
in de wijk kunnen waarschijnlijk 
wel goed werken als community. 
Daarnaast moet je de buurt 
triggeren om mee te doen aan 
dit voedselbos. Mensen kunnen 
bewust kiezen voor deze wijk 
vanwege het voedselbos, maar 
dit is niet in alle gevallen zo. Er 
zijn ook verschillende niveaus in 
betrokkenheid, het zou jammer 
zijn als maar een klein groepje 
iets doet, terwijl de rest aan de 
zijlijn toekijkt. 
De Metaal Kathedraal zou in het 
begin een goede aanjager kunnen 
zijn voor de buurtbewoners met 
betrekking tot het voedselbos. 
De basisschool die in de wijk 
gerealiseerd zal worden, staat er 
dan niet nog niet. Een plek waar 

de buurtbewoners samen kunnen 
komen, is dan essentieel en dit is 
mogelijk bij de Metaal Kathedraal. 
De buurtbewoners van de 
Rijksstraatweg hebben dit project 
geïnitieerd dus zij zouden aan het 
begin een goed aanspreekpunt 

kunnen zijn. Het is wel belangrijk 
dat het niet op één iemand drijft, 
dat is te kwetsbaar. 

Structure: 
De ideale structuur van 
de organisatie van dit 

voedselbos zou zijn dat er één 
voedselboswachter aan het 
hoofd staat van verschillende 
buurtgroepen. Daarnaast zou 
de metaal kathedraal in het 
begin ook een belangrijke taak 
kunnen vervullen, onder de 

Figuur 9: Kennis van Marnix Vink en Esther 
Vlaswinkel ingedeeld volgens het 7S-model
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voedselboswachter, boven de 
buurtgroepen als ‘trekker’ van het 
project. 

Style: 
Het is volgens Esther Vlaswinkel 
belangrijk om een positieve 
manier van leiderschap aan 
te nemen. Diegene moet de 
buurtbewoners enthousiasmeren 
en aansturen in dit project. 

“Mensen vinden het vervelend 
als ze iets ‘moeten’ doen, dan 
haken ze snel af. Daarom is het 
belangrijk om het werk vrijblijvend 
te houden. Als iemand iets wil 
doen vanuit hun intrinsieke 
motivatie, dan mogen ze dat 
doen. Maar je moet niet iemand 
iets opleggen.”
Tip van Esther Vlaswinkel

Niel Glas, Julia Donker en 
Bart Mellema
Gemeente Utrecht
Interview met Niel Glas, Julia Donker 
en Bart Mellema van de gemeente 
Utrecht

Niel Glas is projectleider van 
het gebied Rijnvliet, Julia 
Donker is gebiedsmanager bij 

de organisatie ‘Stadsbedrijven’ 
en Bart Mellema is adviseur bij 
de organisatie ‘Stadsbedrijven’. 
Tijdens dit interview werd er 
voornamelijk gesproken over 
bewoners, en niet over de wijk. Er 
kwam naar voren dat de mensen 
van de gemeente nogal sceptisch 
zijn over de zelfstandigheid van 
het voedselbos. 

Strategy:
Er moet rekening gehouden 
worden met het realistische beeld 
dat niet iedereen uit de wijk mee 
zal doen met het voedselbos, 
maar enkel een groep bewoners. 
Daarnaast wordt door hen 
benadrukt dat de titel ‘Voedselbos 
Rijnvliet’ een verkeerd beeld zal 
geven aan toekomstige bewoners. 
Het zal niet gaan om een bos 
waar eten groeit, maar meer om 
planten waarvan je kan eten, ook 
wel een ‘Eetbare woonwijk’. 
Ook moet er rekening 
gehouden worden met 
verwachtingsmanagement. De 
toekomstige buurtbewoners 
moeten iets krijgen wat ze verwacht 
hadden en niet iets waar ze totaal 
niet op zitten te wachten. Daarom 
is het belangrijk dat er duidelijke 
informatie wordt gegeven over 
de plannen van het voedselbos. 

Hoe komt het eruit te zien? Wat 
zullen consequenties zijn voor 
de toekomstige bewoners? Hoe 
werkt alles in een voedselbos? 
Deze vragen zullen voor de 
toekomstige bewoners duidelijk 
moeten worden beantwoord, 
zodat ze niet voor (onprettige) 
verrassingen komen te staan. 
● Niet proberen de hele wijk 
te betrekken, maar slechts een 
groep bewoners.
● Sprake van een eetbare 
woonwijk.
● Verwachtingsmanagement

Structure:
De gemeente staat in principe 
bovenaan het project, omdat het 
eigendom is van de gemeente. 
Als de bewoners het voedselbos 
niet dragen, zal de gemeente de 
beheer van het project op zich 
nemen. 
● Voedselbos is van de 
gemeente. 

John Verkerke
Kralingse Bos
Interview met John Verkerke, de 
voormalige beheerder van het 
Kralingse Bos

John Verkerke staat erom bekend 
dat hij een grote groep vrijwilligers 

heeft verzameld en weten te 
behouden rondom het Kralingse 
Bos. John zegt dat vrijwilligers 
enthousiast moeten worden, zijn 
en blijven. Er moet werk in zitten 
waar ze wat uithalen, “ ‘wij’ (o.a. 
John Verkerke) worden betaald, 
maar zij (de vrijwilligers) niet.’’ Ook 
vertelt hij ons dat hij van mening is 
dat vrijwilligers ‘gevangen’ moeten 
worden, er moet een gedeelde 
passie zijn tussen de opties op het 
te beheren gebied en de waarde 
van de vrijwilliger. Hij legt dit uit 
aan de hand van een voorbeeld 
in figuur 10. Dit was de eerste 
vrijwilliger die bij John kwam 
werken in het Kralingse Bos. De 
vrouw was intrinsiek gemotiveerd 
te helpen, en John zag een kans 
voor een samenwerking. Er werd 
materiaal gekocht, meerdere 
mensen sloten zich aan en zo 
heeft er zich een groep gevormd. 

Strategy:
Door de vrijwilligers 
verantwoordelijkheid te geven 
over de taken, zorgt John ervoor 
dat zij zich hierdoor betrokken 
voelen bij het uitgevoerde 
werk. Het is dan ook niet nodig 
controletaken op te stellen of met 
planningen te werken wanneer 
er genoeg betrokkenheid is. 
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“Ik weet nog heel goed dat 
ik 12 jaar geleden door het 
Kralingse Bos reed. Er stond 
een vrouw te huilen en ze 
leek me overstuur. Ik stapte 
mijn auto uit en vroeg wat er 
met haar aan de hand was. 
Huilend wees ze naar de 
grond. Ze zei ‘Kijkt u nou! Ze 
zijn allemaal dood!’ Ze had het 
over de padden, die door de 
aanleg van de paddenpoelen 
op het bos afgekomen waren 
en de weg wilde oversteken. 
‘U bent toch beheerder? Doe 
er wat aan!’ riep de vrouw 
tegen mij. Ik vertelde haar 
dat de trek helaas al voorbij 
was voor dit jaar, maar dat 
we volgend jaar april een plan 
konden opzetten. ‘Ik ga er wat 
aan doen, maar jij ook! Bel me 
op voor de paddentrek, dan 
gaan we er samen iets aan 
veranderen.’ ”
John Verkerke

De vrijwilligers zijn zo gezegd 
‘zelfsturend’, en coördineren 
zichzelf in grote mate zelfstandig. 
 Wat John als groot 
voordeel ziet aan de betrokken 

vrijwilligersgroep in het Kralingse 
Bos, is dat zij zorgen voor 
begrip bij de bezoekers. Het kan 
voor bezoekers namelijk heel 
vervelend zijn om te zien dat de 
gemeente bomen aan het kappen 
is. Door de vrijwilligers mee te 

nemen in deze werkzaamheden 
en hen uit te leggen wat de 
voordelen zijn van het kappen 
van de desbetreffende bomen 
(minder blad op de grond zodat 
andere planten kunnen groeien, 
de boom was al dood etc.) is 

het voor de vrijwilligers mogelijk 
deze boodschap te vertolken 
aan het publiek en voor een 
fijne interactie te zorgen. Dit 
zorgt uiteindelijk voor begrip bij 
de wandelaars, iets wat volgens 
John niet makkelijk gecreëerd 

Figuur 10: Voorbeeld ‘gedeelde passie’ 
door John Verkerke

Figuur 11:  Kennis van John Verkerke inge-
deeld volgens het 7S-model
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wordt door een uitvoerder. John 
noemt zijn vrijwilligers ook wel 
ambassadeurs, dit geeft een 
andere lading aan de functie 
vrijwilligers. 
 Daarnaast laat John 
Verkerke één vrijwilliger de groep 
leiden, dit is Marius. Marius is 
directeur geweest van een grote 
bank, een intelligente man die 
nu bekend staat als een soort 
vertegenwoordiger van de 
vrijwilligersgroep. 

Structure: 
John Verkerke stond als ambtenaar 
aan het hoofd van het Kralingse 
Bos, inmiddels is dat een andere 
ambtenaar geworden. Daaronder 
staat een vrijwilliger, Marius, die 
de vrijwilligersgroep als het ware 
leidt. De vrijwilligersgroep staat 
dus indirect onder de gemeente, 
maar wordt aangestuurd door 
een vrijwilliger. 

Systems
Elke woensdagmiddag en om 
de week op zaterdag zijn er 
vrijwilligers aan het werk in het 
Kralingse Bos. 

Style: 
John Verkerke is een echte 
‘mensen-mens’. Hij geeft om 

de vrijwilligers die voor hem 
werken in het Kralingse Bos 
en hij onderhoudt persoonlijk 
contact met hen. Bijvoorbeeld als 
vrijwilligers ziek zijn, jarig zijn of 
als er iets anders is gebeurd, dan 
belt John deze persoon in kwestie. 
Dit kunnen de vrijwilligers erg 
waarderen en daarom loopt deze 
vrijwilligersgroep zo goed. 

Staff: 
De groep vrijwilligers bestaat uit 
hele diverse mensen. Mensen die 
met pensioen zijn, die werkloos 
zijn, etc. Ze hebben allemaal een 
hele andere achtergrond en ze 
wonen in Rotterdam.

Shared values: 
De vrijwilligers werken uit de 
gedeelde visie om het Kralingse 
bos mooi en schoon te houden.

Marielle Pothast
Vlinderhof
Interview met Marielle Pothast, 
vrijwilliger bij de Vlinderhof

Vlinderhof is onderdeel van het 
Maximapark in Utrecht, met als 
doel een openbare tuin te zijn 
voor iedereen. Marc Kikkert, 
wonend aan de rand van het 
park, had het initiatief van de 

Vlinderhof op zich genomen en 
een Facebookpagina gemaakt, 
om vrijwilligers te trekken. Piet 
Oudolf, tuinarchitect, was een 
grote inspiratie van Marc. Hij heeft 
het voor elkaar kunnen krijgen 
dat Oudolf de Vlinderhof ging 
ontwerpen. Doordat de Vlinderhof 
door een bekende architect werd 
ontworpen, kreeg het meteen veel 
aandacht van de menigte. Veel 
van de huidige vrijwilligers zijn 
ook werkzaam in dit park, omdat 
het door Piet Oudolf is ontworpen. 

Strategy:
Er worden veel activiteiten 
in het park georganiseerd, 
zoals concerten, lichtshows en 
sportactiviteiten, waardoor er veel 
vrijwilligers getrokken worden. 
Op deze manier krijgt de tuin ook 
geld binnen voor materiaal voor 
onderhoud, of evenementen voor 
de vrijwilligers. 

Systems: 
Marc Kikkert houdt de vrijwilligers 
per mail op de hoogte van de 
activiteiten die moeten worden 
gedaan de eerstvolgende 
werkdag. 

Structure: 
Het park is uiteindelijk in handen 

van de gemeente. Dus als er 
grote dingen moeten gebeuren, 
moet dit altijd overlegd worden 
met de gemeente. De gemeente 
onderhoudt het park zodat het in 
feite op een ‘zesje’ komt. Willen 
de bewoners of vrijwilligers dat 
het park beter en mooier wordt, 
dan moeten zij hier dus zelf voor 
zorgen.
In vlinderhof wordt er elke 
zaterdag gewerkt, samen 
met ongeveer tien tot vijftien 
vrijwilligers (van ongeveer 35 tot 
40 totaal). De meeste vrijwilligers 
zijn woonzaam in de buurt van 
het park. Marc neemt het totale 
beheer op zich en organiseert 
deze dagen altijd zelf.

“Daarnaast is het een optie om 
samenwerkingen aan te gaan 
met scholen, zoals de Universiteit 
Utrecht, de Hogeschool Utrecht of 
de Hogeschool voor de Kunsten 
Utrecht. Studenten zouden het 
voedselbos kunnen gebruiken 
voor onderzoek en projecten.”
Tip van Mariëlle Pothast

Shared values: 
Deze mensen hebben zelf het 
initiatief genomen om iets moois 
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van de Vlinderhof te maken. Wat 
meespeelt is dat de vrijwilligers in 
de buurt wonen van het park, zo 
kunnen ze er zelf ook vaak van 
genieten. Het doel van de groep 
vrijwilligers is het park mooier en 
groener maken. 

Jaco Appelman
Universiteit Utrecht
Van origine is Jaco Appelman 
multidisciplinair opgeleid. 
Allereerst is hij opgeleid in de 
sociale wetenschappen, waarna 
hij zich verder heeft ontwikkeld 
in de bedrijfswetenschappen. Op 
dit moment is Jaco naar eigen 
zeggen ‘heel hard op weg bioloog 
te worden’ op de Universiteit 
Utrecht, en is betrokken geraakt 
bij dit project van de Metaal 
Kathedraal om een verbintenis 
te smeden tussen kunst en 
wetenschap. Hij is er dan ook 
van overtuigd dat kunst een 
nieuwe manier is om wetenschap 
over te brengen, aangezien dit 
tastbaarder is voor publiek en 
interessanter dan een professor 
die een powerpoint afdraait. De 
eerste vraag die bij hem naar 
boven kwam toen hij met Maureen 
Baas sprak, was of er überhaupt 
met potentiële bewoners en 
ontwikkelaars gesproken was. Het 

is volgens hem namelijk allereerst 
belangrijk dat de bewoners dit 
bos ook willen en omarmen, 
aangezien het anders wellicht 
een tegengestelde reactie kan 
oproepen in de toekomst (meer 
ongedierte dan in andere parken 

o.i.d.). Jaco noemt zichzelf 
geen expert op het gebied van 
voedselbossen. Hij kent er een 
paar, maar daar houdt het op. 
Wat wel relevant is, is zijn kennis 
omtrent gerelateerde projecten. 

Strategy:
Jaco heeft onderzoek gedaan 
naar coördinatie en dan vooral in 
genetwerkte organisaties waar dit 
project volgens hem ook onder 
valt. Er zijn twee verschillende 
vormen van coördinatie, waar 

Figuur 12: Kennis van Mariëlle Pothast
ingedeeld volgens het 7S-model
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de eerste ‘contracting’ van is. 
Kenmerken van deze vorm zijn 
het bijvoorbeeld opstellen van 
een contract, waarin afspraken 
vastgelegd worden. 
De tweede vorm is ‘vertrouwen’. 
Deze vormen staan lijnrecht 
tegenover elkaar, want als er 
met contracten gewerkt gaat 
worden zal men zich druk 
maken over mogelijke vormen 
van opportunisme (wie kan er 
mogelijk iets meer doen en 
daar meer van profiteren dan 
dat ik doe?). Contracting is 
wantrouwen creëren. Echter, 
wanneer er een basis ligt van 
een teveel aan vertrouwen, zullen 
er ook blinde vlekken ontstaan. 
Volgens Jaco hangt het ervan af 
wat voor vertrouwen het is, er is 
vertrouwen in de competentie van 
mensen (bijv. jij bent in staat goed 
te notuleren), er is vertrouwen 
in intentie (bijv. er is vertrouwen 
dat de informatie uit dit gesprek 
open en eerlijk verwerkt wordt 
en er geen ‘pootje gelicht’ 
wordt) en allerlaatst vertrouwen 
in proces (bijv. wij hebben 
afspraken met elkaar voor een 
goed resultaat). Wanneer er met 
contracten gewerkt wordt, zakt 
het vertrouwen in intentie hoewel 
dat juist nodig is om met elkaar 

te genereren. Volgens Jaco moet 
er dus opgepast worden met 
eventuele contracten. Natuurlijk 
moeten er afspraken gemaakt 
worden, juridiseer het niet en 
noem het eventueel ‘leefregels’. 

Wanneer het voedselbos niet 
gedragen gaat worden door de 
wijk, is het volgens Jaco ook 
mogelijk hen te zien als potentieel 
afnemers. Een marktplek 
bijvoorbeeld, met producten 
uit het voedselbos (wijkmarkt) 
wat wellicht zal aanzetten tot 
participatie in het bos door de 
bewoners. Jaco zegt dat er 
niet keihard aangestuurd hoeft 
te worden op participeren, het 
voedselbos is nou eenmaal een 
gegeven en het is van eerste 
belang dat de wijk niet gaat 
procederen tegen het voedselbos. 
De wijk kan gaan profiteren door 
bijvoorbeeld recreatie mogelijk te 
maken aan de randen of eenmaal 
per week een wijkmarkt te 
organiseren. Ook vertelt hij over 
een optie om op maatschappelijk 
belang in te spelen, door 
georganiseerde maaltijden 
te verschaffen voor eenzame 
(ouderen) met producten uit het 
voedselbos. 

Voor bewoners moet het niet 
te vrijblijvend zijn. Er moet een 
verhaal en visie vertelt kunnen 
worden: 

“Wij bouwen dit, met jullie in 
gedachten om allereerst lekker 
in de buurt misschien voedsel te 
kunnen halen, maar vooral ook 
om een leefomgeving te creëren 
die gezond is en men helpt 
gezond te blijven. Een omgeving 
waar je kunt ontspannen en waar 
hopelijk ook een hoop mooie 
dingen met elkaar opgebouwd 
kunnen worden. Als je dit ziet 
zitten, vragen wij daarvoor terug 
dat je participeert.’’

De mening van Jaco over 
de ‘matspunten’ uit Space-S 
(gerelateerd project waar Charlotte 
hem over heeft ingelicht tijdens de 
meeting) is dat het instrumenteel 
kan worden opgepakt (ik spaar 
matspunten tot ik die woning heb 
en dan laat ik het vallen). Hij raad 
aan de matspunten te linken aan 
wat anders dan enkel keuze in 
woningen. Charlotte oppert hier 
het idee het te koppelen aan 
een voorrang op producten in 
het voedselbos, waar Jaco mee 
instemt. Beloningssystemen 
werken prima. 

Jaco vertelt dat het belangrijk 
is om dit project wortels te 
laten krijgen in de wijk, door 
bijvoorbeeld stukjes van het bos 
(bij belangstelling) over te dragen 
aan de particulieren. Wel binnen 
de voedselbos-principes. Volgens 
Jaco moet de organisatie zich 
niet alleen focussen op boompjes 
en beestjes, maar zich vooral 
richten op bewoners. Hij is blij 
met de basis die er reeds is, 
als in bewonersvereniging ‘De 
Groene Longen’. Deze basis 
van commitment moet nieuwe 
bewoners enthousiast maken 
voor een zelfregulerend systeem 
rondom het voedselbos. 
Jaco pleit voor het opzetten van 
gemeenschappelijke ruimtes aan 
de randen van het voedselbos. 
Met bijvoorbeeld hout en touwen, 
bomen die afgelegd zijn voor 
de wijk bouwen we om tot 
speelmateriaal. Waterpartijen, 
barbecueplekken. Iets met cultuur, 
direct goed communiceren 
dat ‘we’ er ook iets voor terug 
vragen (wederkerigheid). Deze 
recreatiezone is ook direct een 
fijnstof buffer. 

Structure
Jaco zou pleiten voor een boer/
tuinder die voor het grootste 
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gedeelte het onderhoud doet. 
Dus dat er een ‘kern-bos’ is 
waar productie centraal staat, 
met daaromheen spots die 
half plukbos zijn en deels 
recreatiebos. Er moet een kern 
zijn die doorgaat. Deze ‘boer’ 
moet wel willen samenwerken, 
mensen willen uitnodigen en 
betrekken bij de processen. 
 Volgens Jaco zijn 
stadsboeren zeker geïnteresseerd 
in een businessmodel als 
deze, deze informatie haalde 
hij uit eerdere gesprekken met 
boeren op de universiteit. De 
Metaal Kathedraal kan dan 
langzamerhand dingen gaan 
organiseren en zo een integraal 
onderdeel worden van de buurt. 

Systems
Ideale inrichting is volgens 
Jaco buitenste schil intensief 
gebruik (speelplaatsen, 
hondenuitlaatplekken etc.) en 
de zone daarbinnen iets minder 
intensief en omheind met 
meidoorn. Dan een zone waar 
bijna niemand komt gevolgd 
door een ‘no-go’ area zoals bij 
nationale parken te zien is. Ook 
goed aangeven wat particulier 
is en wat toegankelijk is voor 
publiek. Foto 14: De kassen op de stadsboerderij van EVA-Lanxmeer
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Welke manieren zijn er voor het creeren van een ondernemende 
community?

Om deze deelvraag te 
beantwoorden is het belangrijk om 
eerst een definitie van community 
neer te zetten, hiervoor is het 
artikel ‘Sense of Community: A 
Definition and Theory’ gebruikt 
van D. W. McMillan en D. M. 
Chavis. Dit artikel kadert goed af 
welke elementen een gevoel van 
community creëren. Ook is het 
belangrijk inspiratie te halen van 
voedselbossen en gerelateerde 
projecten om te kijken wat bij 
hen wel en niet werkte voor het 
creëren van een community. 
Er is inspiratie gehaald bij 
voedselbossen Haarzuilens en 
Makeblijde, en bij gerelateerde 
projecten als EVA-Lanxmeer, het 
Kralingse bos, Space-S en de 
visie van Esther Vlaswinkel en 
Marnix Vink.

Sense of Community: 
A Definition and Theory
Volgens D. W. McMillan en D. M. 
Chavis zijn er vier criteria nodig 

voor de definitie van community. 
Als eerst moet de definitie expliciet 
en helder zijn, ten tweede moet 
hij concreet zijn, hij moet warmte 
en intimiteit vertegenwoordigen 
en als laatst moet de definitie een 
dynamische omschrijving zijn van 
ontwikkeling en onderhoud van 
de ervaring van community. Deze 
definitie heeft vier elementen: 
lidmaatschap, invloed, integratie 
en vervulling van behoeftes, en 
een gedeelde emotionele band. 
In één zin gaat deze definitie als 
volgt: ‘het gevoel van community 
is een gevoel van verbondenheid, 
een gevoel dat leden ertoe doen 
voor elkaar en voor de groep, 
en een gedeelde vertrouwen 
dat de behoeften van leden 
worden voldaan door middel 
van inzet om samen te zijn.’ 
Waar stijgen community’s boven 
anderen uit? Waarom is dit zo? 
Zijn er overduidelijke verschillen 
zichtbaar?

Lidmaatschap
Lidmaatschap is het gevoel dat 
iemand heeft als hij of zij een deel 
van zichzelf heeft geïnvesteerd 
om lid te worden. Lidmaatschap, 
vooral in een woonwijk, biedt 
leden de volgende dingen:

Allereerst grenzen, dit betekent 
dat er mensen zijn die erbij horen, 
en mensen die dit niet doen. Dit 
is bij woonwijk Eva Lanxmeer 
zichtbaar bij het verschil in 
betrokkenheid bij mensen met 
een koophuis en mensen die in 
de sociale huur zitten. Huurders 
zijn minder intrinsiek gemotiveerd 
hun steentje bij te dragen, en zijn 
daarom minder actief binnen de 
community. 

Emotionele veiligheid biedt leden 
de veiligheid om gevoelens en 
behoeftes te delen en om intimiteit 
te bevorderen. John Verkerke is 
hier erg actief mee bezig, door 
zijn vrijwilligers regelmatig op 

te bellen om te vragen hoe het 
met hen is. De drempel ‘baas-
werknemer’ wordt zo verlaagd. 

Het gevoel van verbondenheid 
en identificatie, dit omvat het 
gevoel, geloof en verwachting 
dat iemand in de groep past 
en erbij hoort, een gevoel van 
acceptatie door de groep. Dit is 
bij bijna alle voedselbossen of 
gerelateerde projecten terug te 
zien. Alle bestaande groepen 
doen hun best om nieuwkomers te 
verwelkomen en zich op hun plek 
te laten voelen. Bij Makeblijde zei 
een dame, na haar eerste dag, 
dat zij zich volledig op haar plek 
en gewaardeerd voelde! 

Persoonlijke investering, als 
iemand ervoor heeft moeten 
werken om in een groep te komen, 
geeft dit het gevoel dat hij of zij 
het verdient heeft. Het gevoel 
van lidmaatschap wordt hierdoor 
sterker en meer waard. 

39

onderzoeksresultaten



Gemeenschappelijk symbool, dit 
heeft verschillende belangrijke 
functies voor het creëren en 
onderhouden van een gevoel van 
community. Binnen de gesproken 
community’s is het opvallend dat 
vrij weinig gemeenschappen 

Invloed
Invloed is een bidirectioneel 
concept. Aan de ene kant, als 
iemand zich aangetrokken wilt 
voelen door een groep, moet hij 
of zij enige invloed hebben op wat 
de groep doet. Aan de andere 
kant is samenhang afhankelijk 
van het vermogen van de groep 
om de leden te beïnvloeden. De 
volgende dingen kunnen gesteld 
worden:

Leden zijn meer aangetrokken 
tot een community waarin zij het 
gevoel kunnen hebben dat zij 
invloed hebben. Rutger Buch van 
Space S geeft hierin aan bewust 
de nieuwe bewoners van het 
complex vroegtijdig benaderd te 
hebben om hun opinie te peilen 
en met het in gesprek te gaan. 
De bewoners voelde zich voor 
vroegtijdig serieus genomen en 
konden hun visie en vraagstukken 
kwijt bij de projectontwikkelaars, 
waardoor er een prettige 

samenwerking ontstond. Rutger 
was niet langer enkel aan het 
zenden en tegelijkertijd voelde de 
bewoners zich gehoord.

