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Samenvatting 
Voedselbossen zijn in opkomst, er zijn er steeds meer, en ze worden gezien als een van de 
alternatieven voor de intensieve landbouw, maar vervullen ook de vraag van burgers. De vraag naar 
andere vormen van natuurbeleving, en natuurvriendelijke, gezonde lokale producten. De Brabantse 
Milieufederatie en FoodUp! Brabant spelen hierop in door het geven van voedselboscursussen, met 
als doel meer voedselbossen te creëren. Er zijn reeds 9 cursussen gegeven, maar het is onduidelijk 
wat het resultaat is geweest, daarom de vraag: “Wat was de invloed van de voedselboscursus op de 
kennis en vaardigheden, de attitude en het gedrag van de deelnemers t.a.v. het aanleggen van een 
voedselbos?” Ik heb d.m.v. diepte-interviews en een online enquête informatie verzameld. 
Resultaten laten zien dat de cursus een positief effect heeft gehad op de attitude, kennis en 
vaardigheden en op het aantal hectaren voedselbos. Er zijn geen grote verschillen is kennis en 
vaardigheden tussen de respondenten die een voedselbos hebben aangelegd, en de respondenten 
die dat niet hebben gedaan. In de loop van de jaren wordt steeds meer voedselbos gerealiseerd, 
maar er zijn ook nog veel obstakels, met name grond en financiën worden benoemd als oorzaak van 
geen voedselbos aan te kunnen leggen. De cursus wordt positief beoordeeld door de respondenten 
en de impact op het aantal voedselbossen is ook positief (20.43ha voor de 46 respondenten). Er zijn 
nog veel punten die de voedselbosbeweging tegengaan, maar er vindt ook al verandering plaats ter 
bevordering van de voedselbossen. De respondenten hebben ook een aantal verbeterpunten en 
obstakels benoemd, en ook ik heb een aantal aanbevelingen gedaan om verder ontwikkeling van de 
voedselbossenbeweging te bevorderen. De toekomst brengt een divers landschap, waarin de harde 
scheiding tussen natuur en landbouw verdwenen is, en de mens weer dichter bij de natuur en 
voedselproductie staat: een natuur-inclusieve samenleving. 
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1. Introductie 
1.1 Voedselbossen 
1.1.1 Opkomst 

Het concept voedselbos is de laatste jaren in opkomst (Weijts, 2019; Ypma, 2019; Nieuwsuur, 2018; 
Bosgroepen, 2017; IVN, 2015). Een voedselbos is een door de mens ontworpen bossysteem en 
bestaat uit een mix van planten, bomen en struiken, met een extreem hoog aantal eetbare soorten 
(Groen Kennisnet, 2018). In hoofdstuk 1.1.2, gaan we verder in op de definitie van het concept 
voedselbos. In 2017 werd geschat dat er in Nederland zo’n 50 voedselbosinitiatieven waren met 
meer dan 100 hectare voedselbos (Wiersum, 2017). De opkomst is te danken aan drie veranderingen 
(Oosterbaan, Wiersum & van Laar, 2017; Wiersum, 2017): 1. de landbouwsector (intensivering & 
extensivering); 2. de toegenomen vraag naar andere vormen van natuurbeleving (participerende 
samenleving); en 3. de toegenomen vraag naar natuurvriendelijke en gezonde lokale producten. 

Om te beginnen, is de landbouwsector aan het veranderen. Decennialang heeft de verhoging van de 
productiviteit steevast geleidt tot overaanbod en prijsdaling van de producten (LEI, 2002), wat ervoor 
zorgt dat het steeds moeilijker wordt om als agrariër uit te komen. Deze ontwikkeling heeft twee 
gevolgen: aan de ene kant de intensivering, en aan de andere kant de verbreding (Vereijken, 2003). 
Intensivering is het opschalen van de productie, bulk of kwaliteit, met als gevolg steeds minder maar 
grotere boerenbedrijven/ondernemers (Vereijken, 2003). Verbreders in de landbouw geven inhoud 
aan meer functies dan alleen voedselproductie (van den Ham & Ypma, 2000), bijvoorbeeld het 
combineren met recreatie of natuurbeheer. De intensieve landbouw krijgt steeds meer weerstand en 
de gevolgen voor milieu en maatschappij worden steeds duidelijker in kaart gebracht. De Brabantse 
Milieufederatie (BMF) heeft een factsheet opgesteld met de gevolgen van de intensieve veehouderij 
(Brabantse Milieufederatie, 2019), onderdeel van een oproep gericht aan de nieuwe Statenleden, om 
de verduurzamingsopgaven onder de aandacht te brengen. Intensieve landbouw heeft gevolgen voor 
mens en milieu, met name de megastallen zorgen voor overlast: fijnstof, stank en ziekten (Brabantse 
Milieufederatie, 2019). Al in 2010, waren de eerste conflicten en discussies over de intensieve 
landbouw en (gezondheids)belangen van burgers, bijv. Q-koorts, de resistentie van bacteriën door 
grootschalig gebruik van antibiotica in de veeteelt, en de uitstoot van fijnstof (Donkers & Vijfeijken, 
2016). Als gevolg kwam de provincie Noord-Brabant met de ambitie om in de agrarische sector een 
transitie te bewerkstelligen van industriële landbouw naar community farming (Donkers & Vijfeijken, 
2016). Ook de BMF pleit voor een transitie in de agrarische sector en pleit o.a. voor grondgebonden 
en natuur-inclusieve landbouw (Brabantse Milieufederatie, 2019), zo blijft het bedrijf ook 
overdraagbaar voor de volgende generatie. Deze ontwikkelingen werken mee aan de verduurzaming 
van ons voedselsysteem, beter voor mens, dier en milieu. Voorbeelden van natuur-inclusieve 
landbouw maatregelen zijn beterleven buiten varkens, niet-kerende grondbewerking, meer natuur 
op het land, kruidenrijke graslanden, landschapselementen zoals poelen of hout struwelen, en nog 
veel meer (Erisman, van Eekeren, van Doorn, Geertsema, & Polman, 2017). Ook voedselbossen zijn 
een voorbeeld van natuur-inclusieve landbouw, en worden steeds vaker gezien als een duurzaam 
alternatief voor de intensieve landbouw (Eelerwoude, 2018).  

Tegelijkertijd zijn burgers steeds meer geïnteresseerd in hun natuurlijke omgeving, dat uit zich o.a. in 
een groeiende belangstelling voor actieve vormen van natuurbeleving (Oosterbaan et al. 2017), en 
een verscheidenheid aan groene burgerinitiatieven (Dam et al 2016; Mattijssen et al 2015; De Groot 
et al 2012; Dam et al 2010; Salverda & Dam 2008). Bij deze ontwikkeling behoord ook een grotere rol 
voor de participatieve samenleving (Mattijssen et al. 2015; Oosterbaan et al 2017). Burgers willen 
dichter bij de natuur en hun voedsel staan: ze willen in het groen recreëren, zijn zich bewust van hun 
groene omgeving en voelen zich betrokken (Mattijssen et al. 2015). Tevens, is er ruimte voor sociale 
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cohesie en verbetering van de gezondheid, en men wil kennis en vaardigheden opdoen in de natuur 
(Mattijssen et al. 2015). Voornamelijk aan de rand van het stedelijke gebied ontstaan er nieuwe 
vormen van beheer van het stedelijk groen, zoals: ‘wilde’ stadnatuur, gezamenlijke moestuinen, 
buurtnatuur, pluktuinen, bijen/bloemen tuinen en voedselbossen (Mattijssen et al. 2015; Oosterbaan 
et al 2017). 

Vervolgens wordt de consument zich steeds bewuster van wat men eet, als gevolg is de vraag naar 
natuurvriendelijk, gezonde en lokale producten toegenomen (Oosterbaan, Wiersum & van Laar, 
2017; Wiersum, 2017). Men zoekt een duurzamer voedselsysteem, waar er meer ruimte is voor 
natuur (biodiversiteit), dier (vee) en mens (gezondheid burgers & welzijn boer); waar ook de boer 
een eerlijke prijs krijgt (Donkers & Vijfeijken, 2016). Men wil kortere ketens, direct contact met de 
producent en meer grip op de voedselproductie (Donkers & Vijfeijken, 2016). Dit creëert 
‘nichemarkten’ voor producten met meerwaarde, bijv. biologisch of vrije uitloop eieren, maar ook 
gecombineerde markt voor belevingsproducten en bosrecreatie (Donkers & Vijfeijken, 2016), bijv. 
producten uit een voedselbos. 

De provincie Noord-Brabant en de BMF stimuleren de transitie in de agrarische sector, en 
voedselbossen kunnen hierin een rol spelen (Brabantse Milieufederatie, 2019; FoodUp! Brabant, 
2019). Minister Carola Schouten noemt voedselbossen zelfs in de nieuwe landbouwvisie. Ook Mary 
Fiers, directeur van Groen Ontwikkelfonds Brabant, is overtuigd van de meerwaarde van 
voedselbossen (Ypma, 2019): “De voedselbossen zijn de hobby voorbij. ….. Mooi voorbeeld van 
ondernemende natuur. Met winst voor de biodiversiteit van het gebied en uiteindelijk ook winst voor 
de agrariër die het gaat exploiteren.”. 

1.1.2 Definitie 
Er bestaat verwarring over de definitie van een voedselbos. Deze rapportage gebruikt de volgende en 
meest gangbare definitie, vanuit stichting Voedselbosbouw Nederland (Stichting Voedselbosbouw 
Nederland, 2017): ‘Een voedselbos is een vitaal ecosysteem 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 andere 
vegetatielagen, een rijk bosbodemleven en een robuuste omvang. Een voedselbos herbergt een 
rijkgeschakeerde, snel toenemende biodiversiteit’. Deze definitie volgt de definitie die is vastgelegd 
in de Green Deal Voedselbossen (C-219) (Green Deal Voedselbossen, 2017). In Nederland worden 
velen Green deals gemaakt, het zijn afspraken tussen de Rijksoverheid en andere partijen. De 
rijksoverheid noemt het de Green Deal aanpak (Rijksoverheid, 2019): “Bedrijven, maatschappelijke 
organisaties of andere overheden lopen soms tegen problemen aan als ze een duurzame stap willen 
maken. De Rijksoverheid kan helpen de knelpunten op te lossen door een Green Deal met ze aan te 
gaan”. Bij de Green Deal Voedselbossen zijn 21 partijen betrokken vanuit heel Nederland, 
onderverdeeld in de volgende groepen: Rijksoverheid, provincie, faciliterende partijen (waaronder de 
BMF), onderzoekspartijen en koplopers (reeds opgerichte voedselbossen) (Green Deal 
Voedselbossen, 2017).  

Voedselbossen zijn onderdeel van agroforestry, dit is een brede categorie van landgebruikssystemen 
waarin meerjarige houtige gewassen (bomen en struiken) bewust worden gecombineerd met 
(éénjarige) landbouwgewassen en/of -dieren, in ruimte of tijd, dan wel in beide. Op grond van de 
ruimtelijke structuur is agroforestry onderverdeeld in vier groepen (Green Deal Voedselbossen, 
2017): 

1. Rijenteelt; rijen bomen in een akker; 
2. Bosweides; grazend vee op gronden waarop ook bomen groeien; 
3. Oeverstroken; lijnvormige beplantingen langs terrassen en watergangen; 
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4. Voedselbossen; 
hoog diverse 
ecosystemen met de 
gelaagde structuur en 
diverse functies van een 
natuurlijk bos. 

Evelyn Derksen van 
Stichting voedselbosbouw 
Nederland heeft een 
overzicht gemaakt, 
waarin de verschillende 
vormen van landgebruik 
zijn weergegeven, zie 
Figuur 1. Onder de 

‘landbouwsystemen’ 
vallen voedselbossen tot 
akkerbouw, en 

daarbinnen valt ‘agroforestry’. Binnen ‘agroforestry’ worden drie soorten onderscheiden (de 
eerdergenoemde oeverstroken zijn hier weggelaten): Voedselbos, Rijenteelt, en Boomweide 

(bosweide). We zien dat 
het voedselbos sterk 

overeenkomt met natuurlijk bos; het heeft dezelfde biodiversiteit, bijna net zoveel koolstofbinding, 
minimale externe input en is klimaatweerbaar, en ze staan ver weg van akkerbouw. 

Green Deals specificeert de voedselbosdefinitie: een specifiek ecosysteem laat zich als een 
voedselbos kwalificeren op basis van de volgende kenmerken (Green Deal Voedselbossen, 2017): 

- Een door mensen ontworpen productief ecosysteem naar het voorbeeld van een natuurlijk 
bos, met een hoge diversiteit aan meerjarige en/of houtige soorten, waarvan delen 
(vruchten, zaden, bladeren, stengels ed.) voor de mens als voedsel dienen;  

- Aanwezigheid van een kruin laag van hogere bomen; 
- Aanwezigheid van minimaal 3 van de andere niches of vegetatielagen van respectievelijk 

lagere bomen, struiken, kruiden, bodembedekkers, ondergrondse gewassen en klimplanten, 
zie figuur 2; 

- Aanwezigheid van een rijk bosbodemleven; 
- Een robuuste omvang, d.w.z. een oppervlakte van minimaal 0,5 hectare in een ecologisch 

rijke omgeving; in een ernstig verarmde omgeving is een minimale oppervlakte tot 20 
hectare vereist. 

 

 

 

 

 

Figuur 2, Systematische weergave van 
een voedselbos (ASEED, 2019) 

Figuur 1, Landgebruik systemen; de verschillende vormen van landgebruik en de gevolgen per 
type voor klimaat (CO2 binding), biodiversiteit, externe input en klimaat weerbaarheid.  
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1.1.3 Soorten 
Er is een grote verscheidenheid aan soorten voedselbos, dat komt doordat het ontwerp verandert 
naar omstandigheden. Het hangt af van de locatie, omgeving en van de voedselboswachter: het 
wordt ontworpen naar de wensen en behoeften van de gebruikers (Crawford, 2018). De variatie 
proberen we te groeperen binnen drie waarden, die in variërende verhoudingen in de meeste 
voedselbossen samen voorkomen: sociaal, economisch en ecologisch (Vermeer, 2018). De functie 
sociaal houdt in dat een voedselbos bijv. educatie, verbinden, activeren, bewustwording, zorg of 
welzijn als doel heeft. Wanneer de functie economisch is, zal het hoofddoel productie zijn. De functie 
ecologisch heeft te maken met het vergroten van de biodiversiteit, bodemkwaliteit en 
natuurwaarden. Een voedselbos op zand- zal anders zijn als een voedselbos op kleigrond, en een 
voedselbos met doel biodiversiteit verhogen zal anders ingericht worden dan een voedselbos gericht 
op productie. Nog anders zullen voedselbossen zijn met als doel recreatie of zorg. Ook de ligging van 
het perceel heeft invloed op het ontwerp: ligt het op agrarische grond, dan zal de primaire functie 
productie zijn, in tegenstelling tot een perceel met de bestemming natuur, dat als primaire functie 
ecologie zal hebben. Het is uiteindelijk de voedselboswachter die besluit hoe het bos er precies uit 
komt te zien. De voordelen wisselen per functie, maar elk voedselbos draagt bij aan een betere 
leefomgeving. 

1.2 De voedselboscursus 
Voedselbossen zijn hip, en er is mogelijkheid tot uitbreiding, zo heeft de BMF als doel de komende 5 
jaar 70 hectare voedselbos te helpen aanleggen in Brabant (Brabantse Milieufederatie, 2019). Om dit 
te stimuleren, organiseert de BMF in samenwerking met FoodUp! Brabant (Provincie Noord-Brabant) 
o.a. nieuwsbrieven, excursies, symposia en borrels om het netwerk levend te houden en uit te 
breiden, ook organiseren ze voedselboscursussen. In de voedselboscursus worden geïnteresseerde 
burgers opgeleid tot voedselboswachter. Een voedselboswachter is iemand die een voedselbos 
beheert en onderhoudt. De voedselboscursus is begonnen omstreeks 2015-2016 buiten de BMF, met 
name om een alternatief te bieden voor de intensieve landbouw. De cursus had veel belangstelling, 
en daarom werd er geld vanuit de provincie vrijgesteld, zodat de BMF meerdere cursussen kon 
organiseren. Vanaf 2016 heeft de BMF in samenwerking met FoodUp! Brabant zo’n 175 
voedselboswachters opgeleid, gedurende 9 cursussen, zie Tabel 1.  

Tabel 1, Voedselboscursussen: Welke cursus, wanneer de cursus gegeven is en het aantal deelnemers per cursus, evenals het 
totaalaantal deelnemers (de doelgroep). 

# Cursus Datum Aantal deelnemers 
1 Oud systeem – Eerste voedselbosintroductiecursus 2015-2016 27 
2 Voedselbosintroductiecursus Najaar 2016 22 
3 Voedselbosintroductiecursus Voorjaar 2017 14 
4 Cursus varkens in (voedsel)bossen Voorjaar 2017 17 
5 Voedselboscursus Snoertseplak Voorjaar 2017 11 
6 Voedselbosintroductiecursus Voorjaar 2018 24 
7 Voedselbosintroductiecursus Najaar 2018 25 

Totaal 140 
Buiten beschouwing gelaten: 

8 Duinboeren Najaar 2019 15 
9 Landcoöperatie Dal van de Beerze Voorjaar 2019 25 
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Er zijn twee soorten cursussen: een openbare en een specifieke. De openbare is meestal twee keer 
per jaar (voor en najaar); hierin wordt de theorie en praktijk van het voedselbos uitgelegd. De 
specifieke wordt aangepast op een specifieke doelgroep: dit kan bestaan uit het ontwerpen van een 
voedselbos of het geven van lezingen en praktijkdagen. De openbare cursus, nu vijf keer gegeven, 
bestaat uit drie avonden en een afsluitende praktijkdag. De eerste avond verzorgt Martijn Ballemans 
(Puur Permacultuur) een introductie over permacultuur. Vervolgens, geeft Wouter van Eck 
(Voedselbos expert - voorzitter stichting Voedselbosbouw en eigenaar/ontwerpen van Voedselbos 
Ketelbroek) of Malika Cieremans (Voedselbos expert - Circleecology) twee avonden over het ontwerp 
en de inrichting van voedselbossen, en tot slot, een afsluitende praktijkdag. Op deze praktijk dag gaat 
de cursusgroep, samen met de twee cursusbegeleiders, naar drie voorbeelden van deelnemers 
kijken. De specifieke cursus is nu vier keer gegeven en speciaal ingericht op de desbetreffende groep, 
met de volgende thema’s: Varkens in het voedselbos, de Snoertseplak, de Duinboeren, en 
Landcoöperatie Dal van de Beerze. De cursus voor de Duinboeren richtte zich op agroforestry: 
rijenteelt en bosweides, en de cursus voor de Landcoöperatie vond plaats na de start van dit 
onderzoek, dus deze worden beide buiten beschouwing gehouden. 

1.3 Probleemstelling 
Voedselbossen staan nog in de kinderschoenen in Nederland: er is steeds meer bekendheid, maar er 
is ook nog veel onbekend. Tevens, zijn er nog veel zaken die de voedselbosbeweging tegengaan. De 
BMF en FoodUp! Brabant proberen de bekendheid van het begrip en het aantal voedselbossen te 
vergroten, o.a. door voedselboswachters op te leiden. De voedselboscursus wordt sinds 2015-2016 
gegeven, maar het is onbekend wat de impact van de cursussen is geweest. De impact op het aantal 
actieve voedselboswachters en het aantal gerealiseerde hectares voedselbos, en welke rol de cursus 
hierin had. Met actieve voedselboswachters bedoelen we de mensen die daadwerkelijk een 
voedselbos hebben aangelegd en/of onderhouden. Het is van belang om te achterhalen wat het 
effect is geweest van de cursus, maar ook waar er verbeterpunten of ontwikkelpunten zijn te vinden. 
Zodat waar nodig, meer kennis kan worden verstrekt of knelpunten/obstakels verholpen kunnen 
worden. Tevens, kunnen we zien waar er nog behoefte aan is, vanuit het voedselbosnetwerk. Zo 
kunnen de voedselbossen wellicht worden uitgebreid. 

1.4 Doelstelling en onderzoeksvragen 
Met dit onderzoek wordt de impact van de voedselboscursussen op het aantal actieve 
voedselboswachters en het aantal gerealiseerde hectares achterhaalt, ook worden de obstakels en 
verbeterpunten in kaart gebracht. De centrale onderzoeksvraag is: “Wat was de invloed van de 
voedselboscursus op de kennis en vaardigheden, de attitude en het gedrag van de deelnemers t.a.v. 
het aanleggen van een voedselbos?”    

De centrale onderzoeksvraag is verder onderverdeeld in vier deelvragen: 

1. Wat was de invloed van de cursus op de attitude en intentie van de deelnemers t.a.v. het 
aanleggen van een voedselbos? 

2. Welk gedrag vertonen de deelnemers na het volgen van de cursus? 
3. Hoe hebben de kennis, vaardigheden en het vertrouwen om een voedselbos aan te kunnen 

leggen na de voedselboscursus het gedrag beïnvloed? 
4. Welke obstakels m.b.t. het aanleggen van een voedselbos ervaren de deelnemers?  
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Hypotheses: 

1. De attitude t.a.v. voedselbossen is voor de cursus al positief, en na de cursus nog positiever. Het 
aantal mensen met de intentie om een voedselbos aan te leggen is hoger na de cursus. 

2. Ongeveer 30% van de respondenten heeft een voedselbos aangelegd of is het nog van plan. Meer 
dan de helft zal andere gerelateerde duurzame acties uitvoeren. Er zullen door de jaren heen steeds 
meer hectaren voedselbos aangelegd zijn. Het eerste jaar zal het nog minimaal zijn, aangezien er nog 
veel zaken tegenwerken, later zal het aantal stijgen omdat het gemakkelijker wordt om een 
voedselbos aan te leggen. 

3. Respondenten die een voedselbos aan hebben gelegd, hebben meer vertrouwen in hun kennis en 
vaardigheden om een voedselbos aan te kunnen leggen dan respondenten die geen voedselbos 
hebben aangelegd. Merendeel van de cursisten voelde zich in staat gesteld om een voedselbos aan 
te kunnen leggen. 

4. Respondenten hadden na het volgen van de cursus de intentie een voedselbos aan te leggen, maar 
er waren/zijn veel obstakels die ervoor zorg(d)en dat hun vertrouwen in het kunnen aanleggen van 
een voedselbos zo ver daalde dat niet alle respondenten het bedoelde gedrag konden uitvoeren. 

1.5 Leeswijzer 
Eerst (hoofdstuk 2) beschrijven we de onderzoeksmethode: te beginnen met een beschrijving van het 
gebruikte gedragsmodel (2.1), dan een kort overzicht van de onderzoeksopzet (2.2), en als laatste 
data verzameling en analyse (2.3). In hoofdstuk 3 bespreek ik de resultaten, eerst de attitude en 
intentie (voor en na de cursus) (3.1), dan het uitgevoerde gedrag, inclusief het aantal hectaren 
voedselbos (3.2), vervolgens wordt het vertrouwen in kennis en vaardigheden van de verschillende 
gedragsgroepen vergeleken (3.3), en als laatst worden andere obstakels die een negatieve invloed op 
het vertrouwen om een voedselbos aan te kunnen leggen beschreven (3.4). Daarna worden de 
resultaten bediscussieerd (hoofdstuk 4). Om tot slot een aantal aanbevelingen te doen (hoofdstuk 5) 
en een conclusie te trekken. 
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2. Methode  
2.1 Gedragsmodellen (Theoretisch kader)  

Het doel van de voedselboscursus was/is om mensen hun gedrag te beïnvloeden. Het gedrag wat ik 
hier bedoel is het aanleggen van een voedselbos. Ook andere gedragsveranderingen zijn gewenst, 
bijv. vrijwilliger in het voedselbos en voedselbosprincipes toepassen in eigen omgeving. Ik evalueer 
de gedragsverandering aan de hand van de gedragsmodellen beschreven door Azjen en Fishbein, zie 
figuur 3 (Fishbein en Ajzen, 2010; Ajzen, 1988, 2005; Fishbein & Ajzen, 1975, 1980). Azjen en Fisbein 
gaan ervan uit dat mensen rationale wezens zijn, die bewuste keuzen maken (theorie van ‘Reasoned 
action’ (beredeneerde actie)), maar dat men vaak geen volledig zeggenschap heeft (theorie van 
‘Planned behavior’ (gepland gedrag)) (Ajzen, 1991; Ajzen & Fishbein, 1980; Fishbein & Ajzen, 1975).  

 

Figuur 3, Analysemodel Gedragsverandering (aangepast van Ajzen, 1988); dik omrand zijn de metingen die we hebben 
gedaan, links laat de attitude en intentie voor het volgen van de cursus, en rechts de attitude, intentie, waargenomen 
gedragscontrole en het gedrag na de cursus. 

Centraal in het gedragsmodel staat de intentie (het proberen) om een gedrag uit te voeren (Ajzen, 
1988), en het gedrag (het uiteindelijk uitgevoerde gedrag). De intentie is het van plan zijn een 
bepaald gedrag uit te voeren. Bij een grote intentie is de kans dat het gedrag uitgevoerd wordt 
groter. De intentie wordt beïnvloed door drie factoren; de attitude, de sociale druk (subjectieve 
norm), en de waargenomen gedragscontrole.  

Ten eerste, de intentie wordt beïnvloed door de sociale druk (subjectieve norm) (Ajzen, 1991): men 
vraagt zich af wat andere mensen van hun gedrag zullen denken. Deze factor wordt niet 
meegenomen in dit onderzoek, dat heeft twee redenen. Ten eerste, onderzoek heeft aangetoond dat 
persoonlijke overwegingen belangrijker zijn dan gevoelde sociale druk (Ajzen, 1991). Ten tweede, de 
groei aan groene burgerinitiatieven en natuur-inclusieve landbouw (waaronder voedselbossen), doet 
vermoeden dat er een positieve en zeker geen negatieve sociale druk t.a.v. voedselbossen is.  

Vervolgens, wordt de intentie ook beïnvloed door de attitude: de aanleg om positief of negatief te 
reageren op (Ajzen, 2005; 1988), in dit geval het concept voedselbossen. Bij een negatieve attitude is 
de intentie lager. Attitudes zijn opgebouwd uit drie componenten (Fishbein & Ajzen, 2010): 

1. De affectieve component (emoties ten opzichte van het attitude-object); 
2. De cognitieve component (kennis, informatie en overtuigingen over het attitude-object);  
3. De conatieve component (de intenties en het gedrag naar het object bij bepaalde attitude).  

De cursus heeft invloed op alle drie de componenten. Ten eerste, de affectieve component wordt 
beïnvloed door het groepsproces van de cursus. Door samen de cursus te volgen wordt er een 
samenhorigheid gecreëerd, men is niet de enige die een voedselbos wil aanleggen. Vervolgens, 
wordt de kennis van de cursist over voedselbossen vergroot, en daarbij wordt het cognitieve 
component van de attitude beïnvloed. Als laatst, de conatieve component: hier beïnvloed de cursus 
de vaardigheden m.b.t. voedselbossen. Deze drie componenten werken samen (ze zijn ook 
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gecorreleerd (Fishbein & Ajzen, 1980)), en zorgen ervoor dat men een positieve of negatieve attitude 
t.a.v. voedselbossen heeft.  

Tot slot, wordt de intentie beïnvloed door de waargenomen gedragscontrole: de controle die een 
individu verwacht te hebben over het uitvoeren van het gedrag (Hilbers, 2011; Ajzen, 1991). Met 
andere woorden: heeft de cursist na de cursus genoeg vertrouwen om een voedselbos aan te 
leggen? Met een grotere waargenomen gedragscontrole, is de kans groter dat de intentie leidt tot 
gedrag en dus is de intentie groter (het vertrouwen is groter) (Hilbers, 2011). Wanneer de 
waargenomen gedragscontrole klein is (het individu gelooft niet over de middelen of informatie te 
beschikken om het gedrag uit te voeren), is de intentie laag, ook al zijn de attitude en subjectieve 
norm noch zo groot. De stippellijn (Figuur 3) tussen waargenomen gedragscontrole en gedrag is voor 
wanneer de intentie er wel is, maar er geen controle is over het gedrag (bijv. bij autopech). De 
waargenomen gedragscontrole tijdens dit onderzoek omvat een overkoepelde factor met drie 
componenten: Het vertrouwen om een voedselbos aan te kunnen leggen: 1. De benodigde kennis, 2. 
De benodigde vaardigheden (beide beïnvloed door de cursus), en 3. Obstakels (Factoren die het 
vertrouwen negatief beïnvloeden en waar de cursus geen invloed op heeft: bijv. financiën of grond).  

Ik gebruik voor en na metingen om de invloed van de cursus te bepalen, en ik gebruik de theorie van 
gepland gedrag om te analyseren hoe de attitude, intentie en de waargenomen gedragscontrole het 
gedrag van de cursist heeft beïnvloed. Ik wil voornamelijk achterhalen of de cursisten genoeg 
vaardigheden en kennis uit de cursus hebben gehaald om een voedselbos te beginnen (het gedrag uit 
te voeren), of dat er andere oorzaken zijn waarom de cursisten geen voedselbos zijn begonnen (er 
was genoeg kennis en vaardigheden maar andere obstakels zorgen voor een negatieve 
waargenomen gedragscontrole). 

2.2 Onderzoeksopzet 
Tijdens dit onderzoek werd kwalitatief en kwantitatief onderzoek door elkaar gebruikt: ‘mixed-
methods’ is tegenwoordig meer de norm dan de uitzondering (Bernard, 2017). Eerst zijn enkele 
(explorerende) diepte-interviews afgenomen, om meer (diepgaand) inzicht op het onderwerp en de 
doelgroep te krijgen. Diepte-interviews zijn een geschikte onderzoeksmethode als de 
probleemstelling van het onderzoek vraagt om inzicht in de beeldvorming of beleving van de 
doelgroep rondom een specifiek onderwerp (De onderzoekers, 2019). Daarna werd een 
(bevestigende) enquête opgesteld, die naar de gehele populatie werd gestuurd. Zo werd de bij de 
(explorerende) diepte-interviews gevonden beeldvorming of beleving kwantitatief getoetst.  

2.3 Dataverzameling & Analyse 
2.3.1 Diepte-interviews 

Een semigestructureerd interview of diepte-interview is een geplande activiteit, met een open einde, 
maar volgt een algemeen script en behandelt een lijst met onderwerpen (Bernard, 2017). De 
interviewer heeft de vrijheid om andere wegen in te slaan, d.m.v. door te vragen en zo interessante 
aanwijzingen te volgen (Bernard, 2017). Met deze methode laat de interviewer zien dat men 
voorbereidt en bekwaam is en de volledige controle heeft over het interview, maar er blijft ruimte 
voor de respondenten om hun mening kwijt te kunnen (Bernard 2017). Bij explorerende interviews 
zal het aantal mensen dat geïnterviewd wordt variëren, omdat er wordt geïnterviewd tot er geen 
nieuwe informatie meer verkregen wordt.  
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De respondenten voor de diepte-interviews zijn deels random en deels met behulp van John 
Vermeer geselecteerd (voedselbos expert, voorheen BMF en nu eigen bedrijf Vermeer Duurzame 
Diensten). Na overleg hebben John Vermeer en ik vier groepen opgesteld van mensen die de cursus 
gevolgd hebben: mensen met een voedselbos, bezig met de aanleg, boeren en mensen zonder 
voedselbos. John heeft uit zijn netwerk vier á vijf mensen per groep geselecteerd. Hij kon geen 
mensen zonder voedselbos aanwijzen, daarom heb ik uit de volledige doelgroep nog eens vijf 
mensen random geselecteerd (via Excel). Zo heb ik geprobeerd uit elke groep genoeg respondenten 
te krijgen, ook mensen zonder voedselbos. Uiteindelijk heb ik 17 mensen gemaild, waarvan er acht 
bereidt waren deel te nemen aan het interview, zie Tabel 2. De interviews vonden plaats op mijn 
stagelocatie, bij de mensen thuis of in hun voedselbos. Ik kreeg ontwerpen te zien, en (als het kon) 
een rondleiding in het bos. De duur van de interviews verschilde per respondent. Om de 
respondenten anoniem te houden, zijn de namen fictief. Voor besproken vragen en de 
onderbouwing van de vragen, zie Bijlage 1. 

De diepte-interviews zijn getranscribeerd met behulp van ‘Express Scribe Transcription Software’ 
(NCH Software, 2019). De resultaten uit het explorerende onderzoek, zijn m.b.v. Excel gecodeerd, en 
zo zijn de inzichten in de beeldvorming en beleving van de doelgroep vastgesteld. Ik heb de 
interviews gecodeerd a.d.h.v. de factoren zoals ze in hoofdstuk 2.1, Figuur 3 beschreven staan. Aan 
de hand van deze factoren heb ik de enquête opgesteld, door verkregen resultaten bijv. als 
antwoordopties of als vraag te gebruiken. Tevens, zijn de resultaten uit de diepte-interviews gebruikt 
om de gevonden resultaten uit te leggen.  

Tabel 2, Diepte-interview respondenten; per respondent een fictieve naam, de locatie, duur en datum van het interview, en 
tot welke groep ze behoren. 

# 
Fictieve 
Naam Locatie 

Tijd 
(Minuten) 

Datum 
(2019) 

Voedselbos informatie 

1 Roos Brabantse Milieufederatie, Tilburg 26 30-1 Geen voedselbos 

2 Bertjan 
Landbouwgrond/bosgebied, zijn 
stuk land 25 5-2 

Rijteelt en bosweides 
(fruit/noten), aanleg 
landschapselementen 

3 Mariska Provinciehuis, Den Bosch 44 8-2 Aanleg voedselbos 

4 Sanne Op haar werk 85 12-2 

Voedselbos medemogelijk 
gemaakt en werkt samen 
aan een samen voedselbos 

5 Gian Thuis 80 14-2 

Voedselbos bestond al voor 
cursus, wel aangepast, en 
mogelijkheid tot uitbreiding 

6 Helena Thuis, en de tuin (het voedselbos) 60 22-2 Aanleg voedselbos 

7 Milan In het voedselbos 70 25-2 

Bos/tuin bestond al voor 
cursus, wel aangepast na het 
volgen van de cursus, met 
meer voedselbosprincipes 

8 Joris Thuis 60 28-2 
Planning samen voedselbos 
(Ondertussen aanleg) 
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2.3.2 Enquêtes 
De enquête is verstuurd naar de gehele 
doelgroep, inclusief de respondenten van de 
diepte-interviews (N=140). Het 
reactiepercentage is 33%: 46 van de 140 
hebben de enquête geheel ingevuld (exclusief 
vier respondenten vanwege incomplete 
enquête, deze zijn niet meegenomen in 
verdere analyse), zie Tabel 3, voor de 
respondenten per cursusjaar en Tabel 4 voor 

de socio-demografische weergave van de 
doelgroep en steekproef. 

Tabel 3, Aantal respondenten per cursusjaar 

Cursusjaar Respondenten 
2015 3 
2016 11 
2017 13 
2018 19 

Totaal 46 
Tabel 4, Socio-demografische weergave van de doelgroep en steekproef; a) de gehele doelgroep en hun geslacht, b) leeftijd 
en geslacht van de steekproef van de diepte-interviews, en c) Leeftijd en geslacht van de respondenten van de enquête 
heeft. 

a) Gehele doelgroep 
(n=140) 

b) Diepte-interview  
(n=8) 

c) Enquête ingevuld  
(n=46) 

Geslacht Verhouding Leeftijd n Geslacht  n Leeftijd n  Geslacht Verhouding 
Man 47% (n=66) <30 0 Man 4 <30 1 Man 46% (n=21) 
  30-45 2   30-45 10   
Vrouw 53% (n=74) 46-60 4 Vrouw 4 46-60 20 Vrouw 54% (n=25) 
  >60 2   >60 15   

 

De online enquête is opgesteld en verstuurd via SurveyMonkey (SurveyMonkey, 2019a), zie Bijlage 2 
voor de gehele enquête, en de onderbouwing ervan. De respondenten kregen een mail toegestuurd, 
en konden via een link de enquête invullen. De enquête duurde tussen de 10 en 20 minuten, en 
bevatte verschillende vraagvormen; meerkeuze, open, of beoordelen. Sommige vragen in de enquête 
maakten gebruik van de Likert-schaal met 5 of 7 punten, in een reeks antwoordopties van het ene 
extreme standpunt tot het andere: bijv. ‘Sterk oneens tot sterk mee eens’. Zo kon kwantitatieve 
informatie verzameld worden. Volgens SurveyMonkey (2019b) is het gebruik van de Likert-schaal een 
van de betrouwbaarste manieren om meningen, gezichtspunten en gedrag te meten. 

Alle data is verzameld nadat de respondenten de cursus hebben gevold. De attitude en intentie voor 
de cursus zijn achterhaalt via de vraagstelling: er is achteraf naar de voormeting gevraagd, zie bijlage 
2 vraag 1-4. 

Zoals uitgelegd in hoofdstuk 2.1. Gedragsmodellen, bestaat de waargenomen gedragscontrole uit 
drie onderdelen en een overkoepelende factor. Tabel 5, geeft de stellingen die gebruikt zijn om de 
waargenomen gedragscontrole van de respondenten te achterhalen: a) het algemeen vertrouwen, b) 
het vertrouwen de benodigde kennis te beschikken, en c) het vertrouwen in de benodigde 
vaardigheden te beschikken. Het derde onderdeel, de ervaren obstakels, zijn niet beïnvloed door de 
cursus, en zijn achterhaalt door ernaar te vragen (Bijlage 2 vragen 13, 14, 31-33). De respondenten 
scoorden elke stelling met de schaal van Likert (1-5), waar een score van 3 neutraal is, een hogere 
score is positief, en een lagere score is negatief. Op deze manier kunnen we bepalen of de 
respondenten genoeg vertrouwen in zichzelf hebben t.a.v. voedselbossen: scoort men positief dan 
heeft men genoeg vertrouwen, scoort men negatief dan niet.  
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De online enquête is geanalyseerd met behulp van Excel. Graag wil ik U wijzen op het volgende: 
vanwege de geringe omvang van de respondenten, is statistisch testen niet mogelijk, wel zullen we 
verschillen beschrijven. Waar de groepsgrootte het toeliet hebben we statistisch getest: t-test. Dat 
was enkel het geval voor de attitude voor en na: T-toets: twee gepaarde steekproeven voor 
gemiddelden. 

Tabel 5, Kennis & Vaardigheden (Waargenomen gedragscontrole): De stellingen die de deelnemers hebben beoordeeld om 
hun waargenomen gedragscontrole te beoordelen; a) het algemeen vertrouwen, b) het vertrouwen in de benodigde kennis, 
en c) in de benodigde vaardigheden, en de afkorting die bij rapportage gebruikt wordt. 

De waargenomen gedragscontrole  Afkorting 
a) Algemeen vertrouwen - Nadat ik de cursus gevolgd heb:  

       1.    Heb ik genoeg vertrouwen om een voedselbos aan te leggen. 
Algemeen 
vertrouwen 

b) Vertrouwen in benodigde kennis - Nadat ik de cursus gevolgd heb:  
1. Weet ik wat een voedselbos is. Definitie 
2. Weet ik de voordelen van een voedselbos. Voordelen 

3. Weet ik de nadelen van een voedselbos. Nadelen 

4. Weet ik genoeg van de mogelijkheden voor subsidies. Subsidies 
5. Weet ik hoe ik met de omgeving moet omgaan. Omgeving 

6. Weet ik waar ik plantmateriaal moet aanschaffen & bestellen.       Plantmateriaal 
7. Weet ik welke rechtsvorm, organisatievorm en/of juridische eenheid 

het best past bij een (mijn) voedselbos. 
Organisatievormen 

c) Vertrouwen benodigde vaardigheden - De cursus heeft me in staat gesteld:  
1. Een netwerk op te bouwen Netwerk 
2. Een voedselbos te ontwerpen Ontwerp 
3. Een voedselbos aan te leggen of mijn bestaande voedselbos te 

verbeteren 
Aanleg 

4. Een voedselbos te onderhouden Onderhoud 
5. Anderen te inspireren en uitleg te geven over voedselbossen Anderen inspireren 
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3. Resultaten 
Met behulp van de enquête hebben we een voor en/of na meting gedaan van de verschillende 
factoren in het model (figuur 3). Eerst beschrijven we de attitude en intentie van de cursisten t.a.v. 
voedselbossen voor en na de cursus (3.1). Vervolgens beschrijven we het uitgevoerde gedrag (3.2). 
Daarna vergelijken we de waargenomen gedragscontrole tussen de groepen die verschillend gedrag 
uitvoeren (3.3) en analyseren we de ervaren obstakels (3.4). 

3.1 Attitude & intentie 
Nadat de respondenten de cursus gevolgd hadden, hebben we gevraagd naar hun attitude en 
intentie t.a.v. voedselbossen voor en na de cursus, om te kijken of de cursus een positief effect had 
op de attitude en intentie. Beide zijn positief veranderd, zie Figuur 5 en Figuur 4. Zie ook Bijlage 3, 
Tabel 16 en Tabel 17 voor de gehele resultaten. 

Figuur 5: De attitude is gemeten met Likert-schaal 1-7, de gemiddelde attitude van de 46 
respondenten was voor de cursus positief (6) en na de cursus bijna sterk positief (6,6): dit is een 
significant positievere attitude (P<0.001). Niemand van de respondenten had/heeft een negatieve 
attitude voor of na de cursus (Bijlage 3, Tabel 16).  

Figuur 4: Voor de cursus hadden 18 van de 46 respondenten de intentie om een voedselbos aan te 
planten, en na de cursus was dat verhoogd naar 30. De 30 bestaat uit zeven respondenten die hun 
bestaande voedselbos gaan uitbreiden, 12 die op eigen grond een voedselbos willen aanplanten, en 
11 die eerst geschikte grond moeten zoeken. Andere gemeten intenties zijn ook positief veranderd 
(zie Bijlage 3, Tabel 17): voor het volgen van de cursus hadden vier respondenten de intentie om de 
geleerde voedselbosprincipes toe te passen in eigen omgeving of professioneel, en na de het volgen 
van de cursus is het aantal verdubbeld naar acht. Vervolgens hadden twee extra respondenten (drie 
voor naar vijf na) na het volgen van de cursus de intentie om vrijwilliger te worden in een 
voedselbos. Een andere positieve ontwikkeling is de afname van het aantal respondenten dat kennis 
wilde opdoen: voor de cursus wilden 27 respondenten hun kennis verdiepen en waren er 15 
nieuwsgierig naar voedselbossen, na de cursus wilden nog 16 respondenten hun kennis verder 
uitbreiden, wat erop wijst dat de cursus waarschijnlijk genoeg informatie bood. Als laatst, er was 
maar een respondent die na de cursus niet van plan was verder iets met voedselbossen te doen. 
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3.2 Gedrag 
Om te bepalen of de cursus invloed heeft gehad op het uitgevoerde gedrag, hebben we de 
respondenten gecategoriseerd in zes gedragsgroepen, zie Tabel 6. De gedragsgroepen zijn 
gecategoriseerd a.d.h.v. hun uitgevoerde gedrag, achterhaalt d.m.v. de enquête. Eerst zullen we de 
groepen beschrijven, en vervolgens vergelijken we het geplande gedrag (de intenties) met het 
uitgevoerde gedrag. Daarna zullen we het uitgevoerde gedrag ‘voedselbos aanplanten’ verder 
beschrijven. 

Tabel 6, Uitgevoerd gedrag; het gedrag wat de respondenten op het moment van afname enquête uitvoerden, de naam 
voor de categorie (die gedurende verdere reportage gebruikt wordt) en het aantal respondenten per gedragsgroep. 

# Gedrag Categorienaam N (totaal 46) 
1 Expert op het gebied van 

voedselbossen 
Experts 

3  
2 Toepassen in eigen omgeving Actief in eigen omgeving 13  
3 Nog de intentie om een 

voedselbos aan te leggen 
Toekomstig voedselboswachter 

6  
4 Voedselbos aangelegd, 

bestaande uitgebreid 
Voedselboswachters 

14  
5 Geen voedselbos aangelegd Geen voedselboswachter 7  
6 Actief als vrijwilliger in een 

voedselbos 
Vrijwilligers 

3  
 

3.2.1 Gedragsgroepen 
Tabel 6 bevat de zes gedragsgroepen, de eerste groep: de experts, dit zijn drie respondenten die 
zichzelf expert op het gebied van voedselbossen noemen. Deze passen de principes professioneel toe 
zelfstandig of binnen een organisatie. De tweede groep past de voedselbosprincipes toe in eigen 
omgeving (13 respondenten), dat houdt in dat men de geleerde principes in hun eigen tuin toepast, 
of bijv. als vrijwilliger bij de volkstuinvereniging. Ook de respondenten die vermeld hebben een 
voedselbos aan te leggen, maar waar het desbetreffende voedselbos volgens de definitie te klein is, 
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Figuur 4, Intentie voor en na de cursus. Het aantal respondenten dat 
de intentie had een voedselbos aan te leggen voor de cursus, en het 
aantal dat een voedselbos wilde aanleggen na de cursus. 
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dus geen voedselbos genoemd mag worden, behoren tot deze groep. Vervolgens, heeft een groep 
van zes respondenten nog steeds de intentie om een voedselbos aan te leggen: de respondenten 
hebben op het moment nog geen voedselbos maar zijn wel van plan in de toekomst een voedselbos 
aan te planten, en zijn dus toekomstig voedselboswachter. De vierde groep bestaat uit 14 
respondenten die momenteel een voedselbos hebben en zijn voedselboswachters (volgens de 
definitie hier gebruikt). Deze groep heeft na de het volgen van de cursus een voedselbos aangelegd, 
op eigen grond of hebben eerst geschikte grond gezocht. Ook de respondenten die voor de cursus al 
een voedselbos hadden en deze hebben uitgebreid na de cursus behoren tot de voedselboswachter 
groep. Het uitbreiden van hun bestaande voedselbos houdt meestal in dat men het ontwerp heeft 
aangepast en soorten heeft toegevoegd, een enkeling heeft het bos ook groter gemaakt na het 
volgen van de cursus. Hierna volgt een groep van zeven, die geen voedselbos hebben aangelegd, en 
ook geen andere, voedselbos gerelateerde, activiteiten ondernemen; geen voedselboswachters. Tot 
slot, de laatste groep zijn drie respondenten die als vrijwilliger actief zijn in een voedselbos, maar dus 
zelf geen voedselbos hebben aangelegd; de vrijwilligers.   
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3.2.2 Intentie en uitgevoerd gedrag 
Vervolgens zijn de intenties (bedoeld gedrag) van de respondenten na de cursus, vergeleken met het 
uitgevoerde gedrag na de cursus, zie Tabel 7. De tabel geeft per intentie, het totaalaantal 
respondenten en vervolgens het aantal respondenten per uitgevoerd gedrag. Bijv. van de 30 
respondenten die van plan waren (de intentie hadden) een voedselbos aan te leggen, hebben 13 
respondenten dