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Motivatie en toelichting
Het idee voor deze stichting is ontstaan uit de observatie dat er een hoop mis gaat in de
manier waarop de huidige maatschappij is ingericht. De consumptiemaatschappij heeft
geleid tot meer en meer productie van goederen die vaak slechts een korte levensduur
beschoren is. Dit heeft gezorgd voor een enorme toename van broeikasgassen in de
atmosfeer en van de hoeveelheid afval en gifstoffen die in het milieu terechtkomen met als
gevolg de verandering van ons klimaat en de teloorgang van de biodiversiteit. Ondanks de
gemaakte afspraken in het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
klimaatakkoord in Parijs uit 2015 en de Conventie inzake Biologische Diversiteit (CBD) in
Rio de Janeiro uit 1992 is de achteruitgang van ons leefmilieu nog altijd gaande. Dit moet en
kan anders.
Eén van de belangrijkste oorzaken van deze problemen is de manier waarop we momenteel
landbouw bedrijven. De basis van het huidige systeem is de productie van planten in
monoculturen, waarbij de bodem ieder jaar geploegd wordt, grote hoeveelheden gif gebruikt
worden om ongewenste planten, dieren en ziektes te voorkomen, voedingsstoffen geleverd
worden in de vorm van (kunst-)mest en gewassen mechanisch geïrrigeerd worden door
grondwater op te pompen. Dit systeem vergiftigt de bodem, het grondwater en het
oppervlaktewater en leidt tot uitstoot van de broeikasgassen koolstofdioxide, methaan en
stikstofoxide en een verlaging van de grondwaterstand. Hierdoor verliest de bodem haar
capaciteit om vocht vast te houden en worden zowel onze voedselproductie als onze natuur
gevoeliger voor periodes van droogte, extreme hitte en andere extreme
weersomstandigheden, m.a.w. precies de consequenties van klimaatverandering die al
decennia voorspeld zijn en inmiddels duidelijk voelbaar zijn geworden.
Voedselproductie kan gelukkig ook bewerkstelligd worden op een hele andere manier, die
de natuur intact laat, bodemleven stimuleert en broeikasgassen opslaat. Stichting
Voedselbos Breedenbroek wordt opgericht om te laten zien hoe dit kan, middels
permacultuur voor eenjarige planten en een voedselbos voor meerjarige planten.
In permacultuur tuinbouw wordt de grond niet omgewoeld, zodat het bodemleven zich
ongestoord kan ontwikkelen wat leidt tot een goede uitwisseling van voedingsstoffen tussen
de eenjarige gekweekte planten. Ongewenste planten worden onderdrukt door de bodem
continu te bedekken met organisch materiaal (mulch) en voedingsstoffen worden
aangeleverd in de vorm van compost. Ziektes en plagen worden vermeden door veel
verschillende gewassen aan te planten, waardoor een zieke plant niet meteen alle andere
planten infecteert en schade door plaaginsecten grotendeels wordt voorkomen doordat de
‘prooi’ wordt gecamoufleerd door een veelheid aan geuren en visuele signalen afkomstig
van de andere soorten die er omheen staan.
Een voedselbos is een voedselproductie systeem dat een natuurlijke bosrand nabootst en
waarin zo veel mogelijk meerjarige eetbare plantensoorten worden gebruikt die in
verschillende lagen zijn opgebouwd waardoor zonlicht maximaal benut kan worden.
Onderdrukking van ongewenste planten, ziekten en plagen gebeurt op eenzelfde manier als
hierboven beschreven voor de permacultuur. De voedingsstoffen in het voedselbos zijn
afkomstig van de zogenaamde groenbemesters, planten die stikstof fixeren uit de lucht of
diep wortelen, waardoor ze fosfor en allerlei micronutriënten kunnen verkrijgen uit diepe
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bodemlagen die voor andere planten onbereikbaar zijn. Deze voedingsstoffen worden
opgeslagen in het bovengrondse deel van de plant en na bladval of afsterven van het
bovengrondse deel in het najaar zorgen micro-organismen ervoor dat de afgestorven
plantendelen worden afgebroken en de voedingsstoffen weer beschikbaar komen om door
andere planten te worden opgenomen. Een voedselbos wordt over het algemeen ingedeeld
in zeven lagen: Kruinbomen, lage bomen, struiken, kruiden, bodembedekkers, wortelen
(rizosfeer) en klimplanten (figuur 1). De voornaamste producten die een voedselbos
produceert zijn fruit, noten, stengels, bladgroen, bloemen, zaden en wortelen.

Figuur 1. De zeven lagen van het voedselbos
Bron: https://www.regenerativedesigns.com.au/blog/7/3/2015/food-forest-gardening
Gemaakt door Graham Burnett, Spiralseed Permaculture.

3

Beleidsplan 2022-2028 van Stichting Voedselbos Breedenbroek

Doelstelling
Het doel van Stichting Voedselbos Breedenbroek is het bevorderen van duurzame
plantaardige kringlooplandbouw, het stimuleren van biodiversiteit en koolstofopslag en het
toevoegen van sociale waarde op zowel lokaal als regionaal niveau. Ter nader toelichting
zijn de volgende specifieke subdoelen gedefinieerd:
a. Verspreiden van kennis over voedselbossen en permacultuur om anderen te
motiveren en faciliteren om deze vorm van landbouw te gaan bedrijven
b. Vergaren van data voor wetenschappelijk onderzoek naar voedselbossen om te
kunnen beoordelen of deze voedselproductie methode duurzaam is en voldoende
voedsel kan leveren per hectare
c. Normaliseren van voedsel afkomstig uit voedselbossen, onder meer door combinatie
met reeds bekende plantaardige voedselbronnen
d. Bewerkstelligen van een toename in de biodiversiteit in Voedselbos Breedenbroek
e. Beperken van klimaatverandering middels het vastleggen van koolstof uit de lucht

Strategie
Stichting Voedselbos Breedenbroek tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. Rondleidingen, seminars, verspreiden van informatie via de website en beschikbaar
maken van broncode voor webtools ter ondersteuning van voedselbos en
permacultuur ontwerp, onderhoud en oogst
b. Deelname aan het Nationaal Monitoringsprogramma Voedselbossen en
bijbehorende dataverzameling
c. Pluk-abonnementen, workshops en verkoop en donatie van voedsel uit Voedselbos
Breedenbroek en aanliggende permacultuur moestuin op lokaal en regionaal niveau,
in lijn met de Farm to Fork strategie van de Europese Unie.
d. Toevoegen van zoveel mogelijk verschillende soorten planten aan Voedselbos
Breedenbroek, waarbij ondersteunende planten voornamelijk uit inheemse soorten
gekozen worden om met name het lokale insecten- en vogelbestand te vergroten.
e. Stimuleren van plantengroei en opbouw van bodem in Voedselbos Breedenbroek
door mulchen en irrigeren van nieuwe aanplant. De vastgelegde koolstof zal onder
geen beding verhandeld worden in de vorm van uitstootrechten.
De stichting heeft geen winstoogmerk en alle verkregen gelden zullen worden aangewend
om de doelen van de stichting te bewerkstelligen. Indien de stichting ooit wordt opgeheven
zal het liquidatiesaldo gedoneerd worden aan een stichting met vergelijkbare doelen.
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Organisatie
Stichting Voedselbos Breedenbroek heeft een bestuur van ten minste drie natuurlijke
personen die voor onbepaalde tijd benoemd zijn en de verantwoordelijkheid dragen voor de
beleidsvorming en vertegenwoordiging van de stichting. Bij oprichting van de stichting
bestaat het bestuur uit drie leden: dr. Jurriaan J. Hölzenspies (initiatiefnemer en voorzitter),
Rutger R. M. Spiertz (secretaris en penningmeester) en dr. ir. Philip K. F. Hölzenspies
(bestuurder). Het bestuur vervult de bestuurstaken vrijwillig en onbezoldigd. Daarnaast
vervult de initiatiefnemer aanvullende functies in het leiden, begeleiden en organiseren van
vrijwilligers en het uitvoeren van de benodigde landbouwactiviteiten. Deze activiteiten zullen,
als het voedselbos na 5-8 jaar tot wasdom is gekomen, minimaal 1.0 fte in beslag nemen en
de inkomsten uit exploitatie geven dan naar verwachting voldoende ruimte om de
initiatiefnemer in een minimuminkomen te voorzien als vergoeding voor deze nietbestuurlijke activiteiten ten behoeve van de stichting.

Beleid
Kennisdeling
Om kennis over voedselbossen en permacultuur voor een breed publiek beschikbaar te
maken zal de stichting gratis rondleidingen en symposia geven, die zullen worden
aangekondigd door publicatie in lokale huis aan huis bladen (Oude IJsselstreek Vizier en
Aalten Vooruit). De kerk in Breedenbroek wordt momenteel omgebouwd tot
gemeenschapsruimte en staat direct naast het adres van de stichting, waardoor het een
ideale locatie vormt voor het geven van de symposia (Zie figuur 2).

Figuur 2. Cultuurkerk de toekomst concept.

Aan de andere kant van het adres van de stichting wordt momenteel een monumentale
boerderij gerestaureerd en omgebouwd tot zorgboerderij voor geestelijk gehandicapten en
de stichting zal hen een dagbesteding bieden in de vorm van een stuk permacultuur
moestuin, waar zij onder begeleiding hun eigen voedsel kunnen verbouwen. De stichting zal
ook de basisschool aan de overkant van de straat de mogelijkheid bieden om begeleid een
stuk permacultuur moestuin te onderhouden en mee te lopen met het oogsten in het
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voedselbos. Op deze manier wordt de lokale gemeenschap zoveel mogelijk betrokken bij de
ontwikkeling van duurzame plantaardige kringlooplandbouw.
Om het opzetten van een voedselbos en permacultuur voor andere initiatiefnemers te
vergemakkelijken zal alle informatie over de opbouw van het voedselbos en de permacultuur
moestuin via de website van de stichting gedeeld worden. Daarnaast is het van groot belang
voor de opzet van deze landbouwmethoden om de lokale omstandigheden goed in kaart te
brengen en de stichting zal dit faciliteren door het delen van broncode om algemeen
beschikbare databases te integreren in een eigen website. Secretaris/penningmeester
R.R.M. Spiertz is systeembeheerder en bestuurder dr. ir. P.K.F. Hölzenspies is
softwareontwikkelaar en zij zullen hun netwerk mobiliseren om dit middels vrijwillige
bijdragen mogelijk te maken. In Nederland zijn diverse databronnen beschikbaar die
gezamenlijk een goed overzicht bieden van de lokale omstandigheden, waardoor de
plantenselectie wordt vereenvoudigd en mogelijke problemen van tevoren geïdentificeerd
kunnen worden. De stichting zal zich inzetten om een online ontwerp-applicatie te
ontwikkelen, waarin grondwaterstanden, ondergrondgegevens, topografie, weerdata,
informatie over plantensoorten en satellietbeelden (zie tabel 1) gecombineerd en
geïntegreerd worden. Daarnaast kan de applicatie verder ontwikkeld worden om zaai- en
oogst-planning en het bijhouden van oogstgewicht per plant mogelijk te maken.
Tabel 1. Databronnen voor de ontwikkeling van een voedselbos en permacultuur ontwerp applicatie.
Data

Omschrijving

Bron

Grondwaterstanden

Grondwaterstanden van lokale
meetstations

https://www.dinoloket.nl/

Ondergrondgegevens Bodem type, historische achtergrond

https://www.dinoloket.nl/

Topografie

Gedetailleerde hoogte metingen

https://www.ahn.nl/

Weerstations

Temperatuur, relatieve vochtigheid,
neerslag, luchtdruk, etc.

https://www.knmi.nl/nederlandnu/weer/waarnemingen

Plantensoorten

Habitat, optimale groei condities,
toepassingen, etc.

https://pfaf.org/

Satellietbeelden

Beelden afkomstig van sentinel
satellieten, resolutie 0.5 m

https://www.satellietdataportaal.nl/

Aanplant en planning
Door decennia van berijding met zware landbouwvoertuigen, waarbij tot maximaal 30 cm
geploegd werd, heeft zich een compacte laag gevormd in de bodem van de percelen van het
voedselbos. Een dergelijke compacte laag veroorzaakt afvloeiing van bodem en voorkomt
diepe wortelgroei, dus is het van essentieel belang om deze laag te doorbreken alvorens
een voedselbos aan te planten. De initiatiefnemer heeft de grond derhalve door een
diepwoeler tot zo’n 70 cm diepte laten omwoelen in november 2019 om deze compacte laag
te doorbreken alvorens over te gaan tot aanplant van het voedselbos.
Om een goede productie te garanderen is het verder noodzakelijk om te zorgen dat de
periferie van het voedselbos de wind zoveel mogelijk tegenhoudt, zodat er een luwte
ontstaat in het centrum. Dit is essentieel voor een optimale productie, omdat vooral fruit- en
notenbomen erg gevoelig zijn voor blootstelling aan harde wind. De eerste aanplant in maart
2020 was dan ook gericht op het creëren van een wind barrière in de periferie van het
voedselbos (zie bijlage 1 en 2). De verdere aanplant op dit tijdstip betrof voornamelijk berken
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in het centrale deel van het voedselbos als groenbemester en mulch producent om de
bodem te voeden en herstel van het bodemleven te stimuleren. Na enkele jaren groei zullen
deze berken omgelegd worden om plaats te maken voor de groeiende productie soorten en
om extra biodiversiteit te stimuleren door het dode hout op de bodem te laten wegrotten.
Veel insecten en schimmels zijn namelijk afhankelijk van de aanwezigheid van rottend hout.
Bij aanleg van een voedselbos is het van groot belang om de juiste plant op de juiste plaats
aan te planten om een optimale productie te bewerkstelligen. De optimale
groeiomstandigheden van de productie-soorten moeten daarom gekoppeld worden aan de
eigenschappen van de bodem. Hierbij is observatie van spontaan opkomende planten van
groot belang, omdat veelvoorkomende plantensoorten een goede indicatie kunnen geven
van de lokale bodemeigenschappen. In bijlage 3 is aan de hand van observatie van deze
indicator soorten en reeds bekende geschiedenis een indeling gemaakt van verschillende
zones in het voedselbos. De toekomstige aanplant zal op basis van deze zones worden
ingepland. Om een idee te krijgen van de huidige biodiversiteit is er verder een inventaris
opgemaakt van de plantensoorten die tot op heden geobserveerd zijn (zie bijlage 4). De
totale planten biodiversiteit bestaat momenteel dus uit 127 aangeplante soorten en 79
geobserveerde soorten voor een totaal van 206 plantensoorten (zie bijlage 2 en 4).
Inventarisatie van de biodiversiteit krijgt verder een wetenschappelijke basis door deelname
aan het Nationaal Monitoringsprogramma Voedselbossen (NMVB), een initiatief dat deel
uitmaakt van de Green Deal Voedselbossen (zie bijlage 5). Als onderdeel van het NMVB
wordt de biodiversiteit van kruidachtige planten, geleedpotigen, wormen en vogels gemeten.
Daarnaast worden bodemeigenschappen in kaart gebracht middels waterinfiltratie testen en
analyze van bodemmonsters, wordt koolstofopslag gekwantificeerd door meting van aanwas
van bodem en houtige biomassa en wordt gekeken naar de sociale impact van
voedselbossen d.m.v. enquêtes en interviews. Het NMVB heeft tevens een app ontwikkeld,
waarin arbeidsuren, aangeplante soorten en oogst hoeveelheden zullen worden
bijgehouden om deze landbouwmethode uitgebreid te evalueren.
De eerste productie planten zijn in februari 2021 in het centrale deel van het voedselbos
aangeplant. Dit betrof slechts een beperkt aantal planten doordat vrijwilligershulp i.v.m. de
corona crisis niet mogelijk bleek en de initiatiefnemer tegelijkertijd bezig was met de
aanbouw van zijn nieuwbouwhuis op het aanliggende bouwperceel naast de kerk in
Breedenbroek. Dit perceel omhelst zo’n 1800 m2, waarvan de initiatiefnemer ~1000 m2 aan
de stichting beschikbaar stelt voor een permacultuur moestuin waar eenjarige planten
gekweekt zullen worden om de voedselbronnen uit het voedselbos aan te vullen met
welbekende gewassen die al regulier geconsumeerd worden. De stichting zal voedsel uit het
voedselbos normaliseren door het te combineren met ingrediënten uit de moestuin in
pakketten met bijgevoegde recepten om de bereiding zo makkelijk mogelijk te maken. Voor
mensen die graag zelf experimenteren zullen ook plukabonnementen en workshops worden
aangeboden.
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Financiën
De initiatiefnemer heeft tot dusver met behulp van eigen middelen het voedselbos opgestart
(Zie bijlage 6) en zal zijn deel van het land (kadastrale aanduiding Gendringen-R-1324;
~3500 m2), waarop het voedselbos is aangeplant, aan de stichting schenken na oprichting.
Het merendeel van het voedselbos staat op een gepacht agrarisch perceel (kadastrale
aanduiding Gendringen-R-1325; ~15900 m2). Om een langdurig voortbestaan van de
stichting te garanderen is het van belang dat ook dit perceel uiteindelijk in bezit van de
stichting komt. Het recht om het gepachte perceel aan het einde van de looptijd over te
kopen zal derhalve worden vastgelegd in de af te sluiten pachtovereenkomst. Deze regeling
is reeds afgesproken met de eigenaar, bestuurder dr. ir. P.K.F. Hölzenspies.
De verwachte baten en kosten zijn uiteengezet in de exploitatiebegroting (zie bijlage 7). Een
belangrijke bron van inkomsten wordt gevormd door de verkoop van voedsel uit zowel het
voedselbos als de permacultuur moestuin. Bij voldoende opbrengst om de kosten en
benodigde saldo toename voor de aanschaf van het agrarisch perceel te dekken zal de rest
van de opbrengst gedoneerd worden aan lokale initiatieven om de minder bedeelden in onze
samenleving te helpen (zoals bijv. Voedselbank Achterhoek). Gezien de recent sterk
toegenomen interesse in voedselbossen als duurzaam alternatief voor het huidige
landbouwsysteem en de noodzaak om uitstoot van broeikasgassen terug te dringen om aan
de internationaal vastgelegde doelen van het Parijs akkoord te voldoen is de verwachting
dat de stichting in aanmerking komt voor diverse subsidies. Naar verwachting zal het
toenemende enthousiasme over voedselbossen in combinatie met de algemeen nut
beogende doelstellingen van de stichting tevens leiden tot particuliere ondersteuning in de
vorm van donaties.
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Bijlagen
1. Voedselbos Breedenbroek huidige indeling
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2. Voedselbos Breedenbroek ontwerp lijst
Aantal unieke soorten

127

Aantal varianten
Kruin bomen

15

Lage bomen

57

Struiken

97

Kruiden

48

Totaal

217

Nederlandse naam

Arborealis variant/*[herkomst]

Groeilaag

Ontwerp #

Hartbladige els

Alnus cordata

Kruin bomen

1

Zwarte els

Alnus glutinosa

Kruin bomen

2

Ruwe berk

Betula pendula

Kruin bomen

3

Beuk

*buren

Kruin bomen

4

Grove den

Pinus sylvestris

Kruin bomen

5

Schietwilg

Salix alba

Kruin bomen

6

Winterlinde

Tilia cordata

Kruin bomen

7

Zomerlinde

Tilia platyphyllos

Kruin bomen

8

Walnoot

*buren

Kruin bomen

9

Tamme kastanje

Castanea sativa 'Marsol'

Kruin bomen

10

Tamme kastanje

Castanea sativa ‘Maraval’

Kruin bomen

11

Honingboom

Sophora japonica

Kruin bomen

12

Franse uiensoep-boom

Toona sinensis

Kruin bomen

13

Fladder iep

Ulmus laevis

Kruin bomen

14

Zomereik

*zaailing lokale Eikenboom

Kruin bomen

15

Kornoelje

Cornus kousa 'China Girl'

Lage bomen

1

Kornoelje

Cornus kousa 'Milky Way'

Lage bomen

2

Kornoelje

Cornus kousa 'Schmetterling'

Lage bomen

3

Kornoelje

Cornus kousa 'Teutonia'

Lage bomen

4

Kornoelje

Cornus kousa ‘Xanthocarpa'

Lage bomen

5

Hazelaar

Corylus avellana

Lage bomen

6

Hazelaar

Corylus 'Corabel'

Lage bomen

7

Hazelaar

Corylus 'Cosford'

Lage bomen

8

Hazelaar

Corylus 'Webb's Prize Cob'

Lage bomen

9

Hazelaar

Corylus 'Rode Zellernoot'

Lage bomen

10

Hazelaar

Corylus 'Halle'sche Riesen'

Lage bomen

11

Hazelaar

Corylus 'Pearson's Prolific'

Lage bomen

12

Hazelaar

Corylus 'Fertile de Nottingham'

Lage bomen

13

Hazelaar

Corylus 'Kentish Cob'

Lage bomen

14
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Hazelaar

Corylus 'Lang Tidlig Zeller'

Lage bomen

15

Meidoorn

Crataegus arnoldiana

Lage bomen

16

Meidoorn

Crataegus aestivalis

Lage bomen

17

Meidoorn

Crataegus aestivalis 'Big Red'

Lage bomen

18

Meidoorn

Crataegus brachyacantha

Lage bomen

19

Meidoorn

Crataegus crus-galli

Lage bomen

20

Meidoorn

Crataegus ellwangeriana

Lage bomen

21

Meidoorn

Crataegus elwangeriana 'Fire Ball'

Lage bomen

22

Meidoorn

Crataegus grignonensis

Lage bomen

23

Meidoorn

Crataegus mollis

Lage bomen

24

Eenstijlige meidoorn

Crataegus monogyna

Lage bomen

25

Meidoorn

Crataegus pinnatifida 'Big Ball'

Lage bomen

26

Meidoorn

Crataegus pinnatifida 'Big Golden Star'

Lage bomen

27

Meidoorn

Crataegus populinea

Lage bomen

28

Meidoorn

Crataegus scabrifolia

Lage bomen

29

Meidoorn

Crataegus schraderiana

Lage bomen

30

Meidoorn

Crataegus submollis

Lage bomen

31

Persimoen

Diospyros 'Morris Burton'

Lage bomen

32

Persimoen

Diospyros kaki 'Tipo'

Lage bomen

33

Persimoen

Diospyros lotus

Lage bomen

34

Persimoen

Diospyros virginiana

Lage bomen

35

Mispel

Mespilus germanica 'Boom en Vrucht'

Lage bomen

36

Mispel

Mespilus germanica 'Bredase Reus'

Lage bomen

37

Mispel

Mespilus germanica 'Macrocarpa'

Lage bomen

38

Mispel

Mespilus germanica 'Nottingham'

Lage bomen

39

Mispel

Mespilus germanica 'Royal'

Lage bomen

40

Mispel

Mespilus germanica 'Russian Giant'

Lage bomen

41

Mispel

Mespilus germanica 'Westerveld'

Lage bomen

42

Witte moerbei

Morus alba

Lage bomen

43

Moerbei

Morus 'Full Seasons'

Lage bomen

44

Moerbei

Morus australis

Lage bomen

45

Zwarte moerbei

Morus nigra

Lage bomen

46

Kers-pruim

Prunus cerasifera 'Golden Sphere'

Lage bomen

47

Boswilg

Salix caprea

Lage bomen

48

Vlier

Sambucus nigra

Lage bomen

49

Vlierbes

Sambucus nigra 'Black Beauty'

Lage bomen

50

Vlierbes

Sambucus nigra 'Black lace'

Lage bomen

51

Vlierbes

Sambucus nigra 'Korsor'

Lage bomen

52

Lijsterbes

Sorbus aucuparia

Lage bomen

53

Grootvruchtige lijsterbes

Sorbus aucuparia 'Edulis'

Lage bomen

54

Lijsterbes

Sorbus devoniensis 'Devon Beauty'

Lage bomen

55

Kronkelwilg

*buren

Lage bomen

56

Esdoorn

*buren

Lage bomen

57

Krentenboom

Amelanchier alnifolia 'Honeywood'

Struiken

1
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Krentenboom

Amelanchier alnifolia 'Krasnojarskaja'

Struiken

2

Krentenboom

Amelanchier alnifolia 'Mandam'

Struiken

3

Krentenboom

Amelanchier alnifolia 'Northline'

Struiken

4

Krentenboom

Amelanchier alnifolia 'Sleyt'

Struiken

5

Krentenboom

Amelanchier alnifolia 'Thiessen'

Struiken

6

Krentenboom

Amelanchier alnifolia 'Smoky'

Struiken

7

Krentenboom

Amelanchier 'Prince William'

Struiken

8

Krentenboom

Amelanchier lamarckii

Struiken

9

Bastaard indigo

Amorpha canescens

Struiken

10

Zwarte Appelbes

Aronia melanocarpa

Struiken

11

Zwarte Appelbes

Aronia melanocarpa 'Galicjanka'

Struiken

12

Zwarte Appelbes

Aronia melanocarpa 'Hugin'

Struiken

13

Zwarte Appelbes

Aronia melanocarpa 'Professor Ed'

Struiken

14

Rode Appelbes

Aronia arbutifolia 'Brilliant'

Struiken

15

Paarse Appelbes

Aronia prunifolia 'Nero'

Struiken

16

Paarse Appelbes

Aronia prunifolia 'Viking'

Struiken

17

Paarse Appelbes

Aronia mitschurinii 'Amit'

Struiken

18

Zoutmelde

Atriplex halimus

Struiken

19

Zuurbes

Berberis thunbergii

Struiken

20

Zuurbes

Berberis thunbergii 'Atropurpurea'

Struiken

21

Japanse kwee

Chaenomeles speciosa 'Rubra'

Struiken

22

Gele kornoelje

Cornus mas

Struiken

23

Gele kornoelje

Cornus mas 'Jolico'

Struiken

24

Gele kornoelje

Cornus mas 'Kasanlak'

Struiken

25

Augurkenstruik

Decaisnea fargesii

Struiken

26

Olijfwilg

Elaeagnus umbellata

Struiken

27

Olijfwilg

Elaeagnus umbellata 'Amber'

Struiken

28

Olijfwilg

Elaeagnus umbellata 'Big Red'

Struiken

29

Olijfwilg

Elaeagnus umbellata 'Brilliant Rose'

Struiken

30

Olijfwilg

Elaeagnus umbellata 'Garnet'

Struiken

31

Olijfwilg

Elaeagnus umbellata 'Hidden Springs'

Struiken

32

Olijfwilg

Elaeagnus umbellata 'Newgate'

Struiken

33

Olijfwilg

Elaeagnus umbellata 'Red Cascade'

Struiken

34

Olijfwilg

Elaeagnus umbellata 'Ruby'

Struiken

35

Olijfwilg

Elaeagnus umbellata 'Sweet 'n Tart'

Struiken

36

Langstelige olijfwilg

Elaeagnus multiflora 'Uroz Hayraya Varilova'

Struiken

37

Zilverbes

Elaeagnus ebbingei 'The Hague'

Struiken

38

Appeltjesblad

Gaultheria shallon

Struiken

39

Hibiscus

Hibiscus syriacus 'Marina'

Struiken

40

Hibiscus

Hibiscus syriacus 'Russian Violet'

Struiken

41

Hibiscus

Hibiscus syriacus 'Speciosus'

Struiken

42

Duindoorn

Hippophae rhamnoides 'Hergo'

Struiken

43

Duindoorn

Hippophae rhamnoides 'Hikul'

Struiken

44

Duindoorn

Hippophae rhamnoides 'Leikora'

Struiken

45
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Duindoorn

Hippophae rhamnoides 'Pollmix'

Struiken

46

Wilde hulst

Ilex aquifolium

Struiken

47

Lespedeza

Lespedeza bicolor 'Yakushima'

Struiken

48

Indianenklaver

Lespedeza capitata

Struiken

49

Mahonie

Mahonia aquifolium 'Smaragd'

Struiken

50

Wilde citroen

Poncirus trifoliata

Struiken

51

Roodbladige sleedoorn

Prunus spinosa 'Purpurea'

Struiken

52

Roze bloeiende sleedoorn Prunus spinosa 'Rosea'

Struiken

53

Zwarte bes

Ribes nigrum 'Ben Nevis'

Struiken

54

Zwarte bes

Ribes nigrum 'Ben Sarek'

Struiken

55

Zwarte bes

Ribes nigrum 'Ojeblanc'

Struiken

56

Zwarte bes

Ribes nigrum 'Ojebyn'

Struiken

57

Zwarte bes

Ribes nigrum 'Tsema'

Struiken

58

Worcesterbes

Ribes divaricatum

Struiken

59

Gele ribes

Ribes odoratum

Struiken

60

Gele ribes

Ribes odoratum 'Gwens'

Struiken

61

Rode aalbes

Ribes rubrum 'Gloire de Sablon'

Struiken

62

Rode aalbes

Ribes rubrum 'Jonkheer van Tets'

Struiken

63

Rode aalbes

Ribes rubrum 'Junifer'

Struiken

64

Witte aalbes

Ribes rubrum 'Blanka'

Struiken

65

Rode aalbes

Ribes rubrum 'Rolan'

Struiken

66

Rode aalbes

Ribes rubrum 'Rotet'

Struiken

67

Witte aalbes

Ribes rubrum 'Witte Parel'

Struiken

68

Kruisbes, rood

Ribes uva-crispa 'Whinham's Industry'

Struiken

69

Bottelroos, Rimpelroos

Rosa rugosa 'Alba'

Struiken

70

Bottelroos, Rimpelroos

Rosa rugosa 'Pierette Pavement'

Struiken

71

Bottelroos, Rimpelroos

Rosa rugosa 'Rubra'

Struiken

72

Bottelroos, Rimpelroos

Rosa rugosa 'Scarlet Pavement'

Struiken

73

Hondsroos

Rosa canina

Struiken

74

Egelantier

Rosa rubiginosa

Struiken

75

Herfstframboos

Rubus idaeus 'Autumn Bliss'

Struiken

76

Herfstframboos

Rubus idaeus 'Fallgold'

Struiken

77

Wilg

Salix koriyanagi

Struiken

78

Buffelbes

Shepherdia argentea

Struiken

79

Peerlijsterbes

Sorbus 'Burka'

Struiken

80

Peerlijsterbes

Sorbus 'Bursinka'

Struiken

81

Peerlijsterbes

Sorbus 'Granatnaja'

Struiken

82

Peerlijsterbes

Sorbus 'Krasnaja Krupnaja'

Struiken

83

Peerlijsterbes

Sorbus 'Nevezhinskaja'

Struiken

84

Peerlijsterbes

Sorbus 'Rubinovaja'

Struiken

85

Peerlijsterbes

Sorbus 'Titan'

Struiken

86

Peerlijsterbes

Sorbus wilfordii

Struiken

87

Peerlijsterbes

Sorbus x crataegus 'Ivan's Bell's'

Struiken

88

Schapenbes

Viburnum lentago

Struiken

89
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Eenstijlige meidoorn

*Meerbomen.nu

Struiken

Bijenhaag

Wilde liguster

*Meerbomen.nu

Struiken

Bijenhaag

Egelantier

*Meerbomen.nu

Struiken

Bijenhaag

Rode kornoelje

*Meerbomen.nu

Struiken

Bijenhaag

Vuilboom

*Meerbomen.nu

Struiken

Bijenhaag

Viltroos

*Meerbomen.nu

Struiken

Bijenhaag

Mispel

*Meerbomen.nu

Struiken

Bijenhaag

Vlier

*Meerbomen.nu

Struiken

Bijenhaag

Smeerwortel

Symphytum 'Romanian Red'

Kruiden

1

Smeerwortel

Symphytum azureum

Kruiden

2

Smeerwortel

Symphytum ibericum 'Miraculum'

Kruiden

3

Smeerwortel

Symphytum officinale

Kruiden

4

Smeerwortel

Symphytum officinale 'Belsay Gold'

Kruiden

5

Smeerwortel

Symphytum uplandicum 'Bocking 14'

Kruiden

6

Dropplant, anijsnetel

Agastache rugosa 'Korean Zest'

Kruiden

7

Bieslook

Allium 'Sugar Melt'

Kruiden

8

Stengelui, grove bieslook

Allium fistulosum

Kruiden

9

Knoflookbieslook

Allium tuberosum

Kruiden

10

Heemst

Althea officinalis

Kruiden

11

Udo

Aralia cordata

Kruiden

12

Mierikswortel

Armoracia rusticana

Kruiden

13

Valkruid

Arnica montana

Kruiden

14

Klokje, wit bloeiend

Campanula latifolia 'Alba'

Kruiden

15

Klokje, lila

Campanula persicifolia 'Coerulea'

Kruiden

16

Brave Hendrik

Chenopodium bonus-henricus

Kruiden

17

Wilde cichorei

Cichorium intybus

Kruiden

18

Zeekool

Crambe maritima

Kruiden

19

Zeekool

Crambe maritima 'Lilywhite'

Kruiden

20

Kardoen

Cynara cardunculus

Kruiden

21

Artisjok 'Green Globe'

Cynara scolymus 'Green Globe'

Kruiden

22

Rode zonnehoed

Echinacea purpurea

Kruiden

23

Venkel, roodbruin

Foeniculum vulgare 'Purpureum'

Kruiden

24

Chinees zoethout

Glycyrrhiza uralensis

Kruiden

25

Daglelie

Hemerocallis citrina

Kruiden

26

Daglelie

Hemerocallis dumortieri

Kruiden

27

Daglelie

Hemerocallis middendorffii

Kruiden

28

Hyssop

Hyssopus officinalis

Kruiden

29

Hyssop

Hyssopus officinalis subsp. aristatus

Kruiden

30

Russische hibiscus

Kitaibela vitifolia

Kruiden

31

Monarda, bergamot

Monarda citriodora

Kruiden

32

Monarda, bergamot

Monarda fistulosa

Kruiden

33

Russische rabarber

Rheum palmatum tanguticum

Kruiden

34

Rabarber

Rheum rhabarbarum 'Glaskins Perpetual'

Kruiden

35

Spaanse zuring

Rumex scutatus

Kruiden

36
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Rabarber

*Vreeken's zaden; Rabarber 'Eden'

Kruiden

Akkerbloemen

Rabarber

*Vreeken's zaden; Rabarber 'Näsåker'/'Lillterrsjö' Kruiden

Akkerbloemen

Duizendschoon

*Vreeken's zaden; Boerenbloemen

Kruiden

Akkerbloemen

Moederkruid

*Vreeken's zaden; Boerenbloemen

Kruiden

Akkerbloemen

Judaspenning

*Vreeken's zaden; Boerenbloemen

Kruiden

Akkerbloemen

Teunisbloem

*Vreeken's zaden; Boerenbloemen

Kruiden

Akkerbloemen

Margriet

*Vreeken's zaden; Boerenbloemen

Kruiden

Akkerbloemen

Vingerhoedskruid

*Vreeken's zaden; Boerenbloemen

Kruiden

Akkerbloemen

Stokroos

*Vreeken's zaden; Boerenbloemen

Kruiden

Akkerbloemen

Lupine

*Vreeken's zaden; Boerenbloemen

Kruiden

Akkerbloemen

Muurbloem

*Vreeken's zaden; Boerenbloemen

Kruiden

Akkerbloemen

Meisjesoog

*Vreeken's zaden; Boerenbloemen

Kruiden

Akkerbloemen
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3. Voedselbos Breedenbroek observatie kaart
De indeling van deze kaart is gebaseerd op veelvoorkomende soorten die als indicator van
bodem eigenschappen gebruikt kunnen worden
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4. Voedselbos Breedenbroek observatie soortenlijst
Aantal soorten

79

Soort

Nederlandse naam

Achillea millefolium

Duizendblad

Alcea rosea

Stokroos

Artemisia vulgaris

Bijvoet

Anthemis arvensis

Valse kamille

Centaurea cyanus

Korenbloem

Cerastium fontanum

Gewone hoornbloem

Chelidonium majus

Stinkende gouwe

Chenopodium album

Melganzenvoet

Chenopodium ficifolium

Stippelganzenvoet

Chondrilla juncea

Biesknikbloem

Cichorium intybus

Wilde cichorei

Cirsium arvense

Akkerdistel

Cirsium vulgare

Speerdistel

Crepis capillaris

Klein streepzaad

Deschampsia flexuosa

Bochtige smele

Digitalis purpurea

Gewoon vingerhoedskruid

Echinochloa crus-galli

Europese hanenpoot

Epilobium palustre

Moerasbasterdwederik

Equisetum arvense

Heermoes

Erigeron canadensis

Canadese fijnstraal

Erodium cicutarium

Reigersbek

Fagopyrum esculentum

Boekweit

Fallopia convolvulus

Zwaluwtong

Galeopsis bifida

Gespleten hennepnetel

Galeopsis tetrahit

Gewone hennepnetel

Galinsoga parviflora

Kaal knopkruid

Geranium robertianum

Robertskruid

Geranium molle

Zachte ooievaarsbek

Gypsophila muralis

Gipskruid

Holcus mollis

Gladde witbol

Hypericum perforatum

Sint-janskruid

Jacobaea vulgaris

Jakobskruiskruid

Lactuca serriola

Kompassla of wilde sla

Lamium purpureum

Paarse dovenetel

Lamium album

Witte dovenetel

Lathyrus aphaca

Naakte lathyrus

Lipandra polysperma

Korrelganzenvoet

Malva moschata

Muskuskaasjeskruid
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Matricaria chamomilla

Echte kamille

Nardus stricta

Borstelgras

Oenothera biennis

Middelste teunisbloem

Oxalis stricta

Stijve klaverzuring

Papaver somniferum

slaapbol of bolpapaver

Papaver rhoeas

Grote klaproos

Persicaria maculosa

Perzikkruid

Phacelia tanacetifolia

Phacelia

Phytolacca acinosa

Oosterse karmozijnbes

Plantago lanceolata

Smalle weegbree

Plantago major

Grote weegbree

Polygonum aviculare

Varkensgras

Potentilla supina

Liggende ganzerik

Rorippa sylvestris

Akkerkers, Gele kiek

Rubus caesius

Dauwbraam

Rumex thyrsiflorus

Geoorde zuring

Rumex conglomeratus

Kluwenzuring

Rumex obtusifolius

Ridderzuring

Secale cereale

Rogge

Senecio sylvaticus

Boskruiskruid

Silene armeria

Pekbloem

Silene dioica

Dagkoekoeksbloem

Silene latifolia

Avondkoekoeksbloem

Sisymbrium officinale

Gewone raket

Solanum nigrum

Zwarte nachtschade

Solidago gigantea

Late guldenroede

Sonchus asper

Gekroesde melkdistel

Stellaria media

Vogelmuur

Symphytum officinale

Gewone smeerwortel

Symphytum caucasicum

Kaukasische smeerwortel

Tanacetum parthenium

Moederkruid

Tanacetum vulgare

Boerenwormkruid

Trifolum dubium

Kleine klaver

Trifolium pratense

Rode klover

Urtica dioica

Grote brandnetel

Verbascum thapsus

Koningskaars

Verbena hastata

Blauwe verbena

Veronica serpyllifolia

Tijmereprijs

Vicia sativa

Voederwikke

Viola viola × wittrockiana / hybrid Tuinviooltjes
Viola arvensis

Akkerviooltje
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5. Gelieerde organisaties en bedrijven
Organisatie

Omschrijving

Website

Green Deal Voedselbossen

Samenwerking tussen overheden, onderzoek en
ondernemers ter ondersteuning van
voedselbossen

https://www.greendealvoedselbossen.nl/

https://www.greendealvoedselbossen.nl/
nationaal-monitoringsprogrammaNationaal Monitoringsprogramma
Voedselbossen (NMVB)
Wetenschappelijk onderzoek naar voedselbossen voedselbossen/
Stichting Landschapsbeheer
Gelderland

Ondersteunende planten (bijenhaag)

https://www.landschapsbeheergelderland.nl/

Meerbomen nu

Ondersteunende planten (bijenhaag)

https://meerbomen.nu/

Voedselbos kwekerij Arborealis

Voedselbos plantgoed

https://www.arborealis.nl/ en
https://www.voedselbos.eu/

Vreeken's zaden

Eenjarige/meerjarige zaden

https://www.vreeken.nl/

Biodivers

Inheemse natuurzaden voor behoud genetisch
erfgoed

https://biodivers.nl/

Voedselbank Achterhoek

Lokale voedselbank

https://voedselbankachterhoek.nl/
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6. Startbegroting Stichting Voedselbos Breedenbroek
Overzicht baten en kosten
Saldo vorig boekjaar
Baten
Eigen middelen
Totaal baten

2019
€0.00

2020
€2,391.36

2021
€ 1,542.27

€32,500.00
€32,500.00

€4,000.00
€4,000.00

€2,000.00
€2,000.00

Kosten
Agrarisch perceel
Pacht
Plantgoed
Zaden
Compost
Houtsnippers
Gereedschap
Overig
Totaal kosten

€25,419.65
€1,095.64
€2,877.65
€0.00
€0.00
€0.00
€500.00
€215.70
€30,108.64

€0.00
€957.09
€1,368.20
€351.90
€200.00
€1,271.50
€200.00
€500.40
€4,849.09

€ 0.00
€ 1,095.64
€ 1,038.25
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 306.25
€81.30
€2,521.44

€2,391.36

€1,542.27

€1,020.83

Saldo
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7. Exploitatiebegroting Stichting Voedselbos Breedenbroek
Overzicht baten en kosten
Saldo vorig boekjaar

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

€1,020.83

€6,520.83 €17,520.83 €39,520.83 €63,520.83 €79,520.83

€95,520.83

Verkoop voedsel

€500.00

€2,500.00 €10,000.00 €20,000.00 €20,000.00 €20,000.00

€20,000.00

Plukabonnementen/workshops

€500.00

€1,500.00

€4,000.00

€4,000.00

€4,000.00

€4,000.00

€0.00

€1,000.00

€1,000.00

€1,000.00

€1,000.00

€1,000.00

€1,000.00

€10,000.00 €15,000.00 €15,000.00 €15,000.00 €15,000.00 €15,000.00

€15,000.00

Baten

Dagbesteding zorgboerderij
Subsidies
Donaties
Totaal baten

€5,000.00

€5,000.00

€5,000.00

€5,000.00

€5,000.00

€4,000.00

€5,000.00

€5,000.00

€16,000.00 €25,000.00 €35,000.00 €45,000.00 €45,000.00 €45,000.00

€45,000.00

Kosten
Agrarisch perceel

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€1,000.00

€1,000.00

€1,000.00

€1,000.00

€1,000.00

€1,000.00

€0.00

€0.00

€4,000.00

€8,000.00 €16,000.00 €24,000.00 €24,000.00

€24,000.00

Plantgoed

€5,000.00

€5,000.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

Zaden

€1,000.00

€1,000.00

€1,000.00

€1,000.00

€1,000.00

€1,000.00

€1,000.00

Compost

€1,000.00

€1,000.00

€1,000.00

€1,000.00

€1,000.00

€1,000.00

€1,000.00

Houtsnippers

€1,500.00

€1,500.00

€1,500.00

€1,500.00

€1,500.00

€1,500.00

€1,500.00

Gereedschap

€500.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

Overig

€500.00

€500.00

€500.00

€500.00

€500.00

€500.00

€500.00

€10,500.00 €14,000.00 €13,000.00 €21,000.00 €29,000.00 €29,000.00

€131,500.00

€6,520.83 €17,520.83 €39,520.83 €63,520.83 €79,520.83 €95,520.83

€9,020.83

Pacht
Leiding/Landbouw activiteiten

Totaal kosten
Saldo

€103,500.00
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