Er dient een significante positieve 
relatie tussen cohesie en de 
invloed van een community 
zichtbaar te zien zijn op een lid om 
zich te gedragen. De druk voor 
overeenstemming en uniformiteit 
komt voort uit de behoefte van 
de individu en community en 
gemeenschappelijke validatie. 
Overeenstemming dient dus als 
een kracht naar nabijheid en als 
een indicator voor de samenhang. 

Invloed van een lid op de 
community en invloed van de 
community op een lid opereren 
gelijktijdig, en je kan hierdoor 
verwachten dat de kracht van 
beide opererende partijen te zien 
zijn in een hechte community. 

Integratie en vervulling van 
behoeftes
Dit onderdeel is een basis van 
de definitie van een gevoel van 
community. Het is belangrijk voor 
elke groep om een positieve 
samenzijn te onderhouden, en 
de individueel-groep verhouding 
moet belonend zijn voor zijn leden. 

Binnen woonwijk Eva Lanxmeer 
worden diverse activiteiten 
georganiseerd. Dit kunnen 
barbecues of kleine feestjes zijn in 
de hoven, maar ook het bijhouden 
van gemeenschappelijke perken 
en hoven is hier onderdeel 
van. Een ander voorbeeld is 
de vrijwilligersgroep van John 
Verkerke, waar jaarlijks een 
feest georganiseerd wordt door 
opbrengsten uit de lokale snackbar 
om de vrijwilligers te bedanken. 
Samengevat zijn de volgende 
kenmerken een beschrijving van 
de rol van integratie en vervulling 
van behoeftes:

Integratie en vervulling van 
behoeftes is een primaire functie 
van een sterke community.
Effectieve versterkingen van 
communities bieden beloningen 
als een status van lidmaatschap, 
succes van een community, en 
competenties of mogelijkheden 
van leden.
Er zijn veel ongedocumenteerde 
behoeftes die een community 
kan vervullen, maar individuele 
waardes zijn de bron van deze 
behoeftes. In hoeverre deze 
individuele waardes worden 
gedeeld met de groep bepaald 
het vermogen van de groep om 

behoefte-vervullende activiteiten 
te organiseren en prioriteren. 
Een sterke community is in staat 
om mensen samen te brengen 
zodat iedereens behoeftes 
bijeenkomen.

Gedeelde emotionele band
Een gedeelde emotionele band 
is gebaseerd op een gedeelde 
geschiedenis. Het is niet per 
definitie nodig dat iedereen 
dezelfde geschiedenis heeft 
meegemaakt, maar wel dat 
deze identificeerbaar is. Denk 
bijvoorbeeld aan de generatie 
die de oorlog heeft meegemaakt. 
Door gebeurtenissen zijn deze 
mensen gevormd en voelen 
zich verbonden met elkaar, ze 
herkennen zichzelf in elkaar en 
zien mogelijkheden elkaar te 
steunen. De volgende punten 
zijn belangrijk voor een gedeelde 
emotionele band:
● Contact hypothese: hoe 
meer mensen op elkaar inwerken, 
hoe waarschijnlijker ze een band 
met elkaar krijgen.
● Kwaliteit van interactie: hoe 
positiever de ervaring en relaties, 
hoe beter de band. Succes 
vergemakkelijkt samenhang.
● Afsluiting van bepaalde 
evenementen: als een interactie  
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“They (blacks) had a spiritual 
bond that they understood 
and that white people could 
not. Soul was an indefinable, 
desirable something; black 
people had it but white peop-
le could hardly aspire to it. It 
was the animating spirit be-
hind their music, their dance, 
and their styles. It even ex-
pressed itself in their taste of 
food, their language, and their 
speech. Not even all black 
people shared it. Those who 
rejected their blackness did 
not (Bernard, 1973, p. 130).”

dubbelzinnig is en taken van de 
community onopgelost blijven, 
zal de samenhang van de groep 
verhinderd worden.
● Gedeelde gebeurtenissen 
hypothese: hoe belangrijker een 
gebeurtenis is voor degene die 
betrokken zijn, hoe groter het 
gevoel van community zal zijn.
● Investering: dit punt omvat 
meer dan alleen het onderhouden 
van de grenzen en cognitieve 
dissonantie. Investering bepaald 
hoe belangrijk de gedeelde 
geschiedenis van de community 
is voor een lid.
● Effect van eer en 
vernedering op leden: beloning 
of vernedering in een community 
heeft een significante impact 
op de aantrekkelijkheid van 
een groep. Bij bijvoorbeeld 
studentenverenigingen vind voor 
eerstejaars  de ontgroening en 
inauguratie plaats, voordat zij 
zich lid mogen noemen van de 
vereniging. Dit gebeurt niet bij de 
leden van voedselbossen. 
● Spirituele band: dit is tot op 
zekere hoogte altijd aanwezig in 
een community, maar erg moeilijk 
te omschrijven. J. S. Bernard 
beschrijft het door middel van het 
volgende voorbeeld: 

De theorie in praktijk

Makeblijde

Lidmaatschap
Bij Makeblijde zijn vrijwilligers vrij 
om te komen (en dus ook om niet 
te komen) wanneer zij willen. Het 
gevoel van verbondenheid en 
identificatie is laag, aangezien 
de vrijwilligers elkaar amper zien 
en ook weinig spreken op de 
dagen dat zij aanwezig zijn. De 
groep rouleert erg, waardoor de 
enige bekende gezichten Xavier 

en Michel zijn. Er zijn geen 
symbolen of werkkleding waaraan 
vrijwilligers te herkennen zijn.

Invloed
De vrijwilligers werken 
vrij autonoom. Zij worden 
aangestuurd door Xavier, maar 
hebben over het algemeen 
voldoende kennis over de uit te 
voeren taken. Vrijwilligers hebben 
vrij weinig invloed op de uit te 
voeren taken. Zij kunnen iets 
opperen en dit wellicht uitvoeren, 
maar doordat de groep erg klein 
is is het lastig als vrijwilliger zelf 
iets te organiseren zonder Xavier 
hiermee voor de voeten te lopen. 

Integratie en vervulling van 
behoeftes
Het communitygevoel bij 
Makeblijde is laag. Dit is mede 
te danken aan het gebrek aan 
kennis en interesse in elkaar, hier 
hebben de vrijwilliger simpelweg 
geen tijd voor. Wanneer er een 
lunchpauze is, spreken zij met 
elkaar. Dit is niet voldoende om in 
te gaan op elkaars behoeftes en 
hieraan te werken.

Gedeelde emotionele band
Vrijwilligers hebben dezelfde 
intrinsieke motivatie om zich 

in te zetten voor voedselbos 
Makeblijde. Ze denken allemaal 
dat permacultuur een grotere 
toekomst heeft dan dat deze nu 
lijkt te hebben en dat de huidige 
manier van verbouwen en 
oogsten niet veel langer meer 
geaccepteerd zal worden. De 
gedeelde emotionele band komt 
bij Makeblijde dus voornamelijk 
naar voren bij het stukje ‘verzet’ 
wat de vrijwilligers delen. 

Haarzuilens

Lidmaatschap
In Haarzuilens worden de 
vrijwilligers aangestuurd door 
Jan en Maarten. Veelal bestaat 
de vrijwilligersgroep uit reeds 
bekenden van de twee, waardoor 
de drempel elkaar aan te 
spreken laag is. Het gevoel van 
verbondenheid is dus aanwezig, 
maar dit komt ook doordat zij elkaar 
al langer kennen. Vrijwilligers 
komen langs op uitnodiging van 
de initiatiefnemers. Doordat 
zij elkaar niet regelmatig zien 
binnen het voedselbos, is het niet 
mogelijk elkaar zo op een andere 
manier te leren kennen. Er zijn 
tevens geen punten waaraan 
vrijwilligers herkenbaar zijn.
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Invloed
Vrijwilligers worden aangestuurd 
door Jan en Maarten. Ze hebben 
onvoldoende kennis van het nog 
jonge bos en volgens Jan moet 
ongeveer iedere stap die gezet 
wordt, gecoördineerd worden. Jan 
en Maarten hebben voldoende 
kennis en knowhow om het bos tot 
een succes te maken, en brengen 
dit graag over op de vrijwilligers. 
Zo ontstaat er een ‘learning-
omgeving’, waarin de vrijwilligers 
kennis verkrijgen tegenover 
het werk dat zij verrichten. De 
vrijwilligers hebben geen invloed 
op de uit te voeren taken.

Integratie en vervulling van 
behoeftes
Jan kon weinig vertellen over dit 
punt, aangezien de vrijwilligers 
pas twee keer samengekomen 
zijn. 

Gedeelde emotionele band
Een gemeenschappelijke 
intrinsieke motivatie is wat de 
vrijwilligers van Haarzuilens 
samenbrengt. Daarnaast 
natuurlijk het verzoek van Jan 
en Maarten om te komen helpen, 
waardoor vrijwilligers gemotiveerd 
worden de handen uit de mouwen 
te steken. De vrijwilligers hebben Foto 15: Een dagje meewerken in voedselbos Makeblijde

geen impactvolle momenten 
gedeeld, maar komen samen 
vanuit een gedeelde mening, 
namelijk dat er iets moet gaan 
veranderen aan de huidige manier 
waarop de agrarische cultuur in 
elkaar zit.

EVA-Lanxmeer

Lidmaatschap
In de woonwijk EVA-Lanxmeer 
zijn bewoners op diverse 
manieren door middel van 
lidmaatschap betrokken bij de 
community. Zo wordt er bij het 
kopen van een huis binnen de 
wijk door de nieuwe bewoner 
een ‘bewonersovereenkomst’ 
getekend, waarin leefregels 
staan vastgesteld. Daarnaast 
verenigen bewoners zich rondom 
de gemeenschappelijke hoven 
van de wijk, aangezien deze 
grond mandelig is. Elk hof heeft 
een ‘vertegenwoordiger’ die kan 
spreken met het bestuur van de 
vereniging en daarnaast kunnen 
alle bewoners spreken op de ALV 
(algemene ledenvergadering), 
welke georganiseerd wordt door 
de BEL (Bewonersvereniging 
EVA-Lanxmeer). Bewoners 
kunnen zich aanmelden om in het 
bestuur van de BEL te komen, 

of zelfregulerende organen 
opstarten wanneer zij van mening 
zijn dat er iets moet gebeuren in de 
wijk (bijvoorbeeld buurtpreventie).

Invloed
Zoals hierboven beschreven, zijn 
bewoners van EVA-Lanxmeer vrij 
om zich te organiseren en hun 
mening te delen in zowel nieuwe als 
bestaande (verenigings)organen. 
Bewoners van de wijk hebben 
op deze manier bijvoorbeeld 
een eigen energiemaatschappij 
opgericht, om een gedeelte van 
de wijk van duurzame energie 

te voorzien. Daarnaast is er een 
stadsboerderij gebouwd in de 
wijk, waar duurzaam geteelde 
producten te koop zijn. Dit 
alles door inzet van betrokken 
buurtbewoners. 

Integratie en vervulling van 
behoeftes
Binnen woonwijk EVA-Lanxmeer 
worden diverse activiteiten 
georganiseerd. Dit kunnen 
barbecues of kleine feestjes zijn in 
de hoven, maar ook het bijhouden 
van gemeenschappelijke perken 
en hoven is hier onderdeel 
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van. De activiteiten worden in 
een kwartaal boek verspreid, 
waarin o.a. belangrijke data 
rondom onderhoud vermeld 
staan, evenals inzendingen van 
bewoners over onderwerpen 
die zij graag aan het licht willen 
brengen. Bij EVA-Lanxmeer is het 
voor bewoners dus mogelijk om 
passies en interesses te delen in 
de woonwijk. 

Gedeelde emotionele band
De gedeelde emotionele band 
bij inwoners van EVA-Lanxmeer 
is niet helemaal duidelijk. De 
bewoners kochten huizen en 
percelen omdat zij elk, als individu 
of gezin, van mening waren dat er 
een meer duurzame manier van 
leven zou zijn. Dit is inmiddels al 
bijna 20 jaar geleden, en niets 
geeft aan dat deze personen 
zich n.a.v. een gebeurtenis 
in de geschiedenis hebben 
georganiseerd. 

Kralingse Bos

Lidmaatschap
Vrijwilligers bij het Kralingse Bos 
zijn volgens John erg blij met 
de functie die zij hebben. John 
wordt regelmatig benaderd door 
bedrijven die CV’s van vrijwilligers 

voorbij zien komen, waar zij 
dan de functie van vrijwilliger 
(ambassadeur) van het Kralingse 
Bos op hebben vernoemd. Er 
zijn voor de vrijwilligers bedrukte 
truien, shirts en andere symbolen 
om de bezoeker van het Kralingse 
Bos op de hoogte te brengen van 
het feit dat er vrijwilligers aan het 
werk zijn in plaats van bijvoorbeeld 
aannemers. Iedereen kan zich 
aansluiten bij de groep, als 
de gedeelde waarden maar 
overeenkomen. 

Invloed
Wat John probeert te bereiken 
met de vrijwilligers van het 
Kralingse Bos, is dat zij als het 
ware autonoom en zelfsturend 
te werk gaan. De vrijwilligers 
bedenken wat er gedaan moet 
worden, zetten dit uit en haken 
de juiste personen aan om het 
project te laten slagen. De eigen 
inbreng van vrijwilligers is dus 
hoog in het Kralingse Bos. 

Integratie en vervulling van 
behoeftes
Vrijwilligers zijn wekelijks op 
vaste dagen en tijden aanwezig in 
het Kralingse Bos. Zij zien elkaar 
dus ook regelmatig, en hebben 
contact via de telefoon. John 

probeert met Marius (onofficieel 
coördinator van de begeleider) 
alle belangen te behartigen, en 
diverse mensen met andere 
interesses ook diverse taken te 
geven.  Binnen de gemeente is er 
geen budget voor de vrijwilligers, 
maar door een jaarlijkse bijdrage 
van de snackbar in het bos, kan er 
toch een kleinschalig evenement 
georganiseerd worden waar 
vrijwilligers bedankt worden voor 
hun inzet. 

Gedeelde emotionele band
De vrijwilligers hebben geen 
gedeelde geschiedenis, althans, 
niet precies hetzelfde. Wel 
komen zij allemaal uit een milieu 
waarin zij zijn gaan nadenken 
over de toekomst en delen 
hetzelfde warme hart toe aan 
de natuur. In dit opzicht dus 
geen gemeenschappelijke 
geschiedenis, zoals een 
oorlog of een crisis, maar een 
gemeenschappelijk inzien dat er 
iets moet veranderen. 

Space-S

Rutger Buch heeft meegewerkt aan 
het woningbouwproject Space-S. 
Hier organiseerde hij het contact 
met de nieuwe bewoners, de 

stedenbouwkundige, de architect 
en de communicatie-expert. 
Space-S was een nieuw project 
voor de WoningBouw waarbij 
ze nu écht klantgestuurd gingen 
werken. Ze zijn bijna 3 jaar lang 
bezig geweest om met de nieuwe 
bewoners een woonproject 
neer te zetten met de volgende 
woongroepen; zakelijke mensen, 
ondernemers, studenten, mensen 
met een verstandelijke beperking 
en mensen met een vorm van 
autisme.  

Lidmaatschap 
Bij Space-S werd een ‘Mats-
systeem’ gebruikt, een 
beloningssysteem als het ware, 
dit houdt in dat als mensen zich 
betrokken opstellen dat zij hiervoor 
punten krijgen. De hoeveelheid 
punten bepaalde uiteindelijk je 
positie om als eerste, tweede, 
derde, etc. een woning uit te 
kiezen. Dit systeem zorgde ervoor 
dat de toekomstige bewoners 
zichzelf gingen investeren in dit 
project en het gevoel kregen dat 
zij deel uitmaakte van het proces. 
Hierdoor werd er een gevoel van 
lidmaatschap gecreëerd.
 Ook gebruikte Space-S 
een Facebookpagina waar men 
lid van kon worden, wat een men 
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een laagdrempelige manier biedt 
om een gevoel van lidmaatschap 
te krijgen. Binnen drie jaar tijd 
kreeg de pagina vierduizend 
leden.

Invloed
Rutger ging veel het gesprek 
aan met de doelgroep. Hierbij 
was het zeer van belang dat hij 
niet alleen aan het zenden was, 
maar vooral aan het luisteren. 
Op deze manier probeerde hij de 
doelgroep invloed te geven en 
hen betrokken te krijgen bij het 
project.
Ook liet Rutger veel professionals 
betrekken bij het project, maar 
in plaats van dat hij ze gebruikte 
om informatie te zenden liet hij 
ook hen vooral luisteren naar de 
doelgroep. Hij liet bijvoorbeeld 
architecten meelopen tijdens 
het project om te luisteren naar 
toekomstige bewoners om 
hieruit ideeën op te doen voor 
het ontwerp van de woningen. 
Vervolgens liet Rutger hem dit 
weer terugkoppelen naar de 
toekomstige bewoners, zodat 
zij betrokken werden in het 
ontwerpproces. Dit creëerde voor 
de bewoners het gevoel dat zij 
veel invloed hebben op het project 
en het uiteindelijke resultaat. Foto 16: Voedselbos NoordOogst in de ochtend

Integratie en vervulling van 
behoeftes
Doordat Rutger het gesprek aan 
ging met de bewoners kon hij 
ervoor zorgen dat een ieders 
belangen en behoeftes vervuld 
konden worden. Hij hield vooral 
ook rekening met de verschillende 
woongroepen en wat zij konden 
betekenen voor het project. Zo 
werden bijvoorbeeld autistische 
mensen, of mensen met een 
verstandelijke beperking, gebruikt 
om de gemeenschappelijke 
tuinen te onderhouden. Zij 
hadden aangegeven dit leuk werk 
te vinden en door hen hierop in te 
zetten kregen zij ook het gevoel 
dat zij serieus genomen werden, 
en dat hun behoeftes gebruikt en 
vervuld werden.

Gedeelde emotionele band
Rutger heeft de toekomstige 
bewoners al aan het begin van 
het project erbij betrokken. 
Inmiddels drie jaar later hebben 
de bewoners een goede band 
opgezet, dit terwijl de huizen nog 
niet af zijn en zij eigenlijk nog geen 
buren zijn van elkaar. Doordat de 
bewoners al zolang met elkaar 
bezig zijn voor dit project, zijn zij 
samen een geschiedenis aan het 
opbouwen wat extra versterkend 

is voor de gedeelde emotionele 
band.

Esther Vlaswinkel en Marnix 
Vink

Esther Vlaswinkel is werkzaam bij 
de Zwarte Hond en Marnix Vink 
bij Felix. Ooit heeft de Zwarte 
hond via de gemeente Utrecht 
de opdracht gekregen om een 
stedenbouwkundig plan te maken 
voor de woonwijk Rijnvliet. Marnix 
Vink is hier via via bij betrokken 
geraakt. Het was in eerste 
instantie niet de bedoeling dat 

de woonwijk een voedselbos zou 
krijgen, dit concept is er pas later 
bijgekomen. 

Ester en Marnix hebben zelf geen 
ervaring met een community 
opzetten, maar kwamen wel met 
een aantal punten waarvan zij 
dachten dat ze nodig waren voor 
het voedselbos om te werken. 
Naar hun idee zal het voedselbos 
alleen werken als er één 
aanspreekpunt komt, een soort 
hoofd tuinier, die betaald wordt 
door de gemeente. Zij zeggen dat 
het altijd een combinatie moet zijn 
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van de gemeente en bewoners, 
anders zal het niet werken. De 
Metaal Kathedraal kan hierin een 
goede trekkersrol hebben, maar 
het is belangrijk dat het project 
op meerdere partijen of personen 
drijft.

 De wijk zal opgedeeld 
worden in vier verschillende 
delen, deze delen worden één 
voor één gebouwd en gevuld met 
bewoners. Het kan dus in totaal 
nog wel tien jaar duren voordat 
alles af is. Wat hierbij belangrijk 

is, is dat het openbare groen als 
eerste wordt aangelegd om de 
mensen te laten zien wat er gaat 
gebeuren in de wijk. Dit openbare 
groen vormt een hele strook door 
de wijk heen, zodat elk deel van 
de woonwijk een stuk groen heeft. 

De vier delen van de woonwijk 
bestaan elk uit ongeveer 250 
huizen, dit betekent dat er in 
totaal duizend woningen komen 
te staan. Dit is volgens Esther en 
Marnix wel het maximum voor hoe 
groot een community kan zijn. Het 
kan nooit dat alle duizend huizen 
actief mee gaan doen in het 
voedselbos, het is dus belangrijk 
dat dit goed uitgewerkt wordt. Een 
idee wat hier leuk bij kan werken, 
om de bewoners te introduceren 
met het voedselbos, is een 
soort welkomstpakket waarin 
leuke recepten staan waarbij 
ingrediënten uit het voedselbos 
gehaald kunnen worden. Het 
is hierbij zeer van belang dat er 
altijd op een positieve manier 
gecommuniceerd wordt, als 
iemand wordt verteld wat hij 
‘moet’ doen, gaat dit niet werken. 

Zoals al eerder genoemd 
hebben Marnix en Esther geen 
ervaringen met het opzetten van 
een community, maar hadden zij 
hier wel ideeën voor. Omdat deze 
ideeën nooit uitgevoerd zijn, is 
er besloten deze als ‘tips’ te zien 
en niet te verweven met de vier 
pijlers van “Sense of Community: 
A Definition and Theory”. 

Foto 17: De wegwijzers bij de stadsboerderij van EVA-Lanxmeer
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bestaande voedselbossen

In het vorige hoofdstuk kon u de objectieve resultaten van de deelvragen doornemen. In dit hoofdstuk leest u de conclusies van de deelvragen 
waarbij de resultaten van de deelvragen gekoppeld zijn aan elkaar en het nog te creëren voedselbos Rijnvliet. 
 Onderstaand leest u als eerste een conclusie op de resultaten van de bestaande voedselbossen. De bestaande voedselbossen worden 
per S met elkaar vergeleken en er wordt gekeken naar welke ideeën of werkwijze geschikt zouden kunnen zijn voor voedselbos Rijnvliet. 
Daarna worden de meest relevante informatie uit de gerelateerde projecten gekoppeld aan voedselbos Rijnvliet. Vervolgens wordt er gekeken 
in welke mate de theorie ‘Sense of community’ (McMillan, D. W., & Chavis, 1986) wordt toegepast in gerelateerde projecten met een community. 
Daarbij worden er ook suggesties gedaan voor voedselbos Rijnvliet. 
 Aan het eind van dit hoofdstuk wordt een best practice scenario gecreëerd op basis van alle opgedane kennis van de bestaande 
voedselbossen en gerelateerde projecten.

De vier bestaande voedselbossen 
hebben overeenkomende shared 
values. Alle voedselbossen 
hebben affiniteit met biodiversiteit 
en duurzaamheid. Vanuit deze 
intrinsieke waarde zijn de meeste 
voedselbossen aangeplant. Bij 
voedselbos Rijnvliet hechten de 
bewoners van Leidsche Rijn, de 
Groene Longen, ook waarde aan 
biodiversiteit en duurzaamheid. 
De potentiële bewoners zouden 

bij voorbaat op de hoogte 
gebracht moeten worden van 
deze gedeelde waardes in dit 
gebied, zodat zij voor zichzelf 
kunnen bepalen of zij deze 
waarde ook delen.
 Haarzuilens en Oostwaard 
hechten waarde aan educatie, 
cultuur en recreatie. Deze waardes 
zouden ook geschikt kunnen 
zijn voor Rijnvliet. Er zullen daar 
verschillende leeftijdsgroepen 

gaan wonen die getriggerd 
kunnen worden door activiteiten 
en evenementen gericht op 
educatie, cultuur en recreatie. Het 
onderhoud van het voedselbos 
zou hieraan gekoppeld kunnen 
worden door bijvoorbeeld 
kinderen van de buitenschoolse 
opvang kruidenplantjes te laten 
planten en tijdens een wekelijkse 
wandeling de groei te bekijken. 
Zodra deze plantjes volgroeid 

zijn, kan er een ‘proefactiviteit’ 
georganiseerd worden waarbij de 
kinderen kennis maken met deze 
nieuwe smaken. Een wat oudere 
doelgroep zou geactiveerd 
kunnen worden voor een 
workshop kruidenolieën of pesto’s 
maken van de kruidenplantjes uit 
het voedselbos.

 shared values
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Bij de meeste bestaande 
voedselbossen ontbreekt het aan 
een strategie. De strategie vormt 
de basis voor vrijwel alle S’en. Als 
er geen strategie aanwezig is in 
een organisatie dan wordt er her 
en der wel iets uitgevoerd, maar 
het hogere doel wat verwerkt zit 
in de shared values wordt nooit 
bereikt. Ook zijn de andere S’en 
op die manier onduidelijk of 
niet aanwezig. Waar heeft een 
organisatie personeel voor nodig 
als deze niet weten waarvoor 
ze hun taken uitvoeren? De 
initiatiefnemers hebben wel 
wat ideeën voor de toekomst, 
maar weinig tot geen concrete 
strategieën waar die ideeën in 
uitgewerkt worden. Het argument 
hiervoor is dat de voedselbossen 
nog maar net zijn aangeplant. 
Ook in deze fase zouden 
omwonenden betrokken kunnen 
worden om daar later profijt van 
te hebben. 
 Potentiële bewoners van 
Rijnvliet zouden nu al inbreng 
kunnen hebben in het ontwerp 
en daar al hun steentje aan bij 
kunnen dragen in bijvoorbeeld 
de aanplanting. Zo heeft een 
bewoner toch bijgedragen aan 

het ontwikkelen van zijn ideale 
woonomgeving en wordt er al 
gewerkt aan het creëren van een 
community die zich straks ook 
geroepen voelt om het voedselbos 
te onderhouden of er zelfs in te 
investeren. Op dit moment worden 
de bewoners van Leidsche Rijn, 
De Groene Longen, gedeeltelijk 
betrokken bij de ontwikkelingen 
omtrent het voedselbos en de 
nieuwe wijk, maar zij zijn niet de 
bewoners die straks in Rijnvliet 
komen te wonen. Er zou nu al 
contact kunnen worden gezocht 
met potentiële bewoners en in 
een later stadium kunnen er 
meetings en activiteiten worden 
georganiseerd voor de nieuwe 
bewoners. Op deze manier 
worden er al drie van de vier 
elementen vervuld van de theorie 
van Sense of Community: A 
Definition and Theory (McMillan, 
D. W., & Chavis, 1986).
 
De initiatiefnemers van de 
voedselbossen hebben het 
onderzoeksteam voor dit project 
een rondleiding gegeven door 
de voedselbossen. Opvallend 
aan deze rondleiding was de 
hoeveelheid kennis die zij 
deelden over de verschillende 
planten en bomen in het bos en 

hoe weinig er gefocust was op de 
toekomst van het voedselbos zelf. 
Er worden veel kosten gemaakt 
voor de aanplanting van een 
voedselbos, maar er is nog geen 
concreet verdienmodel die deze 
kosten terug gaat verdienen. Een 
verdienmodel om een constante 
geldstroom te ontvangen 
voor bijvoorbeeld nieuwe 
aanplantingen of activiteiten is 
ook niet aanwezig. 
 De meeste voedselbossen 
zijn voornamelijk gericht op 
het zijn of hebben van een 
voedselbos, maar er worden 
weinig tot geen plannen gemaakt 
om verschillende doelgroepen 
in de omgeving te betrekken. 
Het is voor voedselbos Rijnvliet 
wel cruciaal om strategieën te 
ontwikkelen voor verschillende 
doelgroepen. Door verschillende 
groepen aan te spreken blijft 
vrijwel de gehele omgeving 
betrokken met het voedselbos. 
Zij zouden ieder een ander soort 
‘lidmaatschap’ binnen voedselbos 
Rijnvliet hebben. 
 De beheerders van 
voedselbos Noordoogst en 
Haarzuilens ondernemen nog 
weinig met hun omgeving. Ze 
willen uiteindelijk wel de lokale 
bevolking betrekken, maar 

hier is wederom geen plan of 
strategie voor. Saskia en Hans 
Peek, particuliere beheerders 
van voedselbos Oostwaard, 
staan open voor het leggen van 
nieuwe verbindingen met de 
omgeving en andere sectoren. Zo 
worden er plannen gemaakt om 
‘verfplanten’ te planten en zijn er 
contacten binnen de kunstsector 
voor exposities in het bos. 
Daarnaast is er goed contact met 
het biologische melkveebedrijf 
naast het landgoed. Een aantal 
van deze koeien zouden zodra 
de ‘snackbar’ volgroeid is hier 
kunnen grazen. Van deze melk 
zou een exclusieve kaas kunnen 
geproduceerd en verkocht worden 
in de ondersteunende horeca die 
gevestigd kan worden in de oude 
schuur. 
 Voedselbosexpert Xavier 
San Giorgi, ook initiatiefnemer 
bij voedselbos Makeblijde, heeft 
zo zijn eigen strategie. Het 
voedselbos Makeblijde heeft een 
katalysatorfunctie om meerdere 
partijen aan te sporen ook een 
voedselbos aan te planten. 
Xavier San Giorgi neemt nieuwe 
klanten mee naar het voedselbos 
Makeblijde en tot nu toe heeft 
hij hiermee succes geboekt. 
Voor vrijwel alle bestaande 

strategy
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structure

voedselbossen uit dit onderzoek 
is de voedselbosexpert ingehuurd 
voor het ontwerp. Ook wordt hij 
hiervoor nog steeds regelmatig 
ingehuurd om het ontwerp te 
controleren en wordt er gebruik 
gemaakt van zijn netwerk om 
vrijwilligers voor aanplantdagen 
te genereren.
 Het laatste opmerkelijke 
aan de bestaande voedselbossen 
is het strategisch leiderschap. 
Ieder voedselbos heeft één à 
twee mensen als beheerder. 
Deze persoon is de initiatiefnemer 
en het aanspreekpunt van 
het voedselbos en neemt 
ook in alle S’en het voortouw.  

Echter is deze persoon vaak 
enkel gespecialiseerd in het 
aanplanten van een voedselbos 
en het onderhouden daarvan. 
Deze persoon heeft weinig tot 
geen economisch inzicht en 
communicatieve vaardigheden 
waarmee ze verbindingen leggen 
met andere sectoren. Er wordt 
door verschillende stakeholders 
in dit onderzoek aangeraden 
om één beheerder te hebben. 
Echter moet deze beheerder 
wel in het bezit zijn van een 
groot aantal capaciteiten. De 
‘voedselboswachter’, zoals 
benoemd in ambitiedocument 
van Felixx en de Zwarte Hond, 

zou een expert moeten zijn 
in het onderhouden van een 
voedselbos. Ook moet hij in staat 
zijn om het ‘werk’ uit handen 
te geven en in te zien dat hier 
activiteiten of evenementen voor 
bewoners te creëren zijn. Deze 
voedselboswachter moet ook 
communicatief sterk zijn, zowel 
via de digitale media (Facebook, 
e-mail, etc.) als in de praktijk. Hij 
moet aanspreekbaar zijn voor de 
verschillende leeftijdsgroepen die 
in Rijnvliet komen te wonen. De 
beheerders van de bestaande 
voedselbossen zijn veelal enkel 
expert in het onderhouden van het 
voedselbos en zijn economisch 
niet strategisch onderlegd. 
Wellicht kunnen er hiervoor 
kansen gecreëerd worden met 
andere organisaties binnen 
Rijnvliet zoals de buitenschoolse 
opvang (BSO) en de Metaal 
Kathedraal.

Foto 18: Onderweg naar Gerwin Verschuur door de wijk EVA-Lanxmeer

Zoals eerder genoemd bij strategy 
wordt het beheer bij de bestaande 
voedselbossen verzorgd door 
één à twee personen die 
voornamelijk gespecialiseerd 

zijn in de ecologische kant van 
het voedselbos. Ook maken de 
voedselbossen veelal deel uit 
van een grotere organisatie. Zo is 
voedselbos Makeblijde onderdeel 
van architectuurpark Makeblijde, 
voedselbos Haarzuilens van 
het landgoed Haarzuilens, 
Voedselbos Noordoogst 
van stadslandbouwproject 
NoordOogst en voedselbos 
Oostwaard bij het particuliere 
landgoed Oostwaard van de 
familie Peek. Architectuurpark 
Makeblijde genereert extra 
omzet door het voedselbos, 
waar eventueel een deel van 
geïnvesteerd kan worden in 
nieuwe aanplantingen in het 
voedselbos. In Rijnvliet, maar 
ook nabij Rijnvliet, huizen een 
aantal organisaties. Zo heb 
je de culturele broedplaats 
de Metaal Kathedraal die een 
interessante partner zou zijn 
voor de programmering van het 
voedselbos, maar bijvoorbeeld 
ook een buitenschoolse opvang. 
Een loyaal partnerschap tussen 
deze partijen zou het ruime profiel 
waaraan de voedselboswachter 
aan moet voldoen wat 
verkleinen. Op die manier zou er 
gecommuniceerd kunnen worden 
tussen partijen met ieder hun 
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systems

style

eigen expertises. De structuur 
zou dan niet enkel beperkt 
worden tot de voedselboswachter 
en zijn stakeholders, maar eerder 
een structuur van Rijnvliet. 
Het gerelateerde project EVA-
Lanxmeer is een mooi voorbeeld. 
Meer over deze structuur kunt 
u teruglezen bij de resultaten 
van ‘Gerelateerde projecten en 
stakeholders’.

De bestaande voedselbossen 
hebben geen hechte community 
die aan hen verbonden is. Er zijn 
wel een aantal vaste vrijwilligers 
die via e-mailcontact of via 
een Facebook-groep van het 
voedselbos op de hoogte worden 
gehouden van bijvoorbeeld 
aanplantdagen. Deze vrijwilligers 
zijn niet echt aan het voedselbos 
verbonden, maar komen uit 
enthousiasme en interesse helpen 
in het voedselbos. De vrijwilligers 
ondernemen buiten het helpen in 
het voedselbos niets met elkaar 
als ‘vrijwilligers van’ bijvoorbeeld 
voedselbos Oostwaard.
 De voedselbossen 
ondernemen zelf ook niets om een 

community te creëren. Volgens 
Xavier San Giorgi (voedselbos 
Makeblijde) is dit voor zijn 
voedselbos in Houten ook niet 
nodig. “Mensen moeten komen 
helpen omdat ze het leuk vinden. 
Het moet geen verplichting 
worden,” aldus Xavier San Giorgi 
tijdens het interview. 

Zoals eerder genoemd werken de 
meeste voedselbossen zonder 
verdienmodel. Voedselbos 
Rijnvliet is in het bezit van de 
gemeente Utrecht en zij beheren 
ook het budget. In principe zou 
er geen verdienmodel nodig zijn 
aangezien er een budget vrij 
is gemaakt om te investeren in 
dit voedselbos. De angst van 
de aanjagers van voedselbos 
Rijnvliet is dat het voedselbos 
slecht onderhouden wordt. 
Rutger Buch, mede-ontwikkelaar 
Space-S, raadt aan om te werken 
met flexibele servicekosten 
die hoger of lager uitvallen 
gebaseerd op eigen initiatieven 
en activiteiten van de bewoners. 
Dit idee heeft raakvlakken met 
de systemen in EVA-Lanxmeer 
waar bewoners, aan de hand 
van pijn- en/of passiepunten, 
werkgroepen starten om 
bijvoorbeeld gemeenschappelijke 

tuinen te onderhouden. De 
bewonersvereniging van EVA-
Lanxmeer heeft hier per jaar een 
budget voor dat uitgekeerd wordt 
voor een dergelijk werkgroep met 
een (maatschappelijk) plan.
 
Het profiel van de 
voedselboswachter is tot nu toe vrij 
breed. Door de juiste verbindingen 
te leggen met verschillende 
partijen zou er een team kunnen 
worden gecreëerd waardoor 
het profiel van de boswachter 
realistischer wordt. Het team 
zou, zoals eerder genoemd, 
kunnen bestaan uit organisaties 
uit de buurt die wekelijks of 
maandelijks met elkaar in overleg 
gaan over het voedselbos en de 
daaruit vloeiende activiteiten of 
evenementen die er voor zorgen 
dat het voedselbos onderhouden 
wordt door de omgeving. Iedere 
organisatie functioneert vanuit 
zijn of haar kracht en organiseert 
tezamen een activiteit of event wat 
bij zijn doelgroep past. Groep drie 
van de basisschool uit Leidsche 
Rijn zou iedere donderdagmiddag 
een activiteit in het voedselbos 
kunnen hebben aan de hand van 
een seizoensthema waarbij ze ook 
een bepaalde onderhoudstaak 
zouden kunnen uitvoeren.

De staff van een 
organisatie voert de 
inhoud van alle S’en uit. 

Ze dragen de waardes uit, ze 
voeren de strategie uit om doelen 
te bereiken, maar bedenken ook 
strategieën. Dit geldt hetzelfde 
voor systemen. Bij de bestaande 
voedselbossen speelt personeel 
niet zo’n grote rol. Het personeel 
bestaat uit vrijwilligers die af en 
toe helpen omdat ze het leuk 
vinden en ter plekke doen wat 
hen wordt opgedragen. Mochten 
ze toevallig verstand hebben van 
het snoeien van een struik of een 
andere voedselbos gerelateerde 
taak dan is hun advies welkom. 

staff

Bij de meeste bestaande 
voedselbossen zijn de bossen nog 
niet ver genoeg ontwikkeld om 
een managementstijl te kunnen 
definiëren bij de beheerders. Bij 
de voedselbossen Haarzuilens en 
Makeblijde, waar regelmatig met 
vrijwilligers wordt gewerkt, wordt 
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skills

de managementstijl beschreven 
als informeel, laagdrempelig en 
coördinerend. De vrijwilligers 
komen omdat ze het leuk vinden 
en de beheerders doen hun best 
om het ook leuk te houden.
 Bij voedselbos Rijnvliet 
zal er door de beheerder ook 
vooral op de funfactor van het 
voedselbos moeten worden 
ingespeeld om de bewoners 
gemotiveerd te houden om mee 
te doen, maar ook om proactief 
te zijn en zelf initiatieven op te 
starten. De omgeving moet zo 
ingericht worden dat de bewoners 
ruimte voelen om dit doen. 

De beheerders van de bestaande 
voedselbossen hebben 
voornamelijk een specialisatie in 
biologie en/of ecologie. Degene 
die dat niet hebben of minder, 
huren voedselbosexpert Xavier 
San Giorgi in. Zoals eerder 
genoemd missen de beheerders 
een economische en commerciële 
kant, en de kracht om nieuwe 
verbindingen te leggen met lokale 
bewoners en organisaties. Ook 
de vrijwilligers zijn wat dat betreft 

vaak onbekwame personen met veel 
intrinsieke motivatie om hun steentje 
bij te dragen aan de aanplanting of 
het onderhoud van een voedselbos.
Bij voedselbos Rijnvliet is het 
nu moeilijk te zeggen of er 

Foto 19: Tirion tijdens de rondleiding in voedselbos NoordOogst

veel bewoners zullen komen 
wonen die verstand hebben van 
voedselbossen. Dit onderzoek gaat 
er vanuit dat de nieuwe bewoners 
enige affiniteit zullen hebben met 
de waardes natuur, recreatie en 

voedsel. Voedselbos Rijnvliet zou 
wel workshops kunnen organiseren 
om de bewoners meer kwaliteiten 
bij te brengen zodat zij gemotiveerd 
blijven om bij te dragen aan het 
voedselbos.
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Gerelateerde projecten en stakeholders

Na alle interviews met 
gerelateerde projecten en 
stakeholders kan in ieder geval 
één ding geconcludeerd worden: 
toekomstige bewoners van de 
wijk Rijnvliet moeten uit hun 
eigen intrinsieke motivatie willen 
meewerken aan het voedselbos. 
Ook moet je mensen dingen laten 
doen waar ze talent in hebben 
zodat ze kunnen excelleren. “Je 
moet hen de vrijheid geven eigen 
initiatief te nemen,” aldus Gerwin 
Verschuur van EVA-Lanxmeer. 
Ook is de gemeente Utrecht van 
mening dat er gekeken moet 
worden naar de participatie, “er 
zal rekening gehouden moeten 
worden met een situatie waarin 
lang niet iedereen geïnteresseerd 
is in het voedselbos en slechts een 
deel van de wijk zal participeren.” 
Er wordt door verschillende 
partijen aangedragen om boven 
deze groep buurtbewoners één 
coördinerend persoon te plaatsen, 
de voedselboswachter, die zal 
fungeren als aanspreekpunt in 
de wijk en die betaald wordt door 
de gemeente. Het moet iemand 
zijn met verstand van zaken en 

iemand die de buurtbewoners 
kan helpen waar nodig. “Het moet 
echter wel altijd een combinatie 
zijn van de gemeente en de 
buurtbewoners, anders gaat dit 
project niet werken”, aldus Marnix 
Vink. Ook haalt Marnix Vink aan 
dat de wijk in verschillende delen 
wordt opgeleverd, en hier dus 
rekening mee gehouden moet 
worden bij het creëren van een 
community. 

In veel van de gerelateerde 
projecten wordt een 
laagdrempelige manier van 
leidinggeven gehanteerd. Dit 
schijnt bij deze projecten goed 
te werken. Ook is het belangrijk 
om de toekomstige groep 
buurtbewoners persoonlijk te 
benaderen. Neem bijvoorbeeld 
de persoonlijke manier van 
benaderen waarop John Verkerke 
de relatie met zijn vrijwilligers 
onderhoudt, hierdoor blijft deze 
vrijwilligersgroep behouden. 
Daarnaast geeft hij hen ook veel 
verantwoordelijkheden. Ook 
toont hij aan dat het werkt om 
vrijwilligers ‘ambassadeurs’ te 

noemen, zij leggen vervolgens 
aan buitenstaanders uit 
waarom bepaalde keuzes in 
het bos gemaakt worden. In 
Rijnvliet zou het benoemen van 
vrijwilligers als ambassadeurs 
en deze persoonlijk benaderen 
ook goed werken. Daardoor 
blijft een vrijwilligersgroep 
namelijk behouden, wat in 
voedselbos Rijnvliet belangrijk 
is, omdat het voedselbos van de 
vrijwilligersgroep af gaat hangen. 
Ook zijn er in veel gerelateerde 
projecten vaste werkdagen voor 
vrijwilligers waarop ze aan het 
werk gaan. In voedselbos Rijnvliet 
kan dit ook toegepast worden. 
Als dit duidelijk gecommuniceerd 
wordt, is het voor iedereen uit 
de wijk duidelijk wanneer zij een 
bijdrage kunnen leveren aan het 
voedselbos. Dit zal waarschijnlijk 
zorgen voor een hoge opkomst 
van de buurtbewoners. 

EVA-Lanxmeer is een project 
dat voor voedselbos Rijnvliet 
kan dienen als katalysator. De 
structuur van EVA-Lanxmeer is 
erg structureel georganiseerd. 

Met werkgroepen worden 
‘pijn- en passiepunten’ in de 
wijk opgelost. Werkgroepen 
motiveren elkaar en steunen 
elkaar door gedeelde waarden, 
namelijk het ‘pijn- of passiepunt’. 
Mensen krijgen het idee dat ze 
serieus genomen worden. Het 
systeem van werkgroepen kan 
voor voedselbos Rijnvliet ook 
goed werken om dingen in de wijk 
gedaan te krijgen. Zo ontstaat er 
een verantwoordelijkheids- en 
saamhorigheidsgevoel in de wijk.  
Ook bij het voedselbos kunnen 
werkgroepen goed werken om 
dingen in de wijk gedaan te 
krijgen.
        
Space-S is een project waar 
participatie van toekomstige 
bewoners centraal staat. Hier 
hebben ze gewerkt met het 
matspunten-systeem, waar 
de betrokkenheid van de 
toekomstige bewoners mee wordt 
gemeten. In voedselbos Rijnvliet 
zou ook gewerkt kunnen worden 
met dit beloningssysteem. Zo 
worden mensen gemotiveerd 
om te participeren, en hebben 

51



ze het gevoel dat ze er iets voor 
terugkrijgen. Een beloning zou 
kunnen zijn dat dit systeem wordt 
ingezet door het aantal voedsel 
dat geplukt mag worden per 
persoon te laten afhangen van de 
participatie in het voedselbos. 
 Een theorie dat Rutger 
Buch aan heeft gedragen tijdens 
het interview, is het principe 
van flexibele servicekosten. In 
figuur 13 is een visualisatie   te 
zien van dit principe. Het houdt 
in dat wanneer de buurt zichzelf 
organiseert, dus zelf per deel 
van de wijk een deel van het 
voedselbos zal onderhouden, er 
lage servicekosten zullen zijn. 
Elk deel van de wijk zal aan een 
stukje van het voedselbos wonen, 
en hier dus het onderhoud voor 
doen. De gemeente zal hierbij 
controleren op de verzorging van 
de buurt. Maar moet de gemeente 
zelf de verschillende delen van 
het voedselbos onderhouden, dan 
zullen de servicekosten hoger zijn. 
“Ook is het belangrijk om de wijk 
en het voedselbos voor meerdere 
groepen aantrekkelijk te maken, 
zoals: ondernemers, studenten, 
verstandelijk beperkten, etc. Door 
verschillende groepen bij elkaar 
te zetten, ontstaat er meer”, aldus 
Rutger Buch.

Waar de gemeente en de 
architecten het hebben over een 
voedselboswachter, heeft Jaco 
Appelman het over een stadsboer. 
In principe heeft hij dezelfde taken 
als een voedselboswachter, maar 
is deze nog meer bezig met het 
onderhoud in de wijk. Het moet 

iemand zijn die voor het grootste 
gedeelte het onderhoud uitvoert. 
Hij moet willen samenwerken, 
mensen willen uitnodigen en 
betrekken bij de processen. De 
stadsboer kan goed werken 
in voedselbos Rijnvliet. Er zijn 
verschillende ‘eilanden’ in de 
wijk waar deze stadsboer het 
overzicht zou kunnen houden. In 
het geval dat buurtbewoners niet 
participeren in het voedselbos, kun 
je ze als afnemers beschouwen, 
denk hierbij aan een wijkmarkt 
met producten uit het voedselbos. 
 Volgens Jaco moet ook 
recreatie een plek innemen in 
het gebied van het voedselbos. 
Hij pleit voor het aanleggen van 
gemeenschappelijke ruimtes 
waar buurtbewoners kunnen 
recreëren en het gevoel krijgen 
dat ze voor participatie iets 
terugkrijgen. Daarbij kunnen niet 
participerende buurtbewoners 
toch betrokken worden bij 
recreatieve activiteiten. 
 De twee vormen die worden 
aangekaart voor de coördinatie 
van de wijk, zijn ‘contracting’ 
en ‘vertrouwen’. Volgens Jaco 
moeten we oppassen met 
eventuele contracten voor de 
wijk. Contracten zorgen ervoor 
dat vertrouwen afneemt. In 

voedselbos Rijnvliet kunnen 
bepaalde ‘leefregels’ worden 
opgesteld waar men zich aan 
moet houden. Zo hou je het 
luchtig en blijft het vertrouwen in 
de intentie bestaan. 

hoge 
servicekosten de gemeente 

verzorgt het 
onderhoud

lage 
servicekostende wijk neemt 

initiatief voor 
het onderhoud

Figuur 13: flexibele servicekosten 
volgens Rutger Buch
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sense of community

Lidmaatschap
EVA-Lanxmeer zorgt voor een 
lidmaatschapsgevoel onder zijn 
bewoners door grenzen aan te 
geven. Als nieuwe bewoners een 
huis kopen in deze wijk, tekenen 
zij een ‘bewonersovereenkomst’ 
waarin leefregels staan 
vastgesteld. Door een contract 
te ondertekenen wordt het 
lidmaatschapsgevoel vergroot, 
je maakt dan deel uit van een 
groter geheel.  Dit aspect zie je 
niet terug bij de voedselbossen 
of andere projecten, waardoor 
daar een minder groot gevoel van 
lidmaatschap is. 
 John Verkerke is actief 
bezig met het creëren van 
emotionele veiligheid door 
mensen te bellen en een echte 
people-manager te zijn. Hij vindt 
het belangrijk iedereen een functie 
te geven waar hij of zij zich prettig 
bij voelt. In de voedselbossen 
die zijn geïnterviewd is dit niet 
naar voren gekomen, er werken 
bij de voedselbossen geen vaste 
vrijwilligers waardoor het ook 
moeilijker is om een emotionele 
veiligheid te creëren. 

 Bij de voedselbossen is 
terug te zijn dat er geen gevoel 
van verbondenheid en identificatie 
is, aangezien vrijwilligers elkaar 
weinig zien. Vrijwilligers zijn in 
het algemeen vrij om te komen 
wanneer ze willen, waardoor je 
op elke vrijwilligersdag andere 
mensen rond ziet lopen. Dit moet 
bij voedselbos Rijnvliet anders 
aangepakt worden. Door een 
vaste club vrijwilligers te krijgen, 
zorg je ervoor dat ze elkaar 
vaak zien. Hierdoor kunnen zij 
een gevoel van verbondenheid 
creëren en zich met elkaar gaan 
identificeren. Dit gevoel kan ook 
vergroot worden door ervoor 
te zorgen dat deze vrijwilligers 
elkaar ook gaan zien in hun vrije 
tijd.
 Een ander onderdeel wat 
een gevoel van lidmaatschap 
vergroot is een gemeenschappelijk 
symbool. Dit aspect was nergens 
terug te zien, behalve bij het 
Kralingse Bos van John Verkerke. 
Hier dragen de vrijwilligers 
shirts waar ‘ambassadeurs’ of 
‘vrijwilligers’ op stond, zodat zij 
door bezoekers herkend werden. 

Doordat iedereen zo’n shirt draagt, 
wordt het gevoel gecreëerd deel 
te zijn van een groter geheel. 
In feite wordt bij dit onderdeel 
eenzelfde gevoel gecreëerd als 
bij het eerste punt. Dit is een klein 
detail wat makkelijk op te pakken 
is voor voedselbos Rijnvliet, door 
elke vrijwilliger een shirt te geven, 
krijgen zij het gevoel dat zij echt 
deel zijn van de groep en niet 
deel van een groep van mensen 
die komen en gaan. 

Invloed
Leden zijn meer aangetrokken 
tot een community waarin zij 
het gevoel kunnen hebben dat 
zij invloed hebben op wat de 
groep doet en welke beslissingen 
worden genomen. Rutger Buch 
van Space-S geeft hierin aan 
bewust de nieuwe bewoners van 
het complex vroegtijdig benaderd 
te hebben om hun opinie te 
peilen en met hen in gesprek te 
gaan. De bewoners voelden zich 
serieus genomen en konden hun 
visie en vraagstukken kwijt bij de 
projectontwikkelaars, waardoor 
er een prettige samenwerking 

ontstond. Rutger was niet 
langer enkel aan het zenden en 
tegelijkertijd voelde de bewoners 
zich gehoord. Dit is een punt 
wat de Metaal Kathedraal of de 
gemeente als initiatiefnemers 
op zich moet nemen. Zodra er 
bewoners geworven worden, 
moeten zij meteen betrokken 
worden bij het hele proces. De 
initiatiefnemers hierin moeten met 
hen in gesprek gaan en hen enige 
invloed geven op het proces. 
Hierin kunnen zij ook meteen 
beginnen met het promoten 
van het voedselbos. Op deze 
manier krijgen de toekomstige 
bewoners ook enige invloed over 
het voedselbos, of krijgen zij in 
ieder geval het gevoel dat zij die 
invloed hebben. Door dit gevoel 
van invloed te creëren, wordt 
er een gevoel van community 
gecreëerd en zullen de bewoners 
sneller en langer blijven hangen 
bij het voedselbos.
Invloed van een lid op de 
community en invloed van de 
community op een lid opereren 
gelijktijdig, dit slaat dus weer 
op het stukje ‘mens’ binnen de 
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community en is van belang voor 
Rijnvliet bij het aanwijzen van 
eventuele voedselboswachter. 
Deze boswachter kan invloed 
uitoefenen op de groep 
om resultaten te behalen. 
Hierdoor ontstaat er een soort 
wisselwerking: het individu heeft 
invloed op de groep, en de groep 
heeft invloed op de individu. Door 
deze wisselwerking ontstaat 
er een positieve relatie tussen 
cohesie en invloed. 

Integratie en vervulling van 
behoeftes
Het is belangrijk voor elke groep 
om een positieve samenzijn te 
onderhouden, en de individueel-
groep verhouding moet belonend 
zijn voor zijn leden. Binnen 
woonwijk EVA- Lanxmeer worden 
diverse activiteiten georganiseerd 
om zo’n dergelijk samenzijn 
te onderhouden. Dit kunnen 
barbecues of kleine feestjes 
zijn, maar ook het bijhouden 
van gemeenschappelijke perken 
en hoven is hier onderdeel 
van. Een ander voorbeeld is 
de vrijwilligersgroep van John 
Verkerke, waar jaarlijks een 
feest georganiseerd wordt door 
de opbrengsten uit de lokale 
snackbar om de vrijwilligers te 

bedanken. Dit soort activiteiten 
creëren een basis voor een 
gevoel van community, leden 
bieden effectieve versterking 
aan een community en worden 
beloond voor de succes en status 
van lidmaatschap. 
Een leuk idee wat voedselbos 
Rijnvliet zou kunnen gebruiken 
is dat er een dag georganiseerd 
kan worden om met z’n alle 
te komen plukken, en hen 
vervolgens het recht te geven 
als eerste te proeven. Hierdoor 
krijgt de community het gevoel 
dat ze belangrijk zijn en dat hun 
behoeften op de eerste plek 
wordt gezet, in plaats die van de 
bezoekers. 

Gedeelde emotionele band
Een gedeelde emotionele band 
is deels gebaseerd op een 
gedeelde geschiedenis, of de 
mate waarin deze geschiedenis 
identificeerbaar is. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan de generatie 
die de oorlog heeft meegemaakt. 
Door gebeurtenissen tijdens deze 
oorlog zijn deze mensen gevormd 
en voel zij zich verbonden met 
elkaar, ze herkennen elkaar in 
zichzelf en voelen zich daardoor 
verbonden met elkaar. 
 Binnen de community’s 

rondom het voedselbos hebben 
zij niet samen een geschiedenis 
doorgebracht, maar in feite staan 
zij aan het begin van dit proces. 
Ze leren elkaar nu kennen en 
zetten samen vanuit het niets een 
community op. De emotionele 
band wordt hierdoor samen 
opgebouwd. Het is hierbij wel 
van belang dat de toekomstige 
bewoners van de wijk Rijnvliet zo 
snel mogelijk betrokken worden 
bij het proces. Dit was ook het 
geval bij het project van Rutger 
Buch. Hij heeft de bewoners 
vanaf het begin bij het proces 
betrokken, zodat zij al een band 
hebben opgebouwd voordat ze er 
gingen wonen. 
Ook heeft Rutger rekening 
gehouden met de verschillende 
woongroepen en wat zij konden 
betekenen voor het project. Zo 
werden bijvoorbeeld autistische 
mensen, of mensen met een 
verstandelijke beperking, gebruikt 
om te gemeenschappelijke tuin te 
onderhouden omdat zij hadden 
aangegeven dit leuk werk te 
vinden. Door mensen op de 
juiste plek in te zetten, hebben 
zij het gevoel serieus genomen 
te worden, en dat hun behoeftes 
gebruikt en vervuld werden. 
Ditzelfde principe kan Rijnvliet 

overnemen door de verschillende 
doelgroepen in te zetten waar 
ze zich op hun gemak voelen. 
Hierbij kan gedacht worden aan 
gepensioneerde mensen die 
ingezet worden op hun vakgebied. 
Economen die zich bezig gaan 
houden met, of advies kunnen 
bieden over het verdienmodel. 
Of managers die leidinggevende 
rollen krijgen, kinderen die fruit 
komen plukken, autisten of 
mensen met een verstandelijke 
beperking die onkruid komen 
wieden of helpen met planten.
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best practice

Het is wel te concluderen dat de huidige manieren van beheer van de bestaande voedselbossen verre van perfect zijn, en dat deze nog 
uitgebreid aangevuld kunnen worden. De 7S-modellen van deze voedselbossen zijn dan ook incompleet te noemen. Het ontbreekt de 
voedselbossen aan strategische plannen, terwijl dit juist een belangrijk stuk is van het model.  Wel is het opvallend dat hier tegenover staat dat 
alle voedselbosbeheerders veel inhoudelijke kennis hebben over voedselbossen, het ontbreekt hen echter aan economische en strategische 
kennis om deze bossen tot een echt succes te maken. Door de ontbrekende strategieën en verdienmodellen kan het hogere doel, genoemd 
in de shared values, niet bereikt worden. 
 Ook zijn de voedselbossen niet gefocust op het creëren van een community. De bestaande voedselbossen zetten hun vrijwilligers 
niet strategisch in, maar enkel op oproepbasis. De vrijwilligers hebben niet de ‘emotionele band’, zoals genoemd in de theorie ‘Sense of 
Community: A Definition and Theory’ (W. McMillan en D. M. Chavis, 1986) met het voedselbos. Het creëren van een community is iets waar 
gerelateerde projecten Space-S, EVA-Lanxmeer en Kralingse Bos veel ervaring mee hebben. Deze projecten zijn goed gefundeerd door een 
community, wat door deze projecten ook bewust zo is ontworpen.  

Op basis van alle inzichten die zijn opgedaan tijdens dit onderzoek is er een ‘best practice’ voor het voedselbos in wijk Rijnvliet gemaakt: 
een 7S-model die op alle fronten is ingevuld met alle theorieën en opgedane kennis als input. Aangezien tijdens het onderzoek de focus op 
communityvorming rondom voedselbos Rijnvliet heeft gelegen, en deze groep zich hoogstwaarschijnlijk binnen de nieuw aan te leggen wijk 
zal bevinden, zijn woonwijk Rijnvliet én voedselbos Rijnvliet in dit geval onlosmakelijk met elkaar verboden. 

Het voedselbos in wijk rijnvliet is 
opgebouwd in een aantal pijlers: 
duurzaamheid, educatie, samen, 
recreatie, community en natuur. 
Deze pijlers, ook wel gedeelde 
waarden genoemd, vormen de 
basis van het voedselbos en het 
is belangrijk dat deze ook naar 
buiten gedragen worden door het 
hele 7S-model heen.

Het woord duurzaamheid is 
tegenwoordig steeds meer een 
containerbegrip geworden, maar 
voor het voedselbos in Rijnvliet 
staat het voor het volgende: er 
wordt gekeken naar de behoeftes 
van de bewoners van wijk Rijnvliet 
en hoe dit in het heden vervuld 
kan worden zonder het milieu in 
de toekomst in gevaar te brengen. 

Ook staat het voedselbos voor 
educatie. Het is de bedoeling 
dat mensen niet alleen komen 
voor de natuur en recreatie, wat 
ook gedeelde waarden zijn, maar 
dat ze er ook wat van kunnen 
opsteken. In het stukje educatie 
zijn vooral de kinderen belangrijk, 
zij kunnen ontzettend veel leren 
van een voedselbos en hieruit 

een gezonde opvoeding krijgen.
Zoals al genoemd zijn natuur en 
recreatie ook een groot onderdeel 
van het voedselbos. Het bos moet 
een mooie omgeving bieden 
aan de wijk, waar bewoners 
tot zichzelf kunnen komen 
en kunnen genieten van de 
prachtige natuur. Ook biedt deze 
mooie omgeving een goede plek 

 shared values
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structure

aan om recreatieve activiteiten 
te organiseren. Het voedselbos 
functioneert in feite als een soort 
ontmoetingsplek voor de buurt.
Een grote pijler van Rijnvliet is 
de community. De bewoners 
moeten een sterke community 
gaan vormen zodat Rijnvliet een 
actieve en bruisende buurt wordt. 
De community moet er uiteindelijk 
ook voor zorgen dat het bos 
beheerd wordt en dat de overige 
pijlers naar voren komen in de 
wijk.

Het voedselbos Rijnvliet en 
de wijk Rijnvliet zijn onderdeel 
van de gemeente Utrecht. De 
gemeente Utrecht heeft een 
budget vrij gegeven voor het 
voedselbos. Van dit budget kan de 
beheerder, ook wel te benoemen 
tot voedselboswachter, betaald 
worden. Deze beheerder is 
een expert wat betreft het 
onderhoud van een voedselbos. 
Uit het onderzoek naar de 
bestaande voedselbossen 
blijkt dat beheerders van de 
voedselbossen veel kennis 
hebben van voedselbossen, maar 
weinig wat betreft strategie. Een 
voedselbosbeheerder die én veel 
kennis heeft van voedselbossen 

én economisch is onderlegd 
én communicatief is onderlegd 
zowel digitaal als in de praktijk, 
is wellicht een te breed profiel. In 
plaats daarvan kan er een nauwe 
samenwerking gecreëerd worden 
met lokale organisaties en de 
wijk. Figuur 14 en 15 weergeven 
de structuur van het voedselbos 
en de wijk Rijnvliet. 
 
Bij de duurzame wijk EVA-
Lanxmeer was er een duidelijke 
structuur aanwezig waar o.a. 
een wijkvereniging in zat. 
Voor de wijk Rijnvliet zou zo’n 
dergelijke structuur interessant 
kunnen zijn zodat er een 
duidelijk aanspreekpunt is voor 

strategy

Aan de hand van de gedeelde 
waardes van de wijk Rijnvliet zal 
er ook actie ondernomen moeten 
worden. Het voornaamste doel 
van de wijk Rijnvliet is om het 
voedselbos te onderhouden. De 
waardes duurzaamheid, educatie, 
samen, recreatie, community 
en natuur maken onderdeel uit 
van dit doel. Door bijvoorbeeld 
activiteiten in te zetten voor de 
waardes educatie, recreatie, 
duurzaamheid en samen wordt er 
gewerkt aan een community. 

Het voedselbos Rijnvliet heeft 
twee soorten doeleinden. Aan 

de ene kant is het een stuk 
natuur waar bewoners hun vrije 
tijd in kunnen besteden. Aan 
de andere kant functioneert het 
voedselbos als een eventlocatie 
voor activiteiten en evenementen 
georganiseerd door organisaties 
in de omgeving zoals de Metaal 
Kathedraal (recreatie), maar ook 
uitstapjes voor de buitenschoolse 
opvang (educatie).

de bewoners in de wijk, maar 
ook voor de lokale bedrijven. 
De voedselbosbeheerder zou 
op wekelijkse of maandelijkse 
basis in contact kunnen 
blijven met deze partijen om 
activiteiten en evenementen 
rondom het voedselbos te 

Figuur 14: De structuur van het 
voedselbos en de wijk Rijnvliet

Figuur 15: De structuur van het 
voedselbos
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systems

kunnen organiseren. De 
voedselbosbeheerder deelt hier 

Rijnvliet door de ogen van..

Johan, 43 jaar oud en beheer-
der van voedselbos Rijnvliet

“Ik ben een gelukkige man. Van mijn 
hobby heb ik mijn werk gemaakt 
en wanneer dit mogelijk is, zal men 
iedere dag met een glimlach naar 
het werk gaan. Ik vind het fijn om 
praatjes te maken met de mensen 
uit de buurt. Het gemeenschaps-
gevoel is zichtbaar gegroeid sinds 
bewoners via de bewonersvereni-
ging actief kunnen meedenken bin-
nen de programmering rondom het 
voedselbos. Zo heb ik laatst met de 
kinderen pompoenen uitgehold en 
bewerkt voor Halloween, en hebben 
we van de restanten een heerlijke 
soep gemaakt voor het wekelijkse 
buurtdiner. Bep zei dat ze nog nooit 
in haar leven een betere soep ge-
proefd had, en dat is natuurlijk te 
danken aan alle liefde die ik hier in 
de producten kan stoppen. Voor-
heen werkte ik ook in de agrarische 
sector, maar vele malen commerci-
eler. Ik kan hier werken vanuit mijn 
passie, en wordt gesteund door een 
omgeving waarin talloze mogelijkhe-
den zijn. Met slechts de gemeente 
boven mij, heb ik als ambtenaar veel 
vrijheid om initiatieven te realiseren. 
Dit in samenwerking met de leuke 
groep vrijwilligers, en soms onder-
steund door kennis en knowhow 
van de Metaal Kathedraal.”

Zodra je gaat wonen in Rijnvliet 
moet je een overeenkomst 
ondertekenen. In deze 
overeenkomst worden leefregels 
omschreven, deze leefregels 
staan in teken van de community. 
Het is van belang dat de 
community volgens een paar 
regels met elkaar omgaat, maar 
ook hoe het met de omgeving 
omgaat. Je behandelt elkaar en 
de omgeving met respect. 
Ook worden de servicekosten 
behandeld in het overeenkomst. 
Als je in Rijnvliet woont, moet je 
verplicht je aanmelden voor de 
buurtvereniging. Je kan hierbij 
kiezen uit twee opties: je kan je 
aanmelden als actief lid, of als 
een niet actief lid. Als je ervoor 
kiest om een niet actief lid te 
zijn van de buurtvereniging, en 
dus niet meehelpt in de buurt 
of vrijwilligerswerk doet in het 
voedselbos, dan moeten er meer 
servicekosten betaald worden. 
Als je ervoor kiest om actief lid 
te worden, dan betaal je minder 
tot geen servicekosten. Hiervoor 
geldt: hoe actiever je bent, 
hoe minder servicekosten. Dit 

beloningssysteem zal ervoor 
zorgen dat bewoners sneller 
actiever bezig zullen zijn in de 
wijk.
Nog een belangrijk onderdeel 
van de overeenkomst: het 
referendum. Het is belangrijk dat 
de inwoners van wijk Rijnvliet 
invloed hebben op beslissingen 
betreffende de wijk en het 
voedselbos. Het gaat hierbij om 
raadplegende referenda, de 
meningen van de burgers worden 
gevraagd en serieus genomen. 
Echter beslissingen die wortels 
hebben in het Wetboek, zullen in 
handen liggen bij de gemeente.

Het voedselbos in de wijk 
Rijnvliet heeft ook een aanwezig 
verdienmodel. Er zullen regelmatig 
workshops en rondleidingen 
gegeven worden, waarbij een 
kleine prijs betaald moet worden. 
Naarmate het voedselbos langer 
bestaat en veel voedsel begint 
te produceren, zal er ook een 
FoodForest Truck komen. Hier 
kunnen mensen lekkere snacks 
of kleine gerechten komen eten 
die gemaakt zijn met ingrediënten 
uit het voedselbos. Verdiensten 
die uit alle activiteiten en 
ondernemingen komen, zullen 
weer geïnvesteerd worden in het 

zijn kennis over het voedselbos 
en geeft inzage in de planning 
wat betreft het onderhoud. De 
lokale partijen zoals de BSO of de 
Metaal Kathedraal kunnen hier 
invulling aangeven gericht op hun 
doelgroep. 
 In de structuur van het 
voedselbos en de wijk Rijnvliet is 
er ruimte voor de actieve en minder 
actieve bewoner. De actieve 
bewoners zal meedoen aan de 
georganiseerde activiteiten en zijn 
steentje bijdragen aan onderhoud 
aan het bos. Ook is er voor de 
actieve bewoner ruimte om een 
werkgroep of buurtvereniging 
op te richten om vanuit een 
gedeelde passie of pijnpunt 
iets te ondernemen. Hier zal 
vanuit de wijkvereniging budget 
beschikbaar zijn. De niet-actieve 
bewoner zal het voedselbos enkel 
zien als ‘decoratie’ en af en toe 
gebruiken voor een verfrissende 
wandeling.
 Voedselbos Rijnvliet 
behoeft nog een eigen 
structuur. Hierin staat de 
v o e d s e l b o s b e h e e r d e r 
hiërarchisch bovenaan met 
daaronder intrinsiek gemotiveerde 
vrijwilligers die het leuk vinden om 
te werken in het voedselbos.
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voedselbos. Kosten van deze 
activiteiten en ondernemingen 
zullen laag tot afwezig zijn, 
aangezien vrijwel alles op 
vrijwilligers draait. 

Alle bewoners van Rijnvliet zullen 
elke maand een nieuwsbrief 
ontvangen die onder andere een 
uitgebreide en actuele activiteiten 
kalender bevat. Ook zullen er 
interessante artikelen in komen 
te staan over topics in relatie 
met de gedeelde waarden van 
wijk Rijnvliet en stukken over 
vrijwilligers van het voedselbos. 
Ook krijgen de bewoners elk jaar 
een actuele oogstkalender. Hierin 
staat wat er dit jaar geoogst kan 
worden in het voedselbos. In het 
begin zal dit nog vrij summier zijn, 
maar naarmate het voedselbos 
ontwikkeld en groeit, zal dit meer 
worden. 

staff

Het voedselbos 
zal onderhouden 
worden door een 

vrijwilligersgroep. Iedereen 
kan zich hier vrijblijvend bij 
aansluiten. De vrijwilligersgroep, 

die onder leiding staat van 
de voedselboswachter, 
heeft een grote mate van 
verantwoordelijkheid. Daarbij 
worden ze geen vrijwilligers 
genoemd, maar ambassadeurs. 

Rijnvliet door de ogen van..

Isabel, 24 jaar oud en fulltime stu-
dent Global Sustainability Scien-
ce aan de Universiteit van Utrecht.

“Door de kennis die ik in de afgelo-
pen jaren vergaard heb op school, 
was het al snel duidelijk dat ik een 
bestuurspositie binnen de jongeren-
organisatie van Rijnvliet zou krijgen. 
Volgend jaar mag ik me officieel 
mengen met de volwassenen, maar 
ik denk dat ik hier nog wel even 
goed zit. Jongeren bekijken vraag-
stukken minder negatief, en zijn 
bereid buiten de box te denken. Ik 
vind het fijn dat het mogelijk is mijn 
stem te laten horen binnen de wijk. 
Ik woon hier toch al een aantal jaar-
tjes, en vind het prettig dat ook mijn 
mening serieus genomen wordt. Zo 
was de meet-up van vorige week 
volledig georganiseerd door de jon-
geren. Met wol van de schapen uit 
het bos, besloten we samen met 
de ouderen van de wijk een brei-
middag te organiseren. Wanneer 
dit een succes is, zal het mogelijk 
worden deze producten te verkopen 
via de weekmarkt of via internet.’’

Dit geeft een andere lading aan 
de functie. Deze ambassadeurs 
zullen herkend worden aan het 
t-shirt wat ze dragen, waarop 
‘ambassadeur van voedselbos 
Rijnvliet’ staat. Een andere 
functie van de ambassadeurs 
is dat zij tijdens het werken in 
het voedselbos aan passerende 
buurtbewoners kunnen uitleggen 
wat ze aan het doen zijn. Ze 
kunnen motiveren waarom ze 
bepaalde keuzes maken in het 
bos, waardoor buurtbewoners 
het beter begrijpen. Dit zorgt voor 
begrip bij de buurtbewoners. 
 Zoals hierboven al 
is benoemd, wordt er in de 
wijk gewerkt met flexibele 
servicekosten. De ambassadeurs 
worden op deze manier beloond 
voor de participatie bij het 
voedselbos. Hoe meer werk zij 
verrichten in het voedselbos, hoe 
minder servicekosten zij hoeven 
te betalen. Ze kunnen zich dan 
aanmelden als actief lid. 
 De vrijwilligersgroep 
doet niet actief aan de werving 
van nieuwe ambassadeurs. 
Wel staat in de nieuwsbrief, die 
elke maand wordt verstuurd, 
een advertentie waar je je kan 
aanmelden als ambassadeur. 
Iedere maand levert dit een 

aantal nieuwe ambassadeurs op. 
Het is wel belangrijk om genoeg 
ambassadeurs te hebben, omdat 
niet iedereen altijd kan werken 
in het voedselbos. Echter is het 
niet nuttig om actief te werven. 
Men moet vanuit een intrinsieke 
motivatie de stap nemen om 
ambassadeur te worden. 

De sfeer in de wijk is erg 
gemoedelijk, wat onder andere te 
danken is aan de leefregels en de 
vroegtijdige samenwerking die is 
aangegaan tussen ontwikkelaar 
en bewoner. Door de creatieve 
en groene inrichting rondom het 
voedselbos, is de openbare ruimte 
toegankelijk en aantrekkelijk 
voor meerdere doelgroepen. 
Zo kunnen kinderen spelen op 
speelinstrumenten gemaakt 
uit de bomen van het gekapte 
populierenbos, maar zijn er ook 
genoeg bankjes en romantische 
ruimtes voor de oudere doelgroep 
om te kunnen recreëren. Door 
de activiteiten die regelmatig 
georganiseerd worden in, voor en 
door de wijk, is het gemakkelijk 
elkaar aan te spreken. Er is dus 
sprake van sociale cohesie en 
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skills

Het unieke aan de wijk Rijnvliet 
is het voedselbos. Volgens de 
gesproken voedselbosexpert, 
de landschapsarchitect en 
stedenbouwkundige, is er nog 
nergens in Europa een project 
waarbij een voedselbos centraal 
staat in de wijk op deze schaal te 
zien. 
Het voedselbos wordt beheerd 
door een voedselboswachter die 
verschillende kwaliteiten heeft. 
In de eerste plaats heeft de 
beheerder van het voedselbos 
een functie als connector. Hij 
verbindt de buurt met elkaar, 
en hij creëert een gevoel van 
saamhorigheid. Hij begeleidt de 
vrijwilligersgroep en stelt hen aan 

als ambassadeurs die andere 
buurtbewoners uitleg geven over 
keuzes die gemaakt worden in 
het voedselbos. Op deze manier 
verbindt hij ook de buurtbewoners 
met het voedselbos. 
Daarnaast heeft hij ook een 
educatieve functie. De bewoners 
kunnen door te helpen in 
het voedselbos, of door naar 
workshops te gaan, veel leren 
over het voedselbos en de 
natuur in het algemeen. De 
beheerder van het voedselbos 
zal de kinderen van de BSO en 
de basisschool kennis over het 
voedselbos bijbrengen door hen 
te laten helpen op de werkdagen. 
Ook motiveert de 
voedselboswachter de 
buurtbewoners om activiteiten 
rondom het voedselbos te 
organiseren. Het voedselbos 
opereert ook vanuit een 
economisch oogpunt. Zodra 
het voedselbos een aantal jaar 
oud is en redelijk wat voedsel 
gaat produceren, zal het ook 
voor economische doeleinden 
ingezet worden. Daarom denkt de 
voedselboswachter ook over het 
verdienmodel na. Hij zal ervoor 
zorgen dat het voedselbos op 
zichzelf kan staan.
Het is voor de voedselboswachter 
noodzakelijk om meerdere 
kwaliteiten te hebben in 

dit is voornamelijk te zien binnen 
de eilanden van de wijk. Actieve 
leden van de bewonersvereniging 
zitten, zoals eerder aangegeven, 
regelmatig om tafel om te spreken 
over pijn- en passiepunten. 
Wanneer er belangrijke keuzes 
gemaakt moeten worden, 
organiseert de raad een 
referendum voor de gehele buurt. 
Deze manier van besluitvorming 
zorgt voor een gevoel van ‘samen’ 
binnen de wijkbewoners.

verschillende disciplines. 
De voedselboswachter is 
multidisciplinair inzetbaar, hij 
heeft van alle gebieden omtrent 
het voedselbos verstand, 
waardoor er het maximale uit het 
voedselbos en de buurt gehaald 
kan worden. 

Rijnvliet door de ogen van..

Mark, 31 jaar oud en ZZP’er in de bouw

“Mijn vrouw en kinderen genieten 
echt van de groene ruimtes hier in 
Rijnvliet hoor, dat is het niet. Ik heb 
er alleen niks mee. Duurzaam enzo. 
Natuurlijk is het fijn dat er via het al-
gemene collectieve systeem geld te 
besparen is op de lasten, maar ik doe 
er zelf geen moeite voor. Ik ben al 50 
uur per week met mijn werk bezig en 
vind het wel goed. Als ik thuis ben 
gaan de voetjes omhoog en de tele-
visie aan. ‘s Zaterdags naar de sport-
vereniging met de kleine en koffie 
drinken met de aanwezig buurtjes. 
Die barbecues die georganiseerd 
worden door de buurt vind ik ook 
wel geinig, beetje vlees omdraaien 
kan ik best! Meer gaat het alleen niet 
worden... Dat mijn vrouw wekelijks 
staat te koken voor de oudjes, pri-
ma. Kan ik mannenavond houden!”
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Figuur 16: Het 7S-model van de wijk Rijnvliet en het voedselbos
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Getranscribeerde interviews

Haarzuilens
Charlotte: “Over het doel van dit 
voedselbos. Zou je dat nog een 
keer kort kunnen vertellen?”

Jan: “Ja. Ja het gaat ons 
echt om de combinatie 
van hoge natuurwaarde en 
voedselproductie. Dus, naja, 
dat betekend dat echt veel 
soorten op af moeten komen. 
Betekent ook dat echt serieuze 
hoeveelheden eten uit moet 
komen, en gebruikt worden. Dus 
het is geen sierobject wat dat 
betreft, niet uitsluitend. Uh… dat 
is dus de hoofdlijn zeg maar. Het 
heeft natuurlijk een aantal extra 
functies, dat het gebiedje heeft 
ook een recreatieve kant, het 
is ook belangrijk dat mensen er 
gewoon lekker doorheen kunnen 
lopen en ervan genieten zeg 
maar.”

Charlotte: “Ja. Ja.”

Jan: “Het heeft een klimaat kant. 

Het is ook belangrijk dat zo’n, 
überhaupt zo’n systeem van 
landbouw, dat dat CO2 vastlegt 
en zo fijn stofje tot bodemvorming 
doet in plaats van afbraak van 
de bodem en milieuvervuiling 
zeg maar. Uhm... en daarom, 
naja zitten we op een schaal 
van ongeveer zes hectare. We 
hopen ook dat, zeg maar, dat 
we ook aanstekelijk werken voor 
uh… richting agrarische kant 
toe zeg maar. Ik vind het super 
goed en leuk als mensen in hun 
achtertuintje meer voedselbos-
achtige dingen gaan doen. Hoe 
lokaler, hoe beter eigenlijk. Dat 
is natuurlijk super mooi. Maar 
uiteindelijk moet het ook echt een 
impact hebben wat mij betreft dus 
op het landschap en hoe wij ons 
voedsel gaan voorzien.”

Charlotte: “En welke kant zou je 
dan met de agrarische kant op 
willen?”

Jan: “Uhm… Nouja, dus sowieso 

dat het dus belangrijk is dat 
veel houten gewassen worden 
geïntegreerd, en dat veel meer 
diversiteit is. Dat er veel minder 
afhankelijk is van pesticiden, 
kunstmesten. En dat pakken wij 
dus aan door, door uhm… Die 
twee kanten hebben we gewoon 
in de inrichting geïntegreerd, hè 
dus dat we stukjes hebben waar 
romantisch voedselbos zijn, een 
parkje waar je ook op rondleidingen 
heel goed terecht kan, want 
we willen natuurlijk ook veel 
rondleidingen geven. Dan kan je 
dus ook leren wat je allemaal kan 
eten, en verschillende smaken en 
heel veel mensen hebben dingen 
in hun tuin staan die super lekker 
zijn, maar waarvan ze soms niet 
weten wat het is, of dat je het 
kan eten zo. Dus naja, het heeft 
zo’n educatie kant, tegelijkertijd 
het stuk dat we over twee weken 
gaan beginnen aan te planten; 
dat wordt wat overzichtelijker en 
daar gaan we dus meer de grote 
massa uithalen zeg maar. 

Charlotte: “Dus ik hoor ecologisch, 
productie, recreatie en educatie?”

Jan: “Ja.”

Charlotte: “Daar zijn wel een 
beetje jullie gedeelde waardes, 
van dit voedselbos?”

Jan: “Ja.”

Charlotte: “Oké, leuk. En wat 
betreft het beheer, want je zit al 
bij landgoed haarzuilens.”

Jan: “Het is onderdeel van de 
natuurmonument landgoed 
Haarzuilens, en wij hebben dit 
gebied beheer gekregen voor de 
komende 26 jaar. 

Michelle: “Bij als stichting?”

Jan: “Bij als stichting Lekker 
Landgoed. Dus dat is begonnen 
vanuit Maarten Schrama en mij 
dus. Even for the record, ik ben 
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Jan Degenaar en uhm… wij 
hebben deze stichting opgericht 
vanwege het contact met 
Natuurmonumenten dat we zo’n 
langdurig afspraken willen maken 
en als een van ons onder een 
bus komt dan zou dat allemaal 
gewoon door kunnen gaan. 
Dus dat is wel heel belangrijk 
voor de continuïteit, sowieso we 
richting ons systeem zo in dat, 
dat in hoofdlijnen dat het over 
honderd, tweehonderd jaar nog 
moet kunnen staan. Daar planten 
we onze bomen op, dus als 
Nederland dit, uhm… als dat nog 
bestaat zeg maar, dan moet het 
wel een mooi systeem zijn.

[deel van opname niet goed 
opgenomen]

Jan: “Ja.”

Charlotte: “Oké, dus dan heb je 
Landgoed Haarzuilens, en een 
stichting. Jullie functioneren naast 
elkaar, of eigenlijk nog -”

Jan: “Uhm… Dus voedselbos 
Haarzuilens wordt beheerd door 
de stichting Lekker Landgoed. En 
dit is onderdeel van het grotere 
landgoed Haarzuilens wat van 
Natuurmonumenten is. Zo werkt 

het.”

Charlotte: “En de zorgboerderij 
die daarbij zit, die?”

Jan: “En de boerderij zit ook op het 
grond van Natuurmonumenten, 
dus en ook het oude land, dus 
die varkens en die koeien, dat 
is ook zeg maar activiteiten 
die plaatsvinden binnen 
Natuurmonumenten.”

Charlotte: “En, uhm… op dit 
moment zijn dan ook Maarten 
en jij die zeg maar ook de leiding 
nemen over dingen?”

Jan: “Wij beslissen alles en dat is 
uhm, daar hebben wij expres voor 
gekozen. Want meestal als je een 
stichting hebt ofzo, of überhaupt 
een bestuur, dan heb je meestal 
drie mensen minstens. Uhm.. 
Wij kennen elkaar al sinds onze 
studie en we kennen elkaar goed, 
dus uhm… Wij zitten eigenlijk 
behoorlijk op één lijn ook en dat 
is super prettig om met weinig 
mensen te zijn soms voor het 
inrichten van zo’n gebied, er 
moeten echt veel keuzes gemaakt 
worden. En je wilt niet de helft 
van de tijd te zitten vergaderen, 
dus dat is het gevaar denk ik van 

altijd veel mensen betrekken bij 
het ontwerp en dus de structuur 
is: wij beslissen wat we willen 
aanplanten, waar we het willen 
aanplanten, en verder betrekken 
we vrijwilligers en gewoon 
vrienden van ons natuurlijk en 
mensen daarbij die dan gaan 
helpen met echt dat systeem van 
grond kijken.

Michelle: “En hoe bereik je die, de 
vrijwilligers?”

Jan: “Dus ja dat is echt heel erg 
dichtbij begonnen natuurlijk, 
gewoon vrienden die we kenden.”

Michelle: “Mouth to mouth?”

Jan: “Ja, mouth to mouth, maar 
gewoon dat je. Ja mensen die 
je durft uit te nodigen van ‘kom 
je mee helpen? We gaan dingen 
aanplanten, of we gaan die 
Elzensingels zagen.’ Dat soort 
dingen.”

Michelle: “Maar zijn zij ook 
intrinsiek gemotiveerd?”

Jan: “Uhm… Ja. Dus ze zijn, 
naja sommige mensen die wisten 
natuurlijk al wat we aan het doen 
waren, dus die vonden het leuk om 

daaraan bij te dragen. En andere 
mensen, het is ook gewoon leuk 
om buiten bezig te zijn. We komen 
ook allebei uit Nederlandse bond 
van Natuurstudie (NJN), is een 
club voor, ja zeg maar kinderen, 
jongeren tot 25 jaar die dus… 
Naja dus we hebben ook contact 
met mensen die daar nu nog 
in zitten en die hebben we dan 
hier ook weleens een kampje en 
gingen we kijken wat voor muizen 
rondlopen in het gebiedje enzo, en 
ook dus beheren dat gebeurd ook 
wel vaak vanuit de, uhm... dus zeg 
maar landschapsbeheer. Dus zo 
hebben we die Elzensingels met 
vijftien man in één dag hebben we 
zo’n heel stuk gedaan, dus dat is 
altijd super leuk, leuk om te doen. 
En dan krijg je vervolgens een stap 
verder zeg maar van mensen die 
we eigenlijk niet kennen, hebben 
we ook wel gehad, dat uhm… Ja 
we hebben zo’n Facebookpagina 
opgericht, en we waren daar 
eigenlijk helemaal niet van, maar 
wij hebben al wel gehad dat de 
mensen bij ons in het veld stonden 
op zo’n dag die we aankondigen 
van ‘dan planten’. Die ons via 
via hadden gevonden, die we 
gewoon helemaal niet kenden, 
maar die dus wel echt in het veld 
stonden met helpen planten.”
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Michelle: “Dus je bent niet actief 
aan het werven voor nieuwe 
vrijwilligers?”

Jan: “Uhm… dat gaat een beetje 
vanzelf, dus we zijn nu bezig met 
zo’n crowdfundingsactie, dus al 
die nieuwe aanplanten moeten we 
gefinancierd krijgen. Onderdeel 
van die actie is dat behalve geld 
we ook vragen, als je mee wilt 
doen geef je op en op die manier 
hebben ook al een paar mensen 
gehad die hier uit het dorp, die 
zeiden van hartstikke leuk om 
mee te doen.”

Michelle: “Is het internet dat je 
zo’n bepaalde crowdfunding actie 
organiseert?”

Jan: “Uhm… Nou… Ja dus je hebt 
op internet zo’n platform waar je 
via wat die geldstroom gaat zeg 
maar, daar staat ook informatie 
over, ja jullie waren ook bij die 
avond?”

Charlotte: “Ja daar was ik bij.”

Michelle: “Ik had een andere 
lezing.”

Jan: “Dus daar was zo’n openbare 
dag, naja daar waren een 

kleine dertig mensen, maar die 
hebben gewoon wel in de pers 
aangekondigd en rond gemaild 
enzo om proberen mensen daarop 
af te krijgen. En verder, ja… Via 
via zijn we proberen dat onder 
de aandacht te krijgen zeg maar. 
Een van de belangrijke dingen 
voor de komende paar weken is 
dat we dus zo’n grote plantdag, 
die willen we hier nog in het dorp 
aankondigen door gewoon echt 
te flyeren langs huizen. Je hebt 
het dorp gezien, is niet zo groot, 
maar dat is natuurlijk wel precies 
de mensen uit de rechtstreekse 
omgeving die uiteindelijk het 
meest belang hebben bij zo’n 
plek waar je super lekkere dingen 
kan oogsten.”

Michelle: “En wil je dan… Ben 
je bewust bezig met het creëren 
van een groep of is het gewoon 
dat iedereen eens af en toe komt 
aanwaaien, eenmalig of…?”

Jan: “Uhm... Wij organiseren... 
Wij zeggen altijd van deze dag 
gaan wij aanplanten en dat is niet 
heel vaak, dus dat zijn de dagen 
dat we echt zorgen dat we de 
grote massa hebben en precies 
weten waar we het willen hebben 
en dan gaan we met z’n alle 

aanplanten. En de rest van de tijd 
het kleine spul zeg maar, ben ik 
eigenlijk meer zelf mee bezig. Je 
bent ook best wel vaak lang bezig 
met kijken waar je het precies wilt 
en zo, en dat kan je niet allemaal 
op papier bedenken. Dus dan 
sta je toch weer een beetje in 
het veld te dubben voordat je 
ergens een struik neerzet. En 
wat misschien ook wel belangrijk 
is, of wat ook wel aardig is om te 
vertellen… Dus, naja we zijn vorig 
jaar begonnen november met 
aanplanten en tot nu toe heeft 
onze prioriteit nog niet zo heel erg 
gelegen bij echte omgeving erbij 
te betrekken. En dat is nu steeds 
belangrijker aan het worden, dus 
de eerste serieuze oogst duurt 
misschien nog een jaar.”

Michelle: “En waarom is dat 
belangrijk nu?”

Jan: “Ja je merkt wel dat mensen 
zeggen van ‘goh, waar zijn 
jullie eigenlijk mee bezig?’ Ik 
bedoel, ja het is toch ook een 
beetje beleefdheid ofzo. Of onze 
overweging was van wij hebben 
nog heel weinig te laten zien, dus 
laten we eerst maar wat maken 
en dan kunnen we gaan vertellen 
wat we aan het maken zijn. 

Alleen dat ze hier nu een hond 
uitlaten, dan is het natuurlijk ook 
leuk om te weten wat er gebeurd. 
En daarbij hebben we ook wel 
rondleidingen gegeven die we 
hebben aangekondigd ook hoor, 
maar nog niet dat we alle deuren 
langs gegaan zijn. Dus het is best 
moeilijk om uhm… Of dat echt de 
manier is om mensen te bereiken? 
Het kan wel ergens in een krantje 
staan, maarja hoeveel mensen 
lezen nou precies dat krantje, of 
moet je blik erop vallen? Dus dat 
vind ik nu wel belangrijk, dat we 
mensen echt zo nu uitnodigen om 
te kunnen vertellen wat zijn we nu 
aan het doen, en ik hoop dan dus 
dat mensen ook op die manier het 
leuk vinden om mee te doen en 
ook op een rondleiding allemaal 
dingen komen proeven en zien 
wat je eigenlijk kan doen. 

Charlotte: “En moeten vrijwilligers 
ook echt bekwaam zijn om in het 
voedselbos te werken?”

Jan: “Je moet er als begeleider 
redelijk bovenop zitten, dus ook 
gewoon vrienden van mij die ik 
heel praktisch had ingeschat, 
uhm… Het is niet zo dat je iemand 
een boom geeft en het vanzelf 
goed gaat, dus mensen zetten al 
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snel te diep of laag en dat moet 
allebei niet enzo, dus je moet 
echt goeie plantinstructie geven 
en zorgen dat er echt iemand bij 
is die dat kan begeleiden. Dus 
dan heb je meerdere mensen 
die bezig zijn en dan ben je zelf 
een beetje aan het rondlopen 
ook om overal even te helpen 
en mee te kijken en dat gaat ook 
niet helemaal vanzelf, je moet het 
ook een beetje leren. Omdat de 
neiging heel groot is om gewoon 
zelf te gaan planten en dat doe ik 
ook wel, maar dat moet je niet de 
hele tijd doen, want er moet toch 
ook een hele hoop meegekeken 
worden. 

Michelle: “En coördinatie ook.”

Jan: “Ja. En wat ook heel 
belangrijk is, is de voorbereiding. 
Dus uhm.. Ik weet niet of jullie 
zulke praktische dingen… Of jullie 
daarover denken?”

Michelle: “Er ligt een plan, dus 
Xavier…”

Jan: “Ja precies, maar ook op 
de dag zelf, op een gegeven 
moment heb je zo’n hele groep 
met weet ik veel… 15 mensen, je 
hebt verteld wat je wilt gaan doen, 

en als je dan nog heen en weer 
moet gaan verschuiven wat je 
waar wilt, dat is super onhandig. 
Wij proberen te zorgen dat we 
bamboestokken al in de grond 
hebben en dat je precies weet 
wat waar moet komen en dat 
je niet met je vijftienen staat te 
koukleumen en staat te wachten 
van ‘oh, wat moet er nou met 
deze plant gebeuren?’. 

Charlotte: “Je had het er straks 
over dat je dadelijk betaalde 
rondleidingen wilt doen, en 
eventueel dat plukken voor een 
bepaald gedrag.”

Jan: “Ja. Zelfpluk-systeem. Dus 
dat lijkt me ook het mooist. Het 
is ook het idee dat mensen uit 
de omgeving een abonnement 
nemen bij ons of ‘vrienden 
worden van’, daar moet een 
precieze formulering voor bedacht 
worden. Dus een jaarlijks bedrag 
betalen en dan mogen ze elke 
week bijvoorbeeld een mand vol 
plukken, of verschillende uhm… 
Of voor zwaardere gebruikers 
dat je een zwaarder abonnement 
neemt, dat je meerdere manden 
vol plukt. En dan het voordeel 
is dat mensen precies kunnen 
plukken wat ze zelf willen, en ook 

als ze precies zo rijp is dat het op 
z’n optimaal is zeg maar. 

Michelle: “Heb je genoeg 
productie om meerdere manden 
per week te vullen?”

Jan: “Ja, maar dat is dus een 
kwestie van zorgen dat je… Nu 
hebben we dat nog niet, maar 
over een paar jaar komen er 
achterlijke hoeveelheden aan.”

Michelle: “Wanneer is dat 
ongeveer? Twee jaar, vijf?”

Jan: “Over twee jaar de 
eerste serieuze hoeveelheden 
frambozen en bessen en dat 
soort dingen die snel gaan. 
Over tien jaar heb je echte grote 
hoeveelheden walnoten die er 
beginnen te komen, en ergens 
tussendoor, afhankelijk van wat we 
precies gaan doen, het fruit gaat 
ook wat sneller. Het zijn ook nog 
de plannen om wat laagstamfruit 
te doen, zodat we in ieder geval 
wát hebben voor de eerste jaren, 
want dat gaat veel sneller. Daarbij 
is het wel belangrijk, zeker voor 
de  minder bekende dingen, uh… 
interactie met de rondleidingen. 
Ja met onbekende gewassen 
moet je wel weten wat je ervan 

kan eten en wanneer het rijp is. 
Het is denk ik goed als je zo’n 
kringetje hebt van vijftien mensen 
die een zelfpluk abonnement 
doen dat je een combinatie maakt 
van oogstdagen en rondleidingen 
dat mensen zelf aan de slag 
kunnen. En het is natuurlijk ook 
gewoon zaak bij ons, ja dat als 
je abonnementen geeft dat er 
ook genoeg aanwezig is. Je 
moet niet in één keer duizend 
abonnementen weggeven, dat 
is iets wat we langzaam moeten 
opbouwen met de oogst. En dan 
kan je ook zien hoe goed het werkt, 
als er dan toch veel gepikt wordt 
dan kan je minder abonnementen 
verkopen, omdat er dan minder is 
voor de mensen die wel betalen.”

Charlotte: “En jullie hebben een 
contract. Is die ook opgebouwd 
in een aantal jaren waarin jullie 
doelen moeten bereiken?” 

Jan: “Nee, niet zo expliciet. Maar 
uhm… even denken. Ja dus 
we hebben wel zelf zo’n soort 
grofweg tijdsplan van naja wat 
we vorige jaar hebben gedaan, 
wat we toen wouden doen zeg 
maar. Elk jaar pakken we er een 
stuk bij, dus naja jullie hebben 
gezien welke stukken we komend 
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seizoen gaan aanplanten. Een 
jaar daarna willen we nog een 
extra poel graven als we dat nog 
allemaal rond krijgen, zorgen we 
wel voor eigenlijk, en dus ook het 
aanplanten van het daaromheen. 
Je moet natuurlijk eerst graven 
en dan planten. Dus zo spreiden 
we het aanplanten uit over de tijd 
heen en dan kunnen we ook leren 
van wat we doen. Als we dan heel 
enthousiast zijn van een bepaald 
gewas, dan kunnen we daar wat 
meer van doen. Ik bedoel dat is 
super goed.” 

Michelle: “Vrij flexibel?” 

Jan: “Ja. En het maakt het gewoon 
behapbaar om met een bepaald 
aantal mensen zo’n systeem van 
de grond te krijgen. Ik denk dat 
het een beetje een luxepositie 
is waar we in zitten, we hoeven 
niet alles vanaf moment één in de 
grond te hebben, maar het is wel 
echt ideaal ja.”

Michelle: “Wordt alles gefinancierd 
door crowdfunding, of ook via 
subsidies?”

Jan: “Voornamelijk… Uhm.. Even 
kijken… Het belangrijke grote 
schep geld is eigenlijk die poelen 

graven, dat is vele malen duurder 
dan een paar boompjes kopen 
eigenlijk. Dat hebben we vanuit 
gemeentelijk initiatieven fonds 
gefinancierd, dus vanuit gemeente 
Utrecht. Dat gaat dan ook om dat 
we mensen bij betrekken en dat 
we eigenlijk een stuk openbare 
ruimte aan het inrichten zijn, op 
een goeie manier. En die heggen 
waarmee we begonnen zijn, die 
hebben we deels zelf betaald en 
deels gesubsidieerd gekregen 
vanuit een goeie doelen stichting 
zeg maar.”

Michelle: “En jij loopt hier ook een 
aantal dagen rond, wordt jij ook 
betaald daarvoor?”

Jan: “En ik word niet betaald, 
maar ik word mede mogelijk 
gemaakt door hier, dus het feit dat 
ik hier bij Emmaus kan zitten. M’n 
woonkosten, en ik eet hier ook 
vaak mee, dus zo wordt vanuit de 
Emmaus ondersteund dat ik hier 
dit systeem kan opzetten. Dus het 
is inderdaad ons financiële plan 
is het eerste jaren geld aan het 
uitgeven, en deels moeten we dat 
ook nog bij elkaar krijgen en deels 
is dat ook onze eigen geld dat we 
hebben opgebouwd. Maarten 
heeft nog steeds een vaste baan, 

ik had een baan voordat ik hier 
kwam. Gewoon een betaalde 
baan, daar had ik nog genoeg 
reserve voor, dus uhm… Dat was 
mijn plan, ik ben zeg maar nog 
aan het interen. Op een gegeven 
moment is dat op, dus dan moeten 
we wel geld gaan genereren uit 
de zelfplukkerijen.”

Charlotte: “Dus dat is wel een 
persoonlijk plan dan? Als je daar 
zelf zo in investeert?”

Michelle: “Een soort belang ook 
wel, misschien?” 

Jan: “Ja en dat was gewoon, ja 
we hadden gewoon echt zin om 
zo’n systeem van de grond te 
trekken en naja, dan moeten we 
maar zien hoe we dat financieel 
rond krijgen. Het is natuurlijk niet 
zo dat we een business op willen 
zetten ofzo haha. Nee, maar dat 
komt er wel bij, ik bedoel want 
je… Uhm, ja. En dat is ook wel 
belangrijk voor als we denk ik 
beetje als voorbeeldproject willen 
zijn, daar moet je nooit één van 
hebben natuurlijk, die moet je 
overal hebben. Maar je moet laten 
zien dat het écht werkt, en dat 
mensen het kunnen gebruiken. 
Dat het dingen oplevert zeg 

maar. En dat geldt ook voor dat 
Leidsche Rijn project, dat is weer 
een ander project denk ik. Je zit 
écht in een wijk.”

Michelle: “Ja het wordt heel 
anders neergezet. Tenminste, 
naar mijn idee wordt het heel 
anders neergezet. En je wordt in 
wijze… Ja de gemeente Utrecht 
is er ook bij betrokken, uhm… 
er is een partij bij betrokken, de 
Metaal Kathedraal, die daar ook 
belangen bij heeft. Er komen ook 
allemaal verschillende belangen 
bij kijken en dan zijn wij er nog 
om een soort van richting te 
geven, tenminste om een advies 
te geven wat er nog mogelijk is en 
wij hebben natuurlijk een best wel 
economische achtergrond. Dus 
daar zit misschien een verschil 
qua plan, dat van ons is min of 
meer een soort businessplan. 
Hoe je door de jaren heen iets 
meer economisch er iets mee kan 
doen, en iets kan bouwen. Dus ja 
ik denk dat het heel anders is hier 
als bij Leidsche Rijn.” 

Jan: “Jullie gaan proberen om 
de rechtstreeks omwonenden 
ook erin te laten investeren zeg 
maar?”
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Michelle: “Nou dat is misschien 
niet helemaal de bedoeling, 
ze investeren wel in tijd en 
energie, betrokkenheid. Het moet 
gedragen worden natuurlijk, het is 
leuk als mensen daar bijvoorbeeld 
op een markt producten kopen.”

Charlotte: “Ja het zou zomaar 
kunnen zijn, bij EVA-lanxmeer 
betalen mensen contributie om 
daar te wonen, dus wellicht dat 
dat ook in één van de voorstellen 
komt te staan, dat mensen 
contributie betalen om dat bos te 
kunnen onderhouden.”

Michelle: “En daarom gaan we 
ook langs verschillende projecten, 
om te kijken wat er nou waar, 
bijvoorbeeld hier, aan toe gaat.”

Charlotte: “Het is wel duidelijk dat 
jij hier vier dagen aan besteed, 
dus er vooral voor de aanplanting 
hier iemand moet zijn.”

Jan: “Ja.” 

Charlotte: “En dan later zou het 
dan minder worden, stel zie je het 
dan wel voor je dat hier dan over 
twee jaar dan wel een fulltime 
baan aan overhoud, of dat het dan 
zichzelf wel veel onderhoud?” 

Jan: “Nee ik denk wel echt dat 
ik veel met dit project bezig blijf 
de komende jaren en ik kan 
me ook best voorstellen dat ik 
ergens anders nog een keertje 
iets van de grond ga trekken, 
want het is gewoon super leuk 
om zo’n systeem te maken en te 
bedenken.”

Michelle: “Maar zie je… stel je 
voor dit wordt één van de pionier 
bossen, voorbeelden. Over tien 
jaar sta je ergens en je vertelt iets 
over hoe het is gegroeid en het is 
doorgemaakt, dat zijn dan dingen 
waar je trots op bent en daar 
naar terug kan kijken. Wat deel 
jij dan? Je zit in een soort zaal te 
spreken, naar mensen die denken 
‘wauw, deze man die heeft dat 
voedselbos zo groot gemaakt!’ 
Wat zou je dan vertellen? Als je 
mag dromen?”

Jan: “Naja, eigenlijk vanaf het 
begin waren we al tevreden 
met een aantal dingen, dus dat 
is dan echt de natuur kant van 
het verhaal. Waar we ook de 
snelle successen in hebben, dus 
je legt planten en heggen aan 
en je hebt het eerste jaar al dat 
er meer broedparen zijn voor 

blauwborsten en roodborsten 
buiten. Je ziet beesten reageren 
op alles wat je doet, of je graaft 
een poel en naja… de poel is nog 
niet af. Uhm…”

Michelle: “Het is over tien jaar he, 
dus alles is al af.”

Jan: “Oh, oké. Ik denk dat 
het gewoon allemaal kleine 
dingetjes zijn, van paar weken 
terug ontdekte ik zelf een plant 
die echt super lekker is als een 
soort salade plant. Nou ben ik 
zelden zelf zo enthousiast over 
bladgroente, maar het is echt 
heel lekker. Sassefras heet het. 
Dus naja dat ontdek je dan, dus 
daar hebben we nu meer van 
besteld want daar hebben we 
anders maar één struikje van en 
daar heb je net niks aan voor 
meer mensen. Stel dat andere 
mensen het ook lekker vinden, 
dan gaan zij het ook aanplanten. 
Dus op zo’n manier denk ik dat 
mensen gewoon op een goede 
manier bij elkaar kunnen afkijken. 
Dus zo kijken we ook in andere 
voedselbossen van ja wat voor 
strategieën en hoe kan het eruit 
zien en wat vind je mooi, zo 
kan iedereen van elkaar dingen 
overnemen.”

Charlotte: “Dus over tien jaar zou je 
praten over kruisbestuivingen die 
hebben plaatsgevonden tussen 
jou en andere voedselbossen?” 

Jan: “Naja ik denk het belangrijkste 
wat je leert is door ergens naar 
toe te gaan en te kijken hoe het 
eruit ziet. Dus dat zouden dan 
echt referenties zijn voor ons hé, 
zoals Ketelbroek of bij Crawford, 
dan denk je van dit stukje wil je 
dit of dat overnemen. Dus dat is 
denk ik het belangrijkste, dus dat 
je laat zien wat doen wij en dan 
kunnen mensen gaan kijken wat 
ze kunnen gebruiken voor hun 
plek.”

Charlotte: “Ik heb nog één vraag, 
en dat is: wat werkt er op dit 
moment wel, en wat werkt er niet? 
Dit mag over alles gaan.”

Jan: “Even denken. Ja alles gaat 
eigenlijk wel goed.”

Michelle: “Geen dingen waar je 
tegenaan loopt?”

Jan: “Het enige is dat zo’n 
crowdfundingsactie van de grond 
trekken dat je denkt van ‘oké 
prima dat doen we eventjes’. Dat 
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is toch wel meer gedoe dan ik 
had gedacht. Mijn persoonlijke 
motivatie is ook deels dat ik meer 
wilde buiten spelen zeg maar, we 
wilde zo’n systeem maken, maar 
ook gewoon met buiten spelen. 
Maar naja om dat voor elkaar te 
krijgen moet je ook hele dagen 
achter de computer om tekstjes uit 
je toetsenbord te rammelen enzo. 
Kan soms heel leuk zijn, maar zit 
ook een hele hoop vergaderen en 
gedoe en dat hoort er gewoon bij, 
maar daar doen we het niet voor 
zeg maar haha.”

Charlotte: “Dat zou je liever uit 
handen geven?”

Jan: “Dat kan je niet altijd uit 
handen geven.”

Charlotte: “Nee, maar dat zou je 
wel liever willen?”

Jan: “Dat wil je beperkt houden in 
ieder geval.”

Charlotte: “En wat werkt er 
dan wel? Want je zegt het gaat 
eigenlijk wel goed.”

Jan: “Ja, alles slaat goed aan en 
je ziet dat dingen best wel snel 
gaan. Zeker als ik nu foto’s zie 

van vorig jaar vind ik het best 
wel verbazend zeg maar, en dat 
we nu weten wat we komend 
seizoen gaan aanplanten. En 
de uitdaging voor de komende 
tijd ook gewoon zorgen dat de 
omgeving daarbij betrokken raakt. 
Maar onze hoofdprioriteit is nog 
steeds een beetje het systeem 
van de grond krijgen, want het 
heeft een redelijke lange aanloop 
en dan heb je iets wat gewoon 
jaren meegaat. En dat is super 
dankbaar werk, alleen al zo’n heg 
met zo’n landschappelijk impact. 
Ik heb meerdere keren gedacht 
dat als ik nu ergens dood neerval, 
dan hebben we dit in ieder geval 
staan haha.”

Charlotte: “Dus je ziet wel gewoon 
meteen resultaat van de dingen 
waar je hard aan gewerkt hebt?”

Jan: “Ja. En de resultaten zitten 
nu in de landschap en natuur kant, 
al een beetje in de naja… dat je 
dingen kan proeven, dat je… 
uh… ja anders moet je het hele 
landgoed over om wat te proeven, 
maar zeker dus die voedsel kant 
die bouwt zich op en dat is over 
een paar jaar natuurlijk nog veel 
leuker. Dan hebben we echt iets 
te bieden wat dat betreft.”

Charlotte: “Heb jij nog vragen aan 
ons?”

Jan: “Nee ja, ik ben benieuwd wat 
jullie allemaal gaan doen daar in 
Leidsche Rijn eigenlijk.”

Charlotte: “Nou wij gaan niks 
doen in Leidsche Rijn, maar uhm.. 
haha…” 

Jan: “Want wat is jullie 
belangrijkste hoofdidee hoe je de 
omgeving erbij betrekt?”

Charlotte: “Nou we zijn dus ook 
eigenlijk gerelateerde projecten 
informatie aan het verzamelen 
over hoe je de omgeving eigenlijk 
kunt betrekken.”

Jan: “Want de omgeving bij jullie 
bestaat nog helemaal niet toch?”

Michelle: “Nee.” 

Charlotte: “Nee, daarom. Dus we 
zijn ook bij andere projecten, we 
hebben bijvoorbeeld Space-S in 
Eindhoven, dat is een hele eigen 
woonomgeving, EVA-Lanxmeer, 
dat soort projecten. Maar we zijn 
ook met de gemeente in gesprek 
gegaan en die hadden het heel erg 

over verwachtingsmanagement. 
Dus die dingen allemaal bij 
elkaar, en dan kijken naar hoe 
een voedselbos werkt, dat gaan 
we meenemen om daar dus een 
paar scenario’s van te maken. 
Die geschikt zouden kunnen zijn 
voor de Metaal Kathedraal, uh… 
voedselbos Rijnvliet. Dat is wat 
we gaan doen.” 

Jan: “Ja en dat maakt het uhm… 
ja doen moet je echt gaan naar 
Ketelbroek, want dat is zo’n 
naja… Hier ziet het er redelijk uit 
als een puinhoop natuurlijk, dus 
als je een wijk hebt die vol met 
ecologen komt, dan kun je andere 
dingen doen dan als je gewoon 
een normale wijk hebt. En als je 
wilt dat het er een beetje uitziet 
als een parkje met herkenbare 
lagen enzo, dan moet er… Dat 
is enorm veel werk zeg maar, om 
dat op orde te krijgen, en bij ons 
gaat dat rustig aan, omdat wij die 
ecologische achtergrond hebben, 
dan heeft dat niet zo veel haast. 
Wij hebben van die eilandjes die 
wat herkenbaarder zijn binnen de 
natuurlijke successie. In zo’n wijk 
wil je misschien in één keer hele 
ondergroeien aanplanten, en dat 
gaat dan echt geld kosten en echt 
heel veel werk.”
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Michelle: “Daar doen we niet 
theoretisch onderzoek naar.”

Jan: “Het is wel belangrijk hoe het 
er uit ziet voor de mensen in de 
omgeving.”

Charlotte en Michelle: “Ja.”

Charlotte: “Maar dat heeft Xavier 
helemaal ontworpen, dat wisten 
wij al.”

Michelle: “Wij kunnen wel advies 
geven van…”

Jan: “Ja dat is op papier, maar als 
je een eerste jaar zo’n strategie 
wilt volgen dat het er meteen 
uitziet als een parkje ofzo.”

Charlotte: “Volgens mij is dat niet 
persé het idee. Hij heeft het wel 
zo opgebouwd dat het in lagen 
aangeplant en gecreëerd wordt.”

Jan: “Ja, je begint met de 
bomen, ga je langzaam struiken 
toevoegen.”

Charlotte: “Volgende week 
woensdagavond is er ook een 
presentatie van dat plan. Wellicht 
als je tijd daarvoor hebt dat je 

het ook leuk vind om daarbij te 
zijn?  Dan kun je zien hoe zij dat 
ongeveer gaan aanpakken.”

Jan: “Ja vind ik wel leuk, weet niet 
of ik woensdagavond daar…” 

Charlotte: “Volgende week 
woensdagavond half acht. Ik kan 
je de mail wel doorsturen? Dan 
kan je altijd nog kijken of je daarbij 
wilt zijn.” 
Jan: “Ja ik vermoed dat ik geen 
tijd heb, maar vind het wel leuk 
om te weten. Dat is misschien 
wel, zo’n praktisch iets is wel een 
mooie manier om mensen erbij te 
betrekken, want…”

Charlotte: “De presentatie bedoel 
je?”

Jan: “Nee, ik bedoel nu gewoon 
ondergroei, kijk als je gewoon 
bosaardbeitjes ofzo, hoeveel 
wil je er op een vierkante meter 
zetten? Nou, je hebt zo wel tien 
planten kwijt zeg maar, het hangt 
af van hoeveel geduld je hebt hé, 
maar zodra je oppervlaktes hebt 
ga er zo veel kleine plantjes in 
zitten. Het is een super mooi idee 
denk ik om te zorgen dat, naja dat 
als mensen daar een tuin krijgen, 
een huis krijgen, als ze actief 

meedoen met het opkweken van 
plantjes, dat zou een hele goede 
manier zijn. Dat is wel veel werk, 
dus of er moet ergens vandaan 
geld komen, dat je het aan 
professionals overlaat, of je moet 
het met z’n alle samen doen.”

Charlotte: “Nou dat zou dus mooi 
zijn als wij dat in ons plan daar 
iets voor kunnen bedenken dat 
dat dus wel bij de mensen terecht 
komt, niet dat zij daar een huis 
kopen en denken van ‘oh ja dat 
bos, leuk, maar…’ dus dat is wel 
iets waar we moeten naar kijken.”

Oostwaard
Saskia: “En ik zei van uh we 
moeten 2,3 hectare bebossen, 
voor mij was dat gewoon.. ik kom 
helemaal niet van de boerderij, 
voor mij was dat wel even een 
klus. En toen zei hij ‘waarom leg 
je dan geen voedselbos aan?’ 
Never heard of it.. Toen kreeg 
ik een kaartje van iemand die 
hij ook had ontmoet, toen heb 
ik me daarin verdiept, best wel 
uitgebreid en het is echt wel 
heel erg geweldig eigenlijk. Veel 
leuker dan de verplichting die 
we moesten doen, ja die ook 
wel goed is want het maakt wel 
een hele mooie buffer om je land 

heen. Maar ja.’’

Julia “Heeft u dan toen met Xavier 
gesproken’’ 

Saskia: “Gabier, zo spreek je het 
uit. Ja die heb ik gesproken.”

Julia: “Ja we hebben er vorige 
week op geoefend ja, Xavier 
lastige naam”

Saskia: “Haha ja iedereen zegt 
het fout. En toen hebben we met 
Xavier contact opgenomen nou en 
vervolgens zijn we verdergegaan 
met het huis verbouwen wat ook 
heel intensief was en ja dus toen 
is het even op de achtergrond 
geraakt. Vervolgens hadden we 
hier een nieuwe burgemeester 
in Stichtse Vecht, ja nee hoe 
gedetailleerd moet ik gaan?”

Julia: “Oh nee we vinden het 
interessant”

Saskia: “En dat is ook iemand 
met een tuindersachtergrond, en 
die ging bij 103 inwoners van zijn 
nieuwe gemeente, oh sorry ik zit 
helemaal enthousiast te vertellen 
[Michelle schonk thee in] ik 
vergeet helemaal de thee te doen. 
Maar die ging bij 103 burgers van 
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zijn nieuwe gemeente de Stichtse 
Vecht, een hele grote gemeente, 
ging hij eten. Om zegmaar met 
allerlei soorten mensen kennis te 
maken. Dus op het einde kwam 
het erover dat wij een eigen 
voedselbos wilde beginnen. En 
ik denk van nou dat weet hij toch 
niet en toen raakte hij heel erg 
enthousiast. Ging hij naar huis 
en toen heeft hij ons filmpjes en 
ja gewoon informatie toegestuurd 
en ja toen durfde wij het wel aan 
eigenlijk. WIj dachten van nou de 
burgemeester vindt dit leuk, maar 
ja het viel nog wel een beetje 
tegen want de burgemeester 
kan erachter staan maar er was 
een ambtenaar.. -dit stuk is op 
verzoek van geïnterviewde niet 
getranscribeerd- Ja ik weet niet 
waar jullie uh, welke informatie 
jullie eigenlijk willen.’’

Michelle: “Ja nee dit is zeker 
relevant.  -dit stuk is op 
verzoek van geïnterviewde niet 
getranscribeerd- Maar het is 
nu dus allemaal in orde met 
vergunningen?’’

Saskia: “Het is in orde, mijn god 
zeg. Sinds een paar weken. 
Het punt was, dat wij van de 
Belastingdienst een deadline 

hadden maar door de gemeente 
niet eenlijnig antwoord kregen. 
Het is nu goed gekomen, ik wil 
ook niet negatief zijn over de 
gemeente want ze hebben ons 
uiteindelijk heel erg geholpen.’’

Michelle: “Het duurde even 
natuurlijk bij de gemeente’’

Saskia: “Ja voor ons was het een 
hele investering, en ook heel veel 
energie natuurlijk.’’

Julia: “Wij hebben ook de gemeente 
Utrecht gesproken -dit stuk is op 
verzoek van geïnterviewde niet 
getranscribeerd-”

Saskia: “-dit stuk is op verzoek 
van geïnterviewde niet 
getranscribeerd-’’ 

[small talk over opleiding]

Julia: “De eerste planten staan nu 
erin toch?”

Saskia: “Er staan heel veel 
planten. Ja ik weet niet, het 
is tussen de 10- en de 11.000 
bomen zijn er geplant en struiken. 
Dat is bij wijs van spreken tot 
april gebeurd. Dus het staat er 
pas vanaf november, tot april is 

er geplant. En op 26 november 
wordt er weer geplant. Dat is 
allemaal met vrijwilligers, dat was 
best spannend of dat goed hoe 
dat zou gaan lopen.’’

Julia: “Hoe bereikt u die vrijwilligers 
dan?’’

Saskia: “Naja via Facebook 
alleen maar en via het netwerk 
van Xavier en vrienden van ons 
zegmaar. Maar ook via Xavier en 
allerlei kanalen van permacultuur 
en milieufederatie Utrecht en het 
LEU, Landschap Erfgoed Utrecht 
hebben we een keer materiaal 
gehuurd zegmaar voor 1,- kon je 
daar spades huren.’’

Julia: “Neemt Xavier dan de 
leiding op zich?’’

Saskia: “Wat wij wilde is dus dat 
mensen niet alleen maar komen 
planten maar dat ze ook weten 
waar ze mee bezig zijn, voor heel 
veel mensen was het onbekend 
ook en niet de mensen die Xavier 
aantrekt maar de mensen die wij 
dan mee namen en mensen uit de 
buurt en dan heeft hij iedere keer 
een introductiepraatje gehouden 
en dat vind ik wel belangrijk.’’

Michelle: “Ja, zodat mensen 
weten waar ze mee bezig zijn.’’

Saskia: “Ja, want anders is het 
heel anders gemotiveerd ofzo’’

Julia: “En als het straks wat groter 
is allemaal, wie gaat dan het 
voedselbos beheren?’’

Saskia: “Ja wij, en hoe we dan 
gaan doen dat weet ik nog niet 
precies, maar we willen eigenlijk 
voor horeca. Ik weet niet willen 
jullie een beetje kijken ofzo. Want 
we hebben een.. Het is best een 
grote boerderij. Meestal wonen 
mensen in de stal. Dat was hier 
niet nodig, dus we hebben een 
grote stal achter en daar willen we 
een soort vergaderlocatie maken. 
Als economische drager maar 
ook met culturele activiteiten. 
En ook muziek, toneel. Maar we 
zijn daarover nog in gesprek met 
de gemeente. En ja daar hoort 
horeca bij en dat willen we uit het 
voedselbos halen. De rest willen 
we verkopen zegmaar.’’

Michelle en Julia: “Oh gaaf, wauw 
ja’’

Saskia: “Ja we hebben ook 
schapen, die zijn ook voor 
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restaurants in Amsterdam.’’

Michelle: “Wij hebben natuurlijk 
ook allemaal wilde ideeen wat er 
mogelijk is met een voedselbos. 
Horeca is mooi’’

Saskia: “Ja ik zou ook best met 
studenten samen willen werken 
of dat.’’

Michelle: “De HKU staat voor best 
wel veel dingen open. Wij doen dit 
dan als echt onderzoeksproject 
en vorig jaar hebben we ook 
onderzoek gedaan. Er zijn ook 
uitvoerende projecten in het derde 
jaar. Wellicht zou de HKU open 
staan voor een samenwerking?’’

Saskia: “Oke ja want wij willen ook 
echt dat het een bezoekerslocatie 
wordt het voedselbos en 
aantrekkelijke wandeling is, met 
ook ik zou graag tentoonstellingen 
willen organiseren op de 
weilanden.’’

Julia: “Wilt u het dan ook altijd voor 
mensen, voor publiek openstellen 
en toegankelijk maken?”

Saskia: “Uh nee op afspraak. 
Want ik denk niet dat dat kan. 
Want dan is dat gewoon, dat 

geeft me een onveilig gevoel. En 
ik heb ook gehoord dat er planten 
gestolen worden. Ja het zal hier 
niet zo snel gebeuren maar ja 
dat zie je, nee ik denk niet dat 
dat zomaar kan. Dat je dat dag 
en nacht open stelt. Dus dat zou 
ik het liefst gereguleerd hebben. 
Maar iedereen is van harte 
welkom.”

Michelle: “In Makeblijde doen ze 
ook rondleidingen enzo, en beetje 
proeven’’

Saskia: “Ja dat zou ik ook wel 
willen’’

Michelle: “Ja niet oogsten, maar 
blaadje hier besje daar.’’

Saskia: “Ja hebben wij ook 
gedaan, Franse Uiensoepboom. 
Die hebben wij ook.’’

Michelle: “Die hebben wij gemist, 
was al te ver in het seizoen. Dus 
die zou dan niet lekker smaken.’’

Saskia: “Ja die smaakt heel erg 
uitgesproken. Het is ontzettend 
leuk, wat er gaat gebeuren over 
een paar jaar hier. Ben ik echt 
heel benieuwd naar.’’

Julia: “Waar ziet u de toekomst 
van dit voedselbos over 5 a 10 
jaar?’

Saskia: “Nou dat het lekker gaat 
groeien natuurlijk. Ja.’’

Julia: “Ja. En wilt u dan 1 restaurant 
of meerdere restaurants dingen 
verkopen of zelf iets.’’

Saskia: “Ja nou we moeten 
echt nog zo erg aan die 
vergunningen werken. We mogen 
hier ondersteunende horeca. 
Dus niet zomaar grootschalige 
horeca. Ondersteunend is je 
hebt een voedselbos, je leidt 
er mensen rond en die mogen 
dan wat gebruiken. Of je hebt 
vergaderingen en je mag mensen 
een broodje verkopen ofzo. 
Maar je mag hier niet een terras 
hebben. Dus commerciële horeca 
mag niet. Maar verder moeten 
we daar ook nog gewoon over 
spreken. En wat er daar uit komt, 
daar gaat onze toekomst naartoe. 
Dat kan ik nog niet zeggen eerlijk 
gezegd’’

Michelle: “Jullie zijn best wel 
flexibel, of niet?’’

Saskia: “Ja daar ben ik wel 

flexibel in. Want anders wordt 
je heel gefrustreerd want ja 
dat is gewoon.. Ja.. Ellenlange 
gesprekken voeren en weet ik 
veel wat. Je kunt dat toch niet 
afdwingen en ik heb dat nu een 
keer meegemaakt. en dan heb 
je zegmaar toestemming ergens 
voor maar dan moet het nog 6 
weken ter inzage liggen en dan 
kunnen er nog allerlei buren op 
gaan schieten enzo.’’

Julia: “En hoe denkt de buurt 
erover?’’

Saskia: “Nou, daar waren we best 
wel een beetje huiverig over want 
sommige mensen hebben uitzicht 
gekocht. Die hebben gewoon niet 
uitzicht gekocht, maar die hadden 
uitzicht over die weilanden richting 
Vecht. Maar er is 1 persoon die 
heeft ons gebelt van goh gaat dat 
nog hoger worden want op de 
tekening stond het hoger maar 
we hadden het lager gehouden. 
Nou dat ging niet en die heeft 
niet meer protest getekend maar 
wat wij helemaal erg grappig 
vonden is dat er staat op de hoek 
een huis te koop, en die mensen 
zijn al lang weg maar komen af 
en toe gras maaien. En die man 
heeft zijn Funda tekst veranderd 
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van ‘met uitzicht op het pas 
aangeplante voedselbos. Dus ik 
denk nou, het wordt dus al als 
een verkoop argument gebruikt 
maar ja misschien ook om aan te 
geven dat er geen grote Gamma 
komt ofzo. Dat vonden wij wel 
heel erg leuk eigenlijk.’’

Julia: “Dus de buurt is wel 
enthousiast?’’ 

Saskia: “Nou dat weet ik verder 
uhh. Er zijn een aantal mensen 
gekomen maar ja daar kan ik 
niet echt, veel mensen zijn wel 
enthousiast. In het begin kijken 
ze de kat uit de boom. Het toonde 
eerste helemaal niet, was modder 
bij elkaar. Maar in de loop der 
maanden toch al heel snel hoorde 
we van ‘goh het wordt wel mooi 
he’ en dat is dan al na een paar 
maanden tijd.’’

Michelle: “Moet je nagaan hoe dat 
over een aantal jaar is.”

Saskia: “Het groeit heel hard. Ja.”

Julia: “Heeft u ook een gedeelde 
waarde bij het voedselbos die u 
naar voren wilt laten komen?’’

Saskia: “Ja dat monocultuur niet 

de toekomst is. Wij zitten ook 
tegenwoordig bij, naja ik ben er 
pas 1x geweest, bij de vereniging 
voor duurzame agrariërs en kijk 
voor agrariërs is het natuurlijk 
ook heel interessant om zo de 
omzoming van hun weilanden te 
kunnen doen. Dus ik denk dat 
dat gewoon lokaal geteeld is, en 
monocultuur zoals wij achter het 
maisland hebben gehad, ik ben 
heel erg blij dat dat weg is. Want 
dat wordt nu door een boer, die 
biologische melk aan Albert Heijn 
levert wordt dat nu biologisch 
gemaakt. Dat land daarachter wat 
zo bespoten is geweest. Met die 
machines met die armen brrr”

Michelle: “Ja dat je denkt je moet 
het nog eten’’

Saskia: “Ja nee ik overdrijf niet het 
was bizar veel troep wat er uit die 
armen kwam. Dat gaat dan naar 
veevoeder he. Soja en maïs.’’

Julia: “Ik denk dat we de vragen 
over vrijwilligers niet kunnen 
stellen..’’

Saskia: “Of die hier komen? Om 
het te onderhouden enzo? Nou 
ja dat hopen wij wel ja. Maar 
dat moeten we wel allemaal nog 

regelen. Maar het is ook niet 
allemaal zo onderhoudsgevoelig.’’

Michelle: “Ja want hoe zit dat, 
hoeveel uur verwachten jullie 
ermee bezig te zijn?’’

Saskia: “We zouden er meer mee 
bezig moeten zijn nu Maar in 
principe hebben we het onkruid 
gewoon laten groeien, en dat 
is wonderwel wel, bijna, kan ik 
zeggen dat dat heel erg goed 
is uitgepakt. Want ik heb het 
idee, het was heel erg warm he, 
sommige periodes, en er stond 
allemaal enorm veel gras overal 
tussen, en wij hebben voordat 
we wisten van het bestaan van 
het voedselbos hebben wij met 
hoveniers ook gewerkt en die 
vinden dat onbegrijpelijk dat dat 
kan, ja dat kan gewoon niet en 
het verstikt de boel. Maar mijn 
kinderen zelfs zeiden van dit 
heeft tegen de warmte, die tere 
gewassen zegmaar, heeft het 
tegen de warmte beschermt. Nou 
dat vind ik wel bijna, ja dat vind ik 
bijzonder.’’

Michelle: “Ja dat de natuur dat 
zelf doet?”

Saskia: “Ja, het werkt eeeh.. 

Alleen er zijn wat vlieren 
opgegeten. Die zijn wat later 
geplant, en daar heeft het gras 
slakjes vastgehouden en die zijn 
opgegeten. Ja 5 stuks. Maar ja 
er zijn duizenden dingen geplant. 
Dus ik vind het wel eh, ja eh.”

Michelle: “Goede marge”

Saskia: “Ja we hebben geluk 
gehad he, we hebben een hele 
natte zomer gehad.”

Michelle: “Oh dat heb ik niet zo 
ervaren”

Saskia: “Nee maar ook heel 
droog. In het begin heel nat, dus 
toen was er net geplant, ja ik 
weet het ook allemaal niet. Maar 
daarna is het heel warm geweest. 
En toen heeft het goed gegroeid. 
Ja ik denk dat we geluk hebben 
gehad.”

Michelle: “Ja. Zijn jullie met het 
aanplanten steeds begeleid? 
Door Xavier?”

Saskia: “Ja.”

Michelle: “En hij blijft ook nog 
regelmatig terugkomen of..”
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Saskia: “Ja die huren wij in. Dat is 
gewoon eh, gewoon zakelijk he. 
Dat hij begeleidt.”

Michelle: “En het is de bedoeling 
dat jullie het dan later helemaal 
zelf gaan doen?” 

Saskia: “Ja maar dat wij hem wel 
als adviseur inhuren. Zegmaar 
om de zoveel tijd.”

Michelle: “Ik kan me inderdaad 
voorstellen, wij kregen een 
rondleiding op zijn voedselbos en 
alle termen..”

Julia: “Hij weet echt alles.”

Saskia: “Ja hij heeft ook, hij heeft 
nu ook heel veel gereisd enzo 
en dus nee. Hij weet en kent ook 
heel veel over het voedselbos.”

MIchelle: “Ja. Hij is dus ook 
betrokken bij de aanbouw van 
het voedselbos in Rijnvliet, dus 
vandaar dat we ook bij hem even 
mochten spieken. En ook hebben 
we meegeholpen met kruiwagens 
en zand scheppen enzo.”

Saskia: “Oh ja? Oke! Is dat nu 
gaande dan? Of niet? Wordt er..?”

Julia: “Ze hebben elke eerste 
zondag van de maand hebben 
ze een vrijwilligersdag, waar 
vrijwilligers gaan helpen met het 
onderhouden van het voedselbos. 
Dus dan gaan ze, ja weet niet 
precies, beetje aanplanten en 
vooral onderhouden. Maar dat is 
maar een keer per maand dus 
daarom waren wij zo verbaasd 
dat er maar zo weinig onderhoud 
nodig is eigenlijk.”

Saskia: “Ja dat is wel een beetje 
de bedoeling. Maar in het begin, 
in het begin, als het heel warm 
is dan moet je natuurlijk wel die 
bomen water geven enzo. Als 
het nodig is. Dus wij hebben 
ook bijvoorbeeld een periode 
gehad, die duurde veel te lang. 
En dan hebben we echt wel met 
dompelpompen zo de boel, nieuw 
aangelegd aangeplante boel in 
april hebben we echt al flink water 
gegeven.”

Michelle: “Nee anders trekken ze 
het niet.”

Saskia: “Dus ja dat is wel het 
onderhoud wat je in het begin 
hebt. En later moet je bepaalde 
aanjagers moet je weghalen. Maar 
dat moet Xavier ons adviseren.”

Michelle: “Ja dat lijkt me zelf 
inderdaad lastig. We zijn ook 
in Amsterdam geweest, bij 
NoordOogst, en dat is een niet 
heel groot voedselbos maar ook 
inderdaad door hem ontworpen. 
Eigenlijk wordt dat door niemand 
gedragen. Niemand voelt zich 
daar verantwoordelijk voor.”

Saskia: “Oh!”

Michelle: “Maar het gaat prima.”

Saskia: “Ja kijk het is toch heel, 
dat is toch geweldig he dat dat 
eehh..”

Michelle: “Ja zo wilde hij het ook, 
want wij dachten wel van het moet 
wekelijks onderhouden worden.”

Saskia: “Wij kunnen niet een, ja 
dat willen we ook niet, maar wij 
zouden ook niet een parkachtige 
tuin kunnen betalen met een 
hovenier die de hele week. Ja nee 
dat kunnen wij niet, dat is gewoon 
niet in ons bereik en dat hoef ik ook 
helemaal niet. Maar dit is gewoon 
iets wat toch moest gebeuren, en 
nu op een hele geweldige manier 
eigenlijk wordt neergezet. En het 
leuke is, wat ik het leuke vind is, 

ik ben afgelopen vrijdag was het 
naar een kunstenares geweest 
in Eindhoven, Nangoot Anting, 
en die maakt kunstwerken met 
verfplanten. En ik wil ook nog een 
moestuin aanleggen maar dan 
wel misschien met een moestuin-
tuinier zegmaar, dus met iemand 
die dat voor zijn beroep doet. Dus 
dan denk ik daar ga ik allemaal 
verfplanten ook inzetten. Maar dat 
is eigenlijk niet nodig want zij heeft 
vlierbessen eeh, ze gebruikt het 
blad voor een soort groene kleur, 
de bloesem voor een soort gele 
kleur en de bessen voor een soort 
paarse kleur. Maar wat ik heel erg 
leuk vind, wij hebben op allerlei 
markeringspunten hebben wij 
de ‘Ana Poloniaboom’, een hele 
mooie boom, ik weet niet of je die 
kent, hij heet ook wel de Polonia 
ofzo, heeft mooie bladeren, hele 
mooie bloemen. En een soort 
zaaddozen zitten eraan. Maar die 
hebben wij aangeplant als zijnde 
eetbare bloemen. Maar nu blijkt, 
bij haar, ben ik erachter gekomen 
dat die zaden groeien in Azië, die 
besteld ze in Japan, gewoon voor 
een fantastisch mooie gele kleur. 
Dus ik zeg huh we hebben niet 
alleen een voedselbos we hebben 
eigenlijk ook een verfbos! Maar 
dat wist ik helemaal niet. En dat 
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weet ik dus sinds vrijdag, ik zal 
het even laten zien -pakt telefoon 
erbij- ja ik ben er echt zelf heel 
erg enthousiast over!”

Michelle: “En het is super 
natuurlijk met wat u hier wilt, met 
art en design.”

Saskia: “Ja dat we gewoon een 
creatieve broeiplaats zijn. Eh ja 
kijk -laat telefoon zien- naja dit 
vind ik zelf wel heel tof. Kijk dit 
zijn de Poloniazaden, die boom 
die staat op allerlei punten omdat 
ik zei dat ik ‘m heel erg mooi vond. 
En dit is die kleur die hij afgeeft.”

Michelle: “Oh wat gaaf”

Julia: “Oh wauw!”

Saskia: “Ja en dit is eh, dit zijn die 
bladeren..”

Michelle: “Oh wow wat grappig 
zeg!”

Saskia: “In van die grote 
weckpotten”

Julia: “En daar wordt er dan 
verf..?”

Saskia: “Ja, daar wordt.. Heb ik 

daar ook nog een foto van -scrollt 
door telefoon- Daar worden 
doeken in gemaakt he, daar 
worden doeken in gedrenkt. Maar 
kijk dit ligt op de grond, dit moet 
aan de muur, dus is een kimono 
doek. Dat geel is van de Polonia. 
En dat is in Azië, maar je ziet ook 
op die zak, dat komt uit Japan. 
Maar dat wist ik niet.”

Julia: “Wat grappig zeg, wauw”

Saskia: “Echt, het wordt steeds 
leuker. Steeds meer uitstapjes 
kan je maken. Dan zie ik het al 
helemaal voor me..”

MIchelle: “Ja gaaf zeg!”

Saskia: “Ja zie al voor me wat ik 
daarmee ga doen natuurlijk.”

Michelle: “Ja je kan natuurlijk met 
‘t restaurant, en met de kunst.. Is 
echt heel, heel tof.”

Saskia: “Ja ik wil, ik zou heel 
graag tentoonstellingen willen 
organiseren. Maar ja eerst was 
het gewoon belangrijk dat we 
die boel, ja dat we gewoon bos 
hadden aangeplant. Ja ik weet 
niet hoever, willen jullie er in 
lopen? Ik weet niet he, je bent drie 

kwartier mee bezig. Dus eh, Dat 
is echt wel even een wandeling.”

Michelle: “Wow oh ja?”

Saskia: “Ja denk ik, half uurtje 
weet niet precies..”

Julia: “Ja lijkt ons zeker leuk ja.”

Makeblijde
Charlotte: “Misschien wil je 
beginnen om zelf iets te vertellen 
over Makeblijde?”

Julia: “Over hoe dit is ontstaan?”
 
Xavier: “Nou Makeblijde is een 
architectuurpark, het is ook een 
plek waar bruiloften, feesten en 
vergaderingen gehouden kunnen 
worden. Maar het architectuurpark 
is wat je hierachter ziet liggen. 
Dit zijn allemaal tuinen die 15 
jaar geleden ontworpen zijn door 
landschapsarchitecten. Die zijn 
niet gekozen op het ontwerp, 
maar op het portfolio van wat voor 
een werk ze al gedaan hadden. 
Die zijn helemaal vrijgelaten in het 
ontwerp. Die hebben uiteindelijk 
een samenwerking gemaakt… Het 
ging om de samenwerking tussen 
de opdrachtgever, ontwerper en 
de hovenier. Want vaak zijn het 

gescheiden werelden, en hoe kun 
je deze werelden samenbrengen? 
Want in plaats van dat iedereen 
zichzelf wil maximaliseren, en 
ook heel vaak ruzie is van nee ik 
wil detail zo hebben, zie je vaak 
dat er heel veel kruisbestuivingen 
is tussen het idee van architect 
en de uitvoering. Want niet elke 
architect heeft een praktische 
uitvoering. Sommige zijn heel 
goed in alles, maar dat is dun 
gezaaid. Uh, maar wel goed om 
te weten, want ook vanuit die 
gedachte ben ik hier op die manier 
bezig. Want toen ik hier drie en 
half jaar geleden kwam, ik zou 
komen voor hier de permacultuur 
tuin te onderhouden, die was 
aangelegd door een paar andere 
jongens, die gingen weg.”
 
[afgeleid door de regen]
 
Charlotte: “Je kwam hier eigenlijk 
voor de permacultuurtuin.”
 
Xavier: “Ja, toen ik hier mijn eerste 
gesprek had zei ik: ‘eigenlijk zijn 
voedselbossen m’n speerpunt’. 
Dus, ik wist wel dat die tuin er was, 
je moet toch ook zat dingen gaan 
doen. Want vaak leer je in een 
boek heel veel, maar als je met 
je handen in de aarde gaat zitten 
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kom je tot hele andere inzichten.”
 
[Verhuizen naar binnen door de 
regen]
 
- Door de regen is dit deel niet 
goed opgenomen -
 
Xavier: “Vanaf het eerste gesprek, 
maar eigenlijk zijn voedselbossen 
m’n speerpunt, en zeiden ze bij 
de organisatie ‘hee is dat niet iets 
voor ons’. Want eigenlijk vinden 
ze het spanningsveld tussen 
de rood en groen relatie, zeg 
maar de gebouwde omgeving 
en het groen, in architectuur een 
interessante spanning. Want vaak 
zijn dit gescheiden werelden. Uh, 
en voedselbossen zijn in die zin, 
uh, ja een vorm van landbouw, 
stadslandbouw die heel veel 
manieren van toepassing heeft. 
En juist op die groenrelatie heel 
veel zegt over wat we eigenlijk 
niet hebben in onze omgeving, 
namelijk het is gewoon een 
groendecor. Want we fietsen over 
het algemeen door heel veel mooi 
groen heen, maar alleen maar 
geselecteerd op schoonheid, op 
truttigheid, op sierwaarden. En 
dat is allemaal best prima, maar 
wel een grote gemiste kans. 
Want als je langs Utrechtse 

Singel loopt staat er toevallig een 
walnoot, maar ja ze hebben niet 
geselecteerd op noten, die heeft 
zo’n nootje. [Xavier wijst maat aan 
met vingers] Er staat toevallig dan 
een plant bij die ook stikstof bindt, 
weten zij veel, dat is echt totaal 
toevallig. Dus, en je hebt ook 
bijvoorbeeld Mirabelle staan, zo’n 
klein pruimpje, heerlijk zijn die. 
Die worden opgesnoeid en daar 
kun je dus niet bij. Het is gewoon 
doodzonde dat er eigenlijk best 
wel veel uit onze omgeving te 
halen valt, maar dat we het niet 
bewust ontwerpen voor die 
functie. Het is gewoon puur een 
decor.”
 
Charlotte:  Ik heb heel even 
gemist waarom je nou hier voor 
gevraagd was?”
 
Xavier: “Daar gaan we nu dus 
op in. Dus uh, zij zitten op 
dat spanningsveld, en ik zeg 
‘voedselbos is mijn speerpunt’. 
Vervolgens zei ze ‘wat heb je 
dan nodig daarvoor’. Het is ook 
een beetje een zelfgecreëerde 
opdracht, ook he, als ik het niet 
gezegd had, hadden ze er nooit 
over nagedacht. Ik had stiekem 
al zelf een beetje door van nou 
misschien is dit wel een plek om 

het voedselbos aan te leggen. 
Toen zei ze tegen mij van ‘nou 
wat heb je nodig’, nou tweeënhalf 
duizend vierkante meter. Ik had 
al gezien dat daar een open stuk 
was. Maar dat vonden ze wel 
veel. Dus zei ze ‘maak maar een 
plannetje en dan kijken we wel’. 
Dus toen heb ik een plannetje 
geschreven en toen mocht ik 
het halve park nemen. Toen zei 
ze ‘nou dan neem je vanaf het 
water die kant op’, en ook daar 
heb je eigenlijk dat ik dus geen 
ontwerp ooit heb overhandigd. Ik 
heb een soort van concept, een 
soort boekje gemaakt, uh, en in 
dat boekje laat je dus zien dat 
elke zone een andere manier van 
voedselbosuitwerking heeft. Door 
het gefaseerd te doen, niet alles 
in 1 keer op te trekken, is om het 
te leren. En ook om langer de 
aandacht vast te houden. Je kunt 
alles in 1 keer willen, maar ook 
zelf was ik toen nog erg lerend. Ik 
ben nu nog steeds lerend. Ik wil 
altijd lerende blijven. Maar door 
het gefaseerd te doen, pak je het 
op een andere manier aan, kun je 
zien wat er gebeurt en kun je ook 
steeds schakelen. Dat is ook wel 
leuk aan het project dat ik daar 
ook het beheer doe. Dat hele stuk 
doe ik vanuit mezelf en daarnaast 

doe ik ook een ecologie excursie. 
Dat heb ik gedaan bij Leer het 
landschap lezen. Ik leer ook heel 
veel vanuit deze excursie, wat 
is de natuur in Nederland, hoe 
beheren we dat... Dat zijn allemaal 
dingen die ik ook kan gebruiken 
bij het voedselbos. Het is niet 
zo dat voedselbos in alles nieuw 
is, voedselbos is net zo oud als 
de mens. Het is alleen meer zo 
dat met de huidige inzichten van 
ecologie en plantenkennis veel 
meer kunnen dan we dachten.”
 
Charlotte: “Je zegt nu specifiek 
Nederland, wil dat ook zeggen 
dat je het eerst in andere landen 
hebt gedaan?”
 
Xavier: “Ik heb wel in Engeland 
geboeft, twee maanden. 
Bij allemaal mensen die 
voedselbossen hadden.  Maar dat 
was allemaal een grote achtertuin, 
dus dat stelt niet heel veel voor. Je 
ziet dat er veel beginnersfouten 
gemaakt werden. Wel veel geleerd 
wat je niet moet doen, ook heel 
belangrijk. Vandaar dat zij fouten 
gemaakt hebben, en niet ik. Ik 
heb in Jordanië internationale 
p e r m a c u l t u u r c o n f e r e n t i e 
bijgewoond, ik ben in Cuba 
geweest, ik heb in Roemenië een 
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project gedaan. Ik zou eerst gaan 
als vrijwilliger en toen kwam ik 
daar en toen dacht ik wat raar, ze 
kunnen meer van mij leren dan ik 
van hun. Toen was ik nog vrij jong 
in het vak. Dan zie je dat heel veel 
mensen het wel willen, maar dat 
het echt de vaardigheden van het 
ontwerpen en in kaart brengen 
van het landschap, het lezen 
van de omgeving en ecologie, 
dat brengt toch wel heel veel 
samen in een voedselbos. Dus 
het maakt het ook niet makkelijk 
voor de meeste mensen. Je kunt 
wel een paar eetbare planten bij 
elkaar zetten, maar dat maakt het 
geen voedselbos. Dat was een 
project van driehonderd hectare. 
Twintig hectare voedselbos wilde 
ze aanplanten, zou ik overnemen 
ook, maar toen ontdekte ik daar 
asbest. Dat was van de daken, 
in Roemenië heb je overal daken 
met asbest, dat zijn van die 
schuren die allemaal vergaan, 
dat brokkelt dan af. En dat 
wordt dan jaar in jaar uit door 
het land geploegd. Toen had ik 
een kaart gemaakt die de vorige 
mensen niet gemaakt hadden, 
met windrichting, hoe en wat is 
waar. En toen ontdekte ik dat de 
meeste belangrijke windrichting 
vanuit stormen die komt over 

het land van het asbest naar ons 
slaapvertrek, en ja toen kon ik 
niet meer blijven. Je kunt daar 
niet met je geweten nog mensen 
ontvangen. En ze hadden hun 
tuin precies in het asbest land 
geplant. Dan zie je weer, nou ja 
vaak hoe amateuristisch dingen 
nog gedaan worden. Terwijl dat 
de ambities heel hoog liggen, is 
de aanpak eigenlijk niet serieus.”
 
Charlotte: “Nee, dat rood en groen 
dus echt langs elkaar heen gaan.”
 
Xavier: “Ja, uh, maar ook gewoon 
het landschap lezen, en snappen 
wat het uitgangspositie is, en de 
kansen daarvoor. Dus toen ben 
ik eigenlijk hier gekomen. Dit is 
in die zin een hele leuke kans, 
want ik woon om de hoek. Kleine 
20 minuten fietsen met wind mee, 
wind tegen 30 minuten fietsen. 
Het is gewoon leuk, ik kom hier 
best vaak, 1 keer in de twee 
weken, 1 keer per week.”
 
Julia: “U bent ook 1 keer in de 
twee weken echt bezig hier?”
 
Xavier: “Nee dat niet. Dat is iets 
anders. We hebben dus sinds dit 
jaar elke maand 1 werkdag, sinds 
2 keer nu. Maar je moet denken 

mijn werkdagen zijn echt heel 
weinig.”
 
Julia: “Oké.”
 
Xavier: “Dus waar praat je over 
[stilte]. Ja vorig jaar een dag of 
6/7 hier gewerkt heb, maximaal.”
 
Julia: “Maar je moet natuurlijk ook 
veel er om heen regelen toch? Of 
er spullen zijn, of dat de planten 
goed gaan.”
 
Xavier: “Nee, heel weinig. Als je 
eenmaal het ontwerp hebt en het 
goed aanplant, dan valt het wel 
mee hoor.”
 
Charlotte: “Is iedereen die hier 
werkt ook op de hoogte van dat 
ontwerp?”
 
Xavier: “Nou ja, het is lastig, want 
wat ik zeg er is een budget voor 
het project, ik heb wel geld gehad, 
en ik word ook wel minimaal 
betaald voor het onderhoud, maar 
daar ga je geen zwaar productief 
bos mee ontwerpen. Het heeft 
wel de potentie. En ik heb dus 
wel mensen die willen helpen, 
hier achter hebben we dus het 
ontwerp staan.” 

[Wijst het ontwerp aan op een 
poster]
 
Charlotte en Julia: “Oh, ja!”
 
Xavier: “Kijk dit is het ontwerp. In 
het park zelf komen veel mensen 
natuurlijk gewoon als leek, dus 
we hebben bordjes in het park 
gehangen. Mensen zijn op de 
hoogte van het ontwerp. Je merkt 
wel dat vrijwilligers over het 
algemeen minder feeling hebben 
met het totaal. Dus die helpen een 
dagje, die komen een keer kijken, 
maar die snappen niet hoeveel 
planten hier staan. Die hebben niet 
die plantenkennis. Bijvoorbeeld 
Michel die helpt nu om mij te 
ontlasten op termijn, want ik heb 
best veel werk hiernaast. Ik wil 
ook niet dat het voedselbos van 
mij afhankelijk is. Er zijn ook meer 
mensen die het kunnen en ik 
denk dat als je 1 project heel goed 
kent, dan kan je ook makkelijker 
andere projecten goed doen. Hij 
loopt ook mee, en hij leert ook 
meer van de planten. Hij kijkt ook 
naar de plant, wat is hier eetbaar 
van. We gaan ook een kalender 
maken. Tirion die jullie gesproken 
hebben, maar die is nu heel druk, 
was ook van plan om de plannen 
die er al liggen om te zetten naar 
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een presentatievorm. Hopelijk 
komt dat nog ooit. Dus we gaan 
steeds verder. Maar omdat we 
een beperkt budget hebben, en 
daardoor een beperkte tijd, lukt 
het niet altijd om te doen wat je 
wilt. Ik was ook zo druk met al 
mijn andere projecten, het komt 
er niet van. Helpt het bij jullie een 
beetje zo?”
 
Charlotte: “Ja, we laten je eerste 
gewoon praten. We hebben wel 
een paar richtlijnen.”
 
Xavier: “Maar nu weet je hoe het 
begonnen is. Je weet dat het nog 
in ontwikkeling is, dat het niet in 
1 keer af gepland is. We hebben 
wel al veel gedaan. Er staan nu 
170 soorten, maar dit kan ook 
200 zijn inmiddels. We hebben 
het niet gehad over de bestaand 
soorten, alleen over de planten die 
aangeplant zijn. Dan zie je vaak 
dat als je kijkt naar de grassen, 
naar de kruiden, dan ga je vaak 
wel naar de 400 soorten. Dat is 
best heel hoog aan diversiteit. 
Het mooie is dat we hier ook 
bomen hebben staan die al oud 
zijn, die zijn 30 jaar oud. Er staan 
walnoten tussen, iepen, kersen 
en appels. We hebben allemaal 
soorten berken, die kunnen we 

tappen. Allemaal soorten die al 
voedsel leveren, dat maakt het 
al heel vet. Als je zo omloopt kun 
je allemaal walnoten plukken, die 
zijn echt super lekker.”
 
Charlotte: “Ja ik heb laatst ook 
verse gehad, heel bijzonder, want 
die zijn een soort van vochtiger.”
 
Xavier: “Ja het is echt onwijs 
lekker. Ik had laatst ook een zakje 
mee naar huis. Kon ze zo van de 
boom plukken.”
 
Charlotte: “Jij hebt een plastic zak 
bij je haha.  

[Charlotte wijst naar Julia, Julia 
lacht]
 
Xavier: “Dat maakt het wel leuk 
dat het voedselbos al voedsel 
heeft. En daar sluiten we ook het 
ontwerp op aan, dus we hebben 
gekeken naar wat is het totaal, 
wat is hier al. Dit paden die het 
project al in stukken knippen. 
Je ziet overal ook al een eigen 
karakter. Dus het is meer wat 
heb je, en wat kun je daarvan, 
wat leer je daarvan, voordat je 
dat gedaan hebt, kun je niet 
ontwerpen vind ik. Dus je ziet 
vaak mensen die ideeën gaan 

projecteren op wat er al is. Maar 
ze hebben geen idee wat er al is. 
Je moet eerst kijken wat is er al 
en dan pas gaan kijken wat past 
in wat er al is. En wat moeten we 
dan weghalen en wat moeten we 
dan toevoegen om het succesvol 
te laten worden. En dat is de 
aanpak hier ook en dat schakelt 
ook. Ik had eerst gedacht dat we 
meer bomen weg zouden halen, 
maar nu dacht ik van nee, dan 
moet ik het ontwerp aanpassen, 
die zijn zo waardevol. En die 
moet ik eigenlijk niet aan de kant 
gaan zetten. Dus uh, ja die blijft 
nu staan, en gaan we het ontwerp 
gewoon ietsje aanpassen. En dan 
zie je dus ook dat je geen vast 
stramien hebt waar je in bezig 
bent. In Rijnvliet, dat is gewoon 
een stuk weide geweest, waar ook 
mais gestaan heeft een tijd. En ja, 
daar heb je helemaal niks. Daar 
gaan we wel populierenbos wat 
er nu is, daar hebben we akkoord 
op gekregen, daar gaan we 
ecologisch in dunnen. Zodat we 
de kwaliteit die we hebben daar, 
ook meenemen in het project. Dat 
is wel een aanpak die voedselbos 
eigen is vind ik. Maar ik zie dat 
mensen alles kaal vegen en dan 
nieuw beginnen, maar dat is niet 
de bedoeling. We hebben ook 

hier een bijenboom, die is 30 jaar 
oud en in september hangt ie vol 
met bijen. Want ja dan is de rest 
van de bloesem eigenlijk voorbij. 
En dan vult die boom nog een 
heel groot gat op voor de bijen.”
 
Charlotte: “Oké, nou het initiatief 
komt dus voornamelijk vanuit jou.”
 
Xavier: “Zo moet je het zien ja.”
 
Charlotte: “Kan je wel een paar 
gedeelde waarden opnoemen 
van voedselbos Makeblijde.”
 
Xavier: “Met wie dan?”
 
Charlotte: “Bijvoorbeeld de 
mensen die hier komen, de 
organisatie.”
 
Xavier: “De organisatie is vooral 
met zichzelf bezig, dus die 
hebben het paviljoen te runnen. 
Die zijn in het voedselbos erg 
geïnteresseerd, maar die hebben 
een eigen bedrijfsvoering die 
ze moeten onderhouden. Ze 
willen het graag meer maken. 
Vanaf volgend jaar gaan we 
actief rondleidingen adverteren. 
Mensen kunnen dat gewoon 
boeken. We zoeken ook nog 
mensen die het leuk vinden om 
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ook rond te leiden. Dus als jullie 
na dit verhaal het leuk vinden om 
misschien in de pool te komen en 
het leuk vinden een rondleiding 
te geven aan een groep, dan 
moet je je aanmelden, want ik 
kan niet alles. Dan wordt het een 
gekkenhuis.”
 
Charlotte: “Zij willen daar eigenlijk 
een soort van programmering in 
handen hebben en daar huren ze 
jou dan voor in.”
 
Xavier: “Ja, maar het is nu ook zo 
dat ik gewoon zelf rondleidingen 
organiseer. Ze willen ook meer 
uit voedselbossen gaan halen 
qua productie. Het volume is nog 
niet voor een restaurant, dat kan 
wel, maar dan moet je wel meer 
investeren. Dat wordt nu al leuker. 
Michel gaat kijken of hij productief 
een moestuin kan gaan beheren, 
zodat er meer productie vanaf 
gaat komen van dit park. Dat is 
die jongen die me nu al helpt. 
Even terug naar je vraag…”
 
Charlotte: “Gedeelde waarden.”
 
Xavier: “Ja dus je ziet dat het 
park het steeds belangrijker 
gaat vinden, ook snapt dat het 
ook waardevoller is. Dit jaar zijn 

ook al meerdere vergaderingen 
geweest, die hier gereserveerd 
hebben om hier te vergaderen 
omdat het voedselbos hier is. 
Bij een aantal van deze ben ik 
geweest. Ik ben ook een aantal 
keer gevraagd wel eens vaker, 
bijvoorbeeld door een Utrechtse 
milieufederatie die dan hier een 
verhaal hebben en ik dan kom 
om een klein praatje te houden. 
En we geven hier cursussen, 
masterclasses en daarbij maken 
we van het paviljoen gebruik, en 
het voedselbos. Dit zijn dingen 
die we echt wel delen. Zij als 
architectuurpark willen dat echt 
promoten. En nu het voedselbos 
steeds ouder wordt, steeds 
volwassener, wordt het ook 
leuker. Het mooie is dat we in 
het voedselbos al wel heel veel 
bomen hebben, waardoor we 
bijvoorbeeld morgen komt Van 
Akker filmen in het voedselbos. 
Want er zijn niet heel veel oude 
systemen in Nederland, niet 
systemen met een beetje bomen 
van dit formaat. Want hier loop je 
echt in een bos. En in de meeste 
projecten loop je door een… ja... 
Metabolic was natuurlijk niet een 
bos.”
 
Julia: “Nee dat was inderdaad 

heel laag nog.”
 
Xavier: “Dus dat is de gedeelde 
waarden denk ik. Ja die gedeelde 
waarden een visie op hoe je goed 
om kunt gaan in de toekomst. Het 
project is eigenlijk een project 
geweest dat ook een katalysator 
functie moet hebben. Het is 
publiekelijk, vrij om te komen 
plukken en proeven, meer dan om 
het mee naar huis te nemen. We 
willen echt wel laten zien wat hier 
allemaal kan. Gedeelde waarden 
is wel in die zin een demonstratie, 
niet van een expositie, maar echt 
wat we hier produceren. Het 
voedselbos is ontworpen echt op 
het idee dat hier zo meteen echt 
voor 15 man een maaltijd kunnen 
uithalen. We hebben al vorig jaar 
een eerste feestje gehad hier, 
waar ik echt een hele sla heb 
gemaakt van een iep bijvoorbeeld. 
Die is al 30 jaar oud dus dat is 
wat makkelijker. De zaaddozen 
kun je eten. Maar je hebt ook 
bloemen hier van Judasboom, 
die zijn super lekker. Ik heb ook 
wel fotootjes ervan. Je kunt best 
veel er al uithalen. Alleen het is 
heel verspreid over het jaar, dus 
ik wil graag toewerken naar een 
systeem waar ik gewoon echt een 
paar kistjes daarvan af kan halen. 

Alleen dat vergt meer investering, 
dus daar gaan we met elkaar nog 
verder over sparren. Ook dat die 
rondleidingen gebruikt worden 
om aanplanting te bekostigen.”
 
Charlotte: “Dus het klinkt nu 
wel gedeeltelijk als een groot 
deel recreatie, omdat ze hier 
vergaderen. Ja dat is niet echt 
recreatie te noemen, maar meer 
business.”
 
Xavier: “Uitbuiting. Commerciële 
uitbuiting.”

[Charlotte en Julia lachen]
 
Charlotte: “Dat het dus is om 
eigenlijk te laten zien wat je doet 
met een voedselbos.”

Xavier: “Ja ook, dus dat dat bos 
echt productie gaat draaien. 
Dus ik heb nu dan bijvoorbeeld 
nouja een paar asperges staan, 
ja als je daar gewoon 300 van 
neerzet. Dat kan ook maar dat 
kost geld en daar zit nu spanning 
op. Dus we hebben een hele 
grote diversiteit, dat is leuk, maar 
we moeten geen bomenshow 
worden. We moeten ook echt iets 
gaan doen aan de productie. En 
we halen hier al zakken noten 

77



vanaf, een kruiwagen appels, we 
hebben kersen en daar wordt ook 
sap meegemaakt. Dus het stond 
hier helemaal vol deze herfst met 
appels tot twee weken terug. En 
die worden… daar wordt sap van 
gemaakt.”
 
Charlotte: “Oke, uh, ik heb hier 
een vraag wie neemt de leiding, 
maar dat ben jij dan vooral. Maar 
dat gaat hij overnemen?” 

[Wijst naar man die binnen komt 
lopen]

Xavier:  “Nee dat is Joram.”
 
Charlotte: “Oh, verkeerde.”
 
Xavier: “Michel, nee die gaat niet 
overnemen, die helpt me. Dus ik 
heb nog steeds de regie, maar 
hij wil graag meer leren. En uh, 
nouja die ruimte geef je en hoe 
meer hij kan hoe meer ecologisch 
beproefd te zijn.”
 
Julia: “Hoe werkt het met de 
vrijwilligers en hoe stuur je die 
aan?”
 
Xavier: “Het werven gaat heel 
soepel, mensen komen naar me 
toe.”

 
Charlotte: “Maar hoe gaan ze naar 
jou toe? Mensen kennen je?”
 
Xavier: “Ja mensen kennen me 
of ik vertel er een keer over. Dus 
mensen bellen me echt op, van 
‘hee ik wil wat doen, is er bij jou 
wat?’ Dat vind ik ook het leukst, 
want ik kan wel heel actief gaan 
werven, maar dat is niet relevant, 
het gaat erom dat mensen zelf 
gemotiveerd zijn, dat ze echt 
willen. De groep is vrij breed, niet 
iedereen komt altijd. Maar dat 
is ook prima. Een paar jongens 
hebben een tijd hier geholpen, 
die hebben nu een eigen project 
opgestart in Haarzuilens.”
 
Julia: “Oh, daar gaan we 
donderdag heen.”
 
Charlotte: “Oh, van maarten en 
…”
 
Xavier: “En Jan. Ja die zijn al een 
paar keer komen helpen hier, 
die waren onwijs enthousiast. 
We hebben ook een tijd gehad 
dat we met elkaar hier in de 
permacultuurtuin werkte, het 
voedselbos oogsten en gingen 
we samen appeltaart bakken 
en dat soort dingen. Dus dat is 

hartstikke leuk. Maar je ziet ook 
dat iedereen zijn eigen weg ook 
vindt. He, dus sommige mensen 
die willen graag iets zelf gaan 
beginnen, nou super gaaf. En er 
zijn ook mensen die vinden het 
gewoon leuk voor erbij, maar die 
hebben gewoon een eigen baan. 
En die uh, die er niet elke keer bij 
kunnen zijn.”
 
Charlotte: “Maar hoe weten die 
mensen dat die dagen vandaag 
zijn? Ik neem aan dat je niet per 
persoon iedereen gaat mailen.”

Xavier: “Nou wat ik dus doe ik 
stuur vaak als een werkdag komt, 
dan stuur ik gewoon een mailtje 
rond naar iedereen in m’n maillijst. 
En dan reageren de mensen die 
komen of niet.”
 
Julia: “Ja.”
 
Xavier: “Maar het is ook vaak 
dat die mensen weer mensen 
meenemen. Nu komt een jongen 
die bij mij stage komt lopen 
waarschijnlijk. Maar dit is nog niet 
zeker of dit gaat gebeuren, die 
heeft meer keuze dan alleen bij 
mij. Maar ik zeg ongeacht of je wel 
of geen stage gaat lopen, je bent 
gewoon welkom hier. Die neemt 

vandaag zijn vrienden weer mee 
en dat is niet ongewoon.”
 
Julia: “Staat het bijvoorbeeld ook 
op de website?”
 
Xavier: “Nee nog niet, maar dat 
wil ik ook niet zo. We moeten 
niet een soort van attractiepark 
worden voor mensen die het leuk 
vinden om te komen kijken. Je 
moet echt zelf gemotiveerd zijn, 
als je wil dan vind je wel een weg. 
Dat is ook mijn aanpak.”
 
Charlotte: “Het is ook niet jouw 
insteek om een community op 
te bouwen die Makeblijde gaat 
onderhouden.”
 
Xavier: “Nee want het park 
wordt als geheel beheerd door 
Jeroen. En daar heb ik ook geen 
inmenging in. Dus alles wat 
binnen de paden ligt, dat doe ik. 
Wat daar moet gebeuren geef ik 
aan. Maar als het er buiten ligt, de 
heg snoeien enzo doe ik allemaal 
niet, en dat wil ik ook niet, want 
we zijn geen hoveniersbedrijf. De 
community is wel zo dat uh, dat 
met plantdagen of met, als zeg 
maar, ik verwacht nu wel dat als 
we elke keer in de maand 1 keer 
doen, ja dan heb je zo meteen 
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geen werk meer. Je kunt zoveel 
doen met z’n allen. Weet je, want 
na een tijdje is er ook niet zoveel 
meer te doen. Want het gaat 
niet om zo maximaal ingrijpen, 
het gaat om zo maximaal alles 
z’n gang laten gaan. En hier en 
daar bijsturen om het goed te 
laten ontwikkelen. Nu zie je dat 
heel veel planten overrompelt 
raken, en ik leer toch wel dat 
als je ze niet goed verwend, dat 
ze toch wat moeilijkere jeugd 
hebben. Ik wil ze toch graag een 
zo probleemloze jeugd geven. 
Dus dat kost nu een beetje werk, 
maar het stelt echt helemaal niks 
voor. En sommige stukken zijn 
wat strakker beheerd, sommige 
stukken mogen wild worden want 
het mag ook gewoon een wild 
bos zijn. Sommige stukken die 
maaien we, maar ja als je met 
z’n allen bent en je hebt 1 keer 
per maand een werkdag, na een 
tijdje heb je alles gedaan wat 
je wil doen, en dan is het meer 
een beetje bijhouden. En dan 
gaan we gewoon meer kijken 
van wat is de oogst, wat kunnen 
we ermee. Dan hoop ik wel dat 
de community meer die kant op 
gaat, waarbij je hebt dat het meer 
gaat om het samen hier zijn en 
het delen van kennis en het leren 

over tuinen en wat je er mee 
kan, dan het onderhoud. Want 
als je het onderhoud goed in de 
smiezen hebt, dan is het gewoon 
getimed op het juiste moment de 
juiste dingen doen.”
 
Charlotte: “Dus mensen die 
hier komen hoeven niet per se 
ervaring te hebben?”
 
Xavier: “Nee, maar je ziet wel 
bijvoorbeeld  die dame die 
vandaag voor de eerste keer 
is, die heeft wel echt interesse. 
Die heeft een cursus gedaan, 
permacultuur. Een voedselbos 
is geen permacultuur, maar wel 
echt aan elkaar gelieerd. Maar je 
ziet wel mensen die bijvoorbeeld 
een masterclass hebben gedaan, 
Michel ook. Timothy is gewoon 
erg gemotiveerd, die wil zelf een 
project beginnen in Sardinië. 
Bastiaan die zo komt zit op de 
WUR, die is student daar. Dus 
je ziet wel dat mensen kennis 
hebben. Jan en Maarten zijn 
biologen alle twee dus weten 
onwijs veel van dieren af. Die 
komen hier weer zeldzame 
libellen tegen, of…”
 
Charlotte: “Ik zag net wel keutels 
liggen. Waar zijn die dan van?”

 
Xavier: “Konijnen misschien?”
 
Charlotte: “Oh ja, tuurlijk, logisch.”
 
Xavier: “Maar daarvoor komt de 
buizerd plant, die stekt daarvan.”
 
Charlotte: “Even kijken, ik heb hier 
skills. Maar vrijwilligers hebben 
dus niet per se skills nodig. Bied je 
aan de hand van Makeblijde nog 
cursussen en workshops aan.”
 
Xavier: “Ja we geven dus 
nu een paar keer achter 
elkaar masterclasses. Ook 
basiscursussen hebben we 
gegeven. Dit doen we vaak in 
samenwerking met de Botanische 
tuinen. Dan gaan we daar de 
cursus geven en dan hebben we 
hier excursiedagen.”
 
Charlotte: “En de cursus houdt 
in?”
 
Xavier: “Nou een introductie 
cursus is dat.”
 
Charlotte: “Gewoon over het 
voedselbos? Niet specifiek op 
iets in het voedselbos?”
 
Xavier: “Dat zou nog wel kunnen 

maar, ja ik merk zelf dat ik graag 
het ontwerp wat na een hoger plan 
tillen, daar zijn masterclasses 
interessant voor. Want daar ga 
je meer het ontwerp in, want dat 
is echt wel specifieke kennis die 
mensen echt eigen willen maken. 
En de meeste mensen zijn wel 
algemeen geïnteresseerd en 
dan is een basiscursus leuk. En 
nu gaan we er 1 organiseren 
met de Metaal Kathedraal en 
dan gaan we hier naartoe. Maar 
ik heb ook bijvoorbeeld dat 
mensen me bellen van ik heb 
met landschapsarchitecten een 
excursie door Nederland, kunnen 
we bij jullie langskomen. Uit België 
heb ik ze bijvoorbeeld gehad en 
dan lopen ze er doorheen en 
dat hebben we ook heel veel dat 
gewoon mensen actief vragen 
naar rondleidingen. Uh, ik kondig 
ze ook nog wel zelf aan. Maar 
het is nu zo druk, dat het niet 
eens meer hoeft. Dus het vult 
zich vanzelf in met Transitie Tuin 
Houten worden vaak wel dingen 
georganiseerd. Een lezingenserie 
met film, met een lezing van mij en 
dan een rondleiding hier en een 
plantdag. Dus zo doe je ook aan 
community building, om lokale 
mensen te betrekken breder 
dan allemaal maar de plek zelf. 
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Ja en dat vindt zo zijn weg. Dus 
het is niet een doel om hier een 
gemeenschap te stichten die met 
elkaar elke week hier gelijk samen 
is, en 1 gestemd, het gaat meer 
om dat mensen betrokken raken 
en het leuk vinden om erbij te zijn 
en het heel open is. Om het ook, 
er zijn ook wel ambassadeurs die 
willen ook graag. En je ziet ook 
dat steeds meer mensen vaker 
komen, of dat ze niet het hele jaar 
door komen maar wanneer ze 
kunnen.”
 
Charlotte: “Het klinkt nu ook meer 
dat je niet een community bouwt 
rondom Makeblijde, maar meer 
om het idee voedselbos.”
 
Xavier: “Ja, want de rest van 
het park hebben die mensen 
vaak niet direct iets mee. Maar 
stel dat mensen uit Houten, die 
komen wel voor het park en ook 
voor het voedselbos terug. Je 
ziet wel dat mensen die hebben 
geholpen met het aanplanten of 
met een rondleiding, die komen 
nog eens een keertje langs. En 
die zijn die niet heel erg direct 
betrokken, maar die komen een 
keer wandelingetje maken en je 
begint gezichten al een beetje te 
herkennen. Dus zo is het ook wat 

breder.”
 
Julia: “Hoeveel vrijwilligers heb je 
ongeveer?”

Xavier: “In de maillijst heb ik er 
ongeveer 40 man, meer dan 40 
man. En de vrijwilligersdagen 
wisselt soms van 12 tot 15 man 
tot z’n 3en. Uhm, dat kan heel erg 
wisselen maar over het algemeen 
zoals vandaag, zit je toch met een 
leuk groepje. En hierbij zit je al 
bijna op 10 man. Maar dat is ook 
wel leuk hoor, want ik probeer een 
beetje om de verantwoordelijkheid 
bij mij weg te halen. Dat ik niet 
alleen maar aan het coördineren 
ben, dan ben ik alleen maar aan 
het praten. Maar juist als Michel 
er is, kan hij ook gewoon de 
regie nemen. Hoe beter hij het 
voedselbos kent, hoe makkelijker 
ik hem het toe kan vertrouwen dat 
het op die manier gaat. Weet je, 
hij heeft een cursus gedaan en hij 
kent Makeblijde al wat langer, en 
op andere projecten helpt hij ook. 
Dus ik hoop gewoon dat het meer 
een gemeenschappelijk gedragen 
ding wordt, waar ik gewoon de 
regie heb en uiteindelijk weet 
hoe wat en waar. Maar uh, dat 
meer mensen er een band mee 
hebben. Want he, het is niet 

mijn park, het is grond van het 
college. Ik zou het graag willen 
overnemen, de pacht, ik zou het 
misschien zelfs willen kopen als 
daar de kans voor is. Want het 
is een archeologisch gebied dus 
daar gaan sowieso geen huizen 
komen. Het is een hoogwaardig 
archeoloog, dat is een oude 
stroombrug van de Rijn. Waar ook 
een Romeins  Nederzettingzou 
het wel leuk vinden om het op 
te gaan bouwen, maar ja ik vind 
het belangrijk nu dat dit ee, dus 
je mag niet graven hier. Je mag 
wel bomen planten, maar zo diep. 
[Xavier wijst aan]. Dus ik n plek 
is waar meer mensen zeggen 
van nou weet je hier ben ik trots 
op en dit vind ik leuk. Zoals 
nu ook Timothy heeft zelf een 
Facebookgroep opgericht, waar ik 
natuurlijk wel, zeg maar ik ben wel 
degene die het bijhoudt daar. Ik wil 
niet dat iemand anders daarmee 
zijn eigen weg gaat bewandelen. 
Maar ja als daar dan foto’s staat 
van dat Timothy appels plukt, en 
dat zijn buurvrouw van die appels 
appeltaart gebakken heeft en dat 
dan teruggeeft. Ja dat is wat je wil 
bereiken. Ik deel liever voedsel, 
dan dat ik zelf zeg ik eet de hele 
week uit het voedselbos.”
 

Julia: “En hoe zie je dan dit 
voedselbos over 10 jaar, is het 
dan van jou? Of hoe zie je dat?”
 
Xavier: “Als we het over 10 jaar 
hebben, dan hoop ik wel dat 
ik in ieder geval de pacht heb 
langdurig, of dat ik het heb, dat ik 
het gekocht heb. Als dat niet zo 
is, ja jammer, dan is het gewoon 
een prachtige plek geweest, dat 
gewoon een mooie springplank is 
geweest  waar heel veel andere 
projecten uit voort gekomen 
zijn. Dat hoop ik ook, dat is ook 
al zo. Heel veel opdrachtgevers 
komen eerst hier kijken, voordat 
ze mij de opdracht geven. Bijv. 
Oud zuilen is ook een aantal keer 
hier geweest. Ik heb jullie mail 
nog doorgestuurd naar Saskia, 
want jullie hadden op voedselbos 
Oostwaard gmail gemaild, maar 
die kijken zij nooit.”
 
Julia: “Ik heb haar gesproken, en 
we gaan er woensdag heen.”
 
Xavier: “Leuk. En morgen komt 
RTV Utrecht langs, dus je ziet 
gewoon het leuke is dat wat hier 
gebeurt, is dat dit een plek is die 
die katalysator rol heeft en dat 
mensen daar naartoe kunnen 
om te kijken wat is het nou. En 
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vervolgens zie je dat nieuwe 
projecten ontstaan. Kijk en dat 
zijn projecten, zoals het plan 
van Oostwaard is gewoon in 
eigendom van hun. En hij is ook 
al derde generatie daar. Dus de 
kans dat dat nog een generatie 
doorgaat is heel groot. Want 
wat hier nog honderd jaar staan. 
Als ik kan zorgen dat hier een 
community omheen ontstaat, met 
mensen die betrokken zijn, en dat 
het uiteindelijk ook juridisch in 
eigendom kan worden, of in een 
soort van pachtconstructie, zodat 
het ook langdurig kan blijven 
bestaan. Ja dan heb je over 10 
tot 15 jaar hier een voedselbos 
wat echt fantastisch is. Ik bedoel 
je hebt hier zo een diversiteit op 
een manier dat er ook productie 
van afkomt. Dus we hebben niet 
voor niets in het midden een plek 
voor de voedselboskeuken. Ik wil 
ook echt zorgen dat die bomen 
die nu gekapt zijn, die kersen, en 
ook andere dingen. Dat die zo 
meteen weer hergebruikt worden 
om een voedselbos keuken mee 
te maken. En dat plan ligt er al 
vanaf dag 1, het is alleen zo dat 
uh, dat ja als ik het geld had was 
het er al. Maar het is niet erg, want 
het groeit langzaam en het is niet 
iets van, iets wat echt duurzaam 

is heb je morgen niet klaar. Je 
hebt ook steeds meer mensen 
die morgen resultaten willen, ja 
dat zijn vaak de minst duurzame 
oplossingen ook. Soms is het 
nodig om iets te bereiken, maar 
als je niet een lange adem hebt, 
dan gaat het hem niet worden.”
 
Charlotte: “Je had het er straks 
over een boekje, waar dan ook 
een planning of iets dergelijks in 
zou komen?”
 
Xavier: “Ja, ik ga nu bezig met een 
poster, ik hang hem binnen ook 
op. Met gewoon wat gebeurt er in 
een jaar in het voedselbos. Zodat 
ze intern snappen, wat is er. Wat 
gebeurt er. Zodat ook mensen 
inzicht hebben. Maar ook voor 
ons. Dat wij gewoon weten, van 
oké, hij is nu met dit en dit bezig, 
en in deze of volgende keer of 
de keer dan moet je gewoon tijd 
steken in de bramen weghalen.”
 
Charlotte: “Ja.”
 
Xavier: “En dan hoef ik er niet bij 
te zijn altijd. Dat kan misschien 
Michel doen als ik een keer niet 
kan. Ik ben er altijd, en ik moet ook 
kunnen. Maar mijn weekenden 
zijn altijd vol, dus als ik er een 

keertje niet ben. Vind ik het ook 
niet erg. Maar dan moet ik er wel 
op kunnen vertrouwen dat mensen 
de planten kennen,  en niet alles 
plat trappen en dat mensen de 
verkeerde planten eruit trekken. 
Dat zie je over het algemeen heel 
vaak bij gemeenschappelijke 
projecten, wat de een er in stopt, 
trekt de ander eruit. Ze hebben 
geen idee waar ze naar kijken.”
 
Charlotte: “Ja, dus kennisdeling is 
wel belangrijk…”
 
Xavier: “Ja zeker.”
 
Charlotte: “…willen jullie het goed 
kunnen voortzetten.”
 
Xavier: “Dus we gaan nu ook 
bordjes maken met de plattegrond 
van stukken van het voedselbos 
die een verhaal vertellen. Dus 
we vertellen ook verhalen he, 
rond die walnotenboom, die 
zwarte walnoot, heb je een 
thema namelijk dat een walnoot 
zeker een zwarte, die scheidt 
stofjes uit via z’n wortels maar 
ook via z’n blad, dit regent naar 
beneden. Waardoor andere 
planten ontmoedigd worden om 
te groeien, sterker nog die gaan 
dood. Er zijn ook planten die 

daar tegen kunnen, en dan heb 
je een verhaal. Dus de Paw Paw, 
de (plantsoort) die naar banaan 
smaakt of mango. Het is een 
fantastische vrucht, ik heb m nog 
laatst gegeten. Die is zo lekker.”
 
[Charlotte en Julia lachen]
 
Xavier: “Die staat eronder. En er 
staat ook nog (plantsoort), er staan 
ook nog dingen als (plantsoort) bij. 
Het grappige is dat planten die in 
Amerika in de bossen ook samen 
staan. En dat verhaal kun je dus 
op een bordje uitleggen met die 
planten. En dat soort dingen gaan 
we in het bos meer ophangen. 
Die moeten we nog maken. Dat is 
afgesproken dat het gaat komen. 
Maar ja tijd. [lacht] Dat gaat meer 
komen. Uhm en het mooie is het 
is gewoon al wat ouder, dus nu is 
er ook gewoon wat meer te zien 
steeds.”
 
Charlotte: “Oké.”
 
Julia: “Ja.”
 
Charlotte: “Dan hebben we, ik 
denk dat we nu zo’n beetje bij de 
laatste vraag komen.”
 
Julia: “Ja we hebben alles wel 
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zo’n beetje besproken.”
 
Charlotte: “Dan hebben we 
eigenlijk nog de vraag wat werkt 
wel en wat werkt niet … in het 
voedselbos.”
 
Xavier: “Technisch, met mensen?”
 
Charlotte: Mag van alles zijn.
 
Xavier: “Wat ik heel goed vind 
werken, is dat mensen zo 
gemotiveerd zijn. Daar ben ik echt 
heel blij mee, want kijk ik ga het niet 
in mijn eentje doen. En als ik elke 
keer boven achieving comment 
ben, wat ik over het algemeen wel 
vaak ben, omdat ik het overzicht 
heb en hoe het in elkaar zit, dan 
is het ook wel een beetje mijn rol 
dan ook. Maar er moeten meer 
mensen het gaan doen. En hoe 
meer mensen er meer vanaf 
weten hoe belangrijker. Ik vind 
het alleen maar super cool als 
andere mensen die hier vrijwillig 
werken, uiteindelijk hun eigen 
project beginnen.”
 
Charlotte: “Stimuleer jij ook hun 
intrinsieke motivatie?”
 
Xavier: “Ja dat is mijn eis, ik ga 
niet achter mensen aan lopen.”

 
Charlotte: “Nee, maar ik bedoel 
stimuleer jij die intrinsieke 
motivatie.”
 
Xavier: “Ja ik denk dat ik daar wel 
aan bijdraag. Bijvoorbeeld Tirion 
die dan met Michel nu bezig is 
met een oogstkaart. Dat kan ik 
ook, maar ik vind het leuker dat 
zij eerst de plannen bekijken, 
ik heb ze ook in autocad staan. 
Alles is zeg maar in kaart, maar ik 
ga niet hun aan het lijntje door het 
voedselbos lopen. Nee zij moeten 
zelf de moeite doen om zich in 
te lezen, de planten te bekijken 
en rond te lopen hier. En als zij 
genoeg kennis hebben opgedaan 
door zelfstudie, dan pas kom ik 
aan tafel. En dan gaan we kijken, 
van hoe gaan we dat dan in kaart 
brengen. Dus als zij dat niet eerst 
zelf gedaan hebben, dan ben ik 
weer voor hun aan het werk. En 
daar leren ze het minst van. Dus ik 
stuur ze wel op zeker. En ik denk 
dat dat heel belangrijk is want, 
daardoor krijg je ook die eigen 
investering in iets waardoor je 
ook zelf die relatie en die binding 
hebt. Zij zien andere dingen dan 
dat ik zie. Niet iedereen heeft 
dezelfde waarden of redenen 
waarom die hier ook is. En dat 

is ook wel leuk, daardoor krijg ik 
ook weer andere perspectieven 
op wat hier gebeurt, en zie je 
dingen ontstaan die je niet zelf 
bedacht hebt. Ik weet dat Joran 
nu met walnoten, hazelnoten een 
soort van quiche komt, dat heeft 
hij gemaakt en met ons gedeelt 
vandaag, en pijnboompitten.”
 
Julia: “Oh ja.”
 
Xavier: “En dat zijn leuke dingen, 
daar worden we allemaal blij van 
toch?”
 
[Charlotte en Julia lachen]
 
Charlotte: “Wat werkt er niet, kun 
je daar nog iets over zeggen?”
 
[stilte]
 
Charlotte: “Tot nu toe.”
 
Xavier: “Uh, wat er minder werkt 
vind ik nog ja de bottleneck van 
het geld. Ik zou graag iets meer 
geld hebben voor de aankoop 
van planten. Want ik kan van 
de sponsoring heel veel krijgen, 
maar je kunt daar niet de volumes 
van vragen die we nodig hebben 
om echt een productief systeem 
te maken. Dus Arborealis steunt 

ons fantastisch, heel veel aan 
te danken. Maar als ik aan hun 
vraag wat ik zou willen voor de 
aanplanting van de productie, 
ja dan kunnen ze ook niet meer 
geven. Dus we hebben echt, ja, 
ze hebben veel mogelijk gemaakt. 
Er staat natuurlijk nu ook heel veel 
van hun hier. Uh …. We hebben 
wel wat productie, maar dat zou 
ik graag beter willen.”
 
Charlotte: “Oké, duidelijk. Heb je 
nog vragen aan ons?”
 
[Stilte]
 
Xavier: “Nou wat ik wel leuk zou 
vinden is als jullie dit als een soort 
los blok kunnen doen in jullie stuk. 
Wat ik op kan delen als los blok 
met de vrijwilligers hier.”
 
Charlotte: “Een blog?”
 
Xavier: “Een blok. Zeg maar, je 
hebt allemaal interviews, ik zou 
het leuk vinden om het interview 
los met alle mensen hier.”
 
Julia: “Te delen.”
 
Xavier: “Als een los dingetje te 
delen met de vrijwilligers.”
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Charlotte: “Oh zo.”
 
Xavier: “Dus niet het hele 
rapport meteen er is. Maar dat 
het opgestuurd kan worden, 
en iedereen het weet van de 
vrijwilligers.” 
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De referenties zijn gesorteerd op volgorde waarop ze zijn vernoemd in de tekst, niet alfabetisch. Alle afbeeldingen zijn eigen werk.
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