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Inleiding
Op 29 december hebben wij het perceel Lonneker AK1180 gekocht met 4 huishoudens, bewoners van de
Boekelosebleekweg.

Dit plan van aanpak wordt gebruikt om een omgevingsvergunning aan te vragen voor de aanleg van een voedselbos op
het grasland-deel van het perceel.

Locatie en landschap
De locatie is een landbouwperceel van 0,74 ha aan de rand van Boekelo.

Het perceel wordt aan de noordkant doorsneden door een beek, de Sepperleiding. Achter de beek aan de noordkant is
een klein stukje bos dat bij het perceel hoort. Aan de oostkant sluit het perceel aan op de tuin van de laatste huis van het
dorp. Aan de westkant sluit het perceel zonder sloot aan op het aanliggende weiland. Aan de zuidkant ligt het perceel
aan de straat, gescheiden door een ondiepe sloot.

De omgeving is een typisch Twents coulisselandschap met bosjes, singels en houtwallen. Volgens het bestemmingsplan
is het een veldontginning, maar de omgeving van dit perceel heeft niet het karakter van een veldontginning. Het
landschap is kleinschalig en afwisselend, zonder vergezichten.
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Organisatie
In december zijn drie notariële aktes gepasseerd:

- Aankoop en overdracht van het perceel aan 5 bewoners van de straat
- Oprichting van de stichting Boekelosebleekgaard De Sepper
- Een notariële akte waarin de afspraken tussen 5 eigenaren en de stichting zijn vastgelegd

De stichting is:
- eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de doelen;
- uitvoerder van het beheer van het terrein;
- toezichthouder;
- aanvrager van subsidies en vergunningen
- aanspreekpunt voor de straat en de buurt;
- verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met de omgeving;

Het bestuur van de stichting bestaat uit de 5 grondeigenaren.

In de afsprakenakte is vastgelegd dat:
- het perceel niet verkaveld mag worden in losse stukjes voor individuele eigenaren
- de eigenaren zich committeren aan de doelstellingen van de stichting
- iemand die zijn aandeel kwijt wil, dit aandeel verkoopt aan de stichting, aan een andere aandeelhouder, of aan

een nieuw persoon die zich eveneens committeert aan de stichting.
- eigenaren, onafhankelijk van hun financiële inbreng, gelijkwaardige beslisbevoegdheid hebben.

Via de afsprakenakte wordt geborgd dat, ondanks dat er sprake is van gedeeld privé eigendom, het perceel langjarig
gezamenlijk beheerd wordt volgens de doelstellingen van de stichting. Hiermee wordt de continuïteit geborgd.

De stichting heeft bij RVO vastgelegd via SBI codes dat zij agrarische activiteiten ontplooit en zij zal bij de
Gecombineerde Opgave de gewascode Voedselbos opgeven. Dit is een vrij nieuwe, door RVO erkende vorm van
agrarisch gebruik van grond.

Draagvlak in de directe omgeving en breder
In de straat is breed draagvlak van de bewoners. Een deel van de bewoners is actief betrokken. De eigenaren van de
omliggende percelen zijn geïnformeerd en hebben geen bezwaar. Men is enthousiast en vind het een verrijking voor de
straat en voor de omgeving. Ook de bewoner op nr 148, direct naast het perceel is enthousiast over het voedselbos. Er
heeft een artikel over dit voedselbos in de dorpskrant Boekeloos gestaan waarop veel positieve zijn reacties gekomen.
De leden van de dorpsraad zijn geïnformeerd en wij hebben gevraagd om in een volgende dorpsraadvergadering onze
plannen te presenteren. De voorzitter van de dorpsraad heeft positief gereageerd. Meerdere mensen hebben reeds
aangegeven dat zij graag donateur willen worden of vrijwilligerswerk willen doen. Niet alleen uit de straat zelf, er is ook
ruime belangstelling van mensen uit Enschede en Hengelo. Het draagvlak is breder dan alleen de straat.

Er is contact en samenwerking met andere voedselbos initiatieven in de omgeving, o.a het voedselbos bij Beckum dat al
8 jaar bestaat. Bij Haaksbergen wordt in samenwerking met IVN, Diaconie en Rotary een voedselbos gestart waarmee
wij samenwerken. In Rossum is een voedselbosplantsoenkwekerij gestart. Er wordt een voedselbos gestart in Hof van
Espelo door het Landschap Overijssel. De gemeente heeft zelf een motie aangenomen voor de aanleg van een
voedselbos van formaat. Er zijn plannen voor een voedselbos aan de westkant van Enschede in samenerking met het
Ledeboerpark en de Viermarken. Wij hebben regelmatig contact met de gemeente over de realisatie van voedselbossen.
Hieruit blijkt dat momenteel veel enthousiasme aanwezig om voortvarend aan de gang te gaan met voedselbossen in de
omgeving van Enschede.

Op landelijk niveau is er de Green Deal Voedselbossen waarin overheden en maatschappelijke organisaties
samenwerken om voedselbossen te stimuleren en vergunningtechnische en juridische barrières weg te nemen, zodat
initiatiefnemers ruim baan kunnen krijgen om deze maatschappelijk wenselijke ontwikkeling te kunnen realiseren. In de
bossenstrategie van de rijksoverheid staat een opgave voor 1000 ha voedselbossen.

Ontwerpprincipes en kaders
Voor het maken van het ontwerp wordt gebruik gemaakt van:

- inventarisatie van dromen en wensen uit de straat
- advies en coaching door voedselbosdeskundigen
- hydrologisch advies (Waterschap Vechtstromen)
- ecologisch advies (o.a. Staatsbosbeheer)

- Het landschap is het uitgangspunt
� Belangrijke zichtlijnen worden bewaard
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� De beplanting vormt een organisch onderdeel van het omringende landschap en versterkt de
landschappelijke waarden.

- Geen storende onnatuurlijke elementen in het landschap
� Geen schuurtjes of stalletjes, geen elementen van beton, steen, staal, grind, geen caravans of

woonwagens.
� “Schoon en heel” op een natuurlijke manier. Dus geen slingerend afval, geen landbouwplastic, geen

afgedankt materiaal dat blijft liggen, geen kapotte bankjes of hekken. Maar wel plekken waar egels,
ringslangen zich kunnen nestelen, zoals takkenrillen en bladerhopen.

Elementen van het ontwerp zijn:
- Kruinlaag (notenbomen en fruitbomen, andere bomen)
- Struiklaag (o.a. bessenstruiken)
- Heggen en hagen
- Kruidlaag (bodembedekkers, polvormende planten, kruipers)
- Klimmers
- Natte zone
- Bloemenweide
- Zichtlijnen
- De beek
- Paden
- De ingang

Plankaart
Het plannen van een voedselbos is een langdurig en zorgvuldig proces dat zich uitsmeert over meerdere jaren.
Bovendien is een voedselbos een levende ecologische gemeenschap die zich maar deels laat plannen.
Wij kunnen dus geen bestek-kaart maken zoals dat bijvoorbeeld gedaan wordt voor park- of tuinaanleg.

Een voedselbos bestaat uit zo veel mogelijk verschillende zones, die ook nog eens in elkaar verweven zijn.
Wat wij nu op kaart kunnen aangeven:

- We kunnen aangeven welke zichtlijnen we willen bewaren.
- We kunnen een verloop aangeven van laag naar hoog van de begroeiing.
- We geven in dit plan nog niet de natte delen weer, omdat daarvoor een vervolg-vergunningtraject nodig is.
- Laag: tot 1,20m; Middel 1,20 – 3m; Hoog: 3 tot 10m

In het kaartje hieronder is te zien dat we de begroeiing bij de straat laag willen houden, zodat de karakteristieke huisjes
goed in zicht blijven. Ook willen we de bestaande zichtlijn naar het noordoosten bewaren. Zoals hieronder te zien is, is er
nauwelijks sprake van een nieuw “bos”. Het grootste deel van de aanplant is middel of laag.

Het bestaande bos aan de noordkant heeft bestemming natuur, is onderdeel van het Overijssels natuurnetwerk. De
vergunning-aanvraag voor het voedselbos heeft alleen betrekking op de geel-groene delen. Daarvan is de bestemming
agrarisch.
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Tempo van de realisatie
Een voedselbos wordt niet in één keer aangelegd. De verschillende lagen worden in opeenvolgende jaren gerealiseerd.
Er is nu nog geen schaduw, dus de gewenste bodembedekkers in de kruidlaag kunnen pas aangeplant worden als de
bomen en struiken een bepaalde grootte hebben bereikt.
De eerste 5 jaar zal het voedselbos nog niet het aanzicht van een bos hebben. Pas na tien jaar zal de kruinlaag zich wat
meer gaan sluiten op de plaatsen waar bomen aangeplant zijn. Omdat slechts een deel van het perceel met bomen
wordt beplant blijft de term “bos” niet echt van toepassing.

Financiering en exploitatie
De aanleg van het voedselbos wordt gefinancierd uit donaties, fondsen en subsidies. De exploitatie door verkoop van
voedselbosproducten zal pas na 5-10 jaar na aanleg op gang komen. Omdat nog niet bekend is hoe het voedselbos en
de markt zich de komende 10 jaar zal ontwikkelen kan nu nog geen uitspraak gedaan worden over de vorm van de
exploitatie. Wel is duidelijk dat het voedselbos over 10 jaar meer produceert dan de straat kan consumeren en dat de
markt voor lokale producten snel groter wordt.

Bij aanleg van het voedselbos kan de CO2-vastlegging reeds vermarkt worden. Het voedselbos kan gezien worden als
een ecosysteemdienst.

Voor het verkrijgen van subsidies of fondsen of het vermarkten van CO2-vastlegging moeten langjarige verplichtingen
aangegaan worden, in ordegrootte van 20 jaar. De afsprakenakte tussen stichting en eigenaren borgt de continuïteit,
waardoor het mogelijk is zulke langjarige afspraken aan te gaan.

Stappenplan
November 2020:
* uitwerken statuten en afspraken grondgemeenschap
* kennis opdoen door het lezen van boeken en het bezoeken van voedselbossen
* contacten met de gemeente
* uitwerken plan van aanpak
* contacten leggen en advies inwinnen

December 2020
* overdracht perceel, oprichting stichting, ondertekening afspraken grondgemeenschap bij de notaris
* start aanvragen subsidies
* start vergunningstraject gemeente
* start uitwerken inrichtingsplan met buurt, gesteund door een ervaren deskundige
* contact leggen met hydroloog waterschap Vechtstromen over mogelijkheden hydrologisch herstel
* stekjes zoeken

Jan 2021 – mei 2021
*Vergunningaanvraag voltooien
*inrichtingsplan voltooien
*doorzaaien bloemen en kruiden
*zaaien kruidlaag-planten
*enten fruitbomen
*duidelijkheid over subsidies en financiering eerste investeringen

juni 2021 – september 2021
* Beplantingsplan voltooien
* Plantmateriaal bestellen

Oktober – december 2021
*Plantweekenden voor aanplant bomen en struiken
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Adresgegevens:
Boekelosebleekgaard “De Sepper”
p/a
Marc Waterman
Boekelosebleekweg 136
7548RD Enschede
0651206950
marc.waterman@gmail.com
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Bijlage 1 Bronnen en contacten
Boeken:

Martin Crawford: Praktische handboek voedselbossen

Madelon Oosterwoud: Voedselbos, inspiratie boor ontwerp en beheer

Websites en contacten

Permacultuur Nederland
www.permacultuurnederland.org

Green Deal Voedselbossen
https://greendealvoedselbossen.nl

De Voedselboss
https://www.devoedselboss.nl/

Land van Ons
https://landvanons.nl/

Staatsbosbeheer Voedselbos Houtrak
www.staatsbosbeheer.nl

Gemeente Enschede
https://www.enschede.nl/

Waterschap Vechtstromen
https://www.vechtstromen.nl/

De voedselboskabouters
https://www.voedselboskabouters.nl/

Voedselbos De Zoom Haaksbergen
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