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Kennisnemen van: 
 

De op 7 januari 2020 vastgestelde Richtlijn voedselbossen in Oudewater 

Inleiding: 
 

Op 7 januari 2020 heeft het college een interne Richtlijn voedselbossen opgesteld.  

Kernboodschap: 

 

Wanneer er een aanvraag om een voedselbos wordt ingediend wordt conform richtlijn gehandeld met 
daarbij de opmerking dat het maatwerk blijft.  
 

Financiën 

 

-- 
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-- 
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20.0000007 - Richtlijn voedselbossen in Oudewater 

 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
De secretaris,      De burgemeester (wnd.),

     
ir. W.J. Tempel      W.G. Groeneweg 
 

  

 

 

 

 

  

 

 
 

 



Voedselbossen in Oudewater 
 
Wat is een voedselbos? 
Een voedselbos is een vitaal ecosysteem

1
 dat door mensen is ontworpen naar het voorbeeld van een 

natuurlijk bos met het doel voedsel te produceren. Onderscheidende kenmerken van een voedselbos 
zijn een vegetatielaag met hoge kruinbomen, minimaal drie vegetatielagen en een rijk 
bosbodemleven. Een voedselbos herbergt een rijk geschakeerde, snel toenemende biodiversiteit. De 
plantgemeenschap moet een stabiel ecosysteem vormen waarin mest en bestrijdingsmiddelen niet 
voorkomen. 
 

 
 
Motivatie voor een voedselbos? 
De huidige manier van veeteelt en landbouw heeft veel nadelige effecten waar mens en dier onder 
lijden. Voor een duurzame en leefbare toekomst is het nodige om de ecosystemen te herstellen zodat 
er meer samen met de natuur gewerkt kan worden in plaats van de natuurlijke bronnen, zoals de 
bodem uit te putten.  
 
Planologische regimes 
Het landelijk gebied bestaat uit 2 bestemmingsplannen, te weten Landelijk gebied Hekendorp en 
Papekop en Landelijk gebied Oudewater en Willeskop. Binnen deze twee bestemmingsplannen zijn 
binnen de agrarische bestemming de aangewezen gronden bestemd voor de uitoefening van een 
agrarisch bedrijf (grondgebonden veehouderij) alsmede voor het behoud, herstel en/of ontwikkeling op 
de betreffende gronden eigen zijnde landschappelijke en natuurwaarden.  
 
Het landelijk gebied is te typeren als een weids, open veenweidegebied, onderbroken door 
bebouwingslinten, gekenmerkt door de grondgebonden veehouderij (graslanden), de weidsheid van 
het landschap (openheid), de waardevolle landschapsstructuur (slotenpatroon, verkaveling, 
tiendwegen maar ook uiterwaarden langs de Hollandsche IJssel) en de daarmee samenhangende 
natuurwaarden zoals weidevogels, oever- en slootvegetaties en de doorzichten naar het 
achtergelegen gebied; Knotwilgen, pest/geriefbosjes en hoogstamboomgaarden zijn de typerende 
landschapselementen voor dit gebied.  
 
Een voedselbos verdicht het landschap door de opbouw van laag naar hoog. Om de eigen zijnde 
landschappelijk en natuurwaarden te bewaren kan gebruik worden gemaakt van het 
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aanlegvergunningenstelsel, waarbij de landschappelijke- en natuurwaarden niet aangetast mogen 
worden. De aanvraag zal hieraan worden getoetst.  
  
Door middel van deze planologische benadering blijft de bestemming agrarisch bestaan.  
 
Voorwaarden 
Om initiatieven ter behoeve van voedselbossen te kunnen toetsen zijn een aantal voorwaarden 
opgesteld: 
 
- Liggend binnen de rivierzone  
De in het bestemmingsplan aangegeven rivierzones zijn bestemd voor een verscheidenheid aan 
functies (wonen, verschillende agrarische productietakken, kleinschalige bedrijvigheid, recreatie) in 
een besloten landschap, met de daarmee samenhangende natuurwaarden, en met plaatselijk een 
grote verdichting door kassen, fruitteelt en beplanting; het bebouwingslint langs de Hollandsche IJssel 
is kleinschalig van karakter met deels monumentale bebouwing. Een voedselbos achten wij hier 
passend. De specifieke locaties zijn: Uiterwaarden (Hekendorpse buurt, Waardsedijk, tussen 
Willeskop en Hollandse IJssel) 

 
- Liggend binnen linten met een besloten achterland 

Er zijn een aantal locaties in de linten waarbij het lint samen met het achterliggende land een 
verdichting vormen zoals een spoorlijn. Een voedselbos achten wij hier passend. De specifieke 
locaties zijn: Ruige Weide en Diemerbroek.  
 
- Lintbebouwing 

Huisboomgaarden naast of achter het bouwperceel (niet achter naastliggende woningen) Een 
boomgaard heeft geen onder beplanting en een hoogstamboomgaard kijk je onder door, waardoor de 
uitzichten gewaarborgd blijven. Dit is een lichte variant van een voedselbos 
Kleine voedselbossen in linten te vergelijken met huisboomgaarden passend binnen de maat van het 
lint met behoud van doorzichten naar het achterland achten wij mogelijk.  
 
En verder:  

- Er mag geen (extra) bebouwing worden toegevoegd; 
- Geen verkeersaantrekkende werking 
- Maximaal 1 ha.  

 
 

Zoekgebied 
De voorwaarden zijn doorvertaald naar een kaart met daarin (in rood) zoekgebieden aangewezen. 
Daarnaast kan ook in de lintbebouwingen gekeken worden wat past binnen de opgestelde 
voorwaarden. Ten allen tijde is het maatwerk.  
 
 



 
 
 
 
 
Kanttekeningen 

- De provincie kán een gebied aanwijzen als beschermd element in het kader van de 
verordening natuur & landschap en de Boswet. Dit heeft tot gevolg dat er niet zonder 
vergunning gekapt mag worden.  

- De Wnb is van toepassing.  
 
 
 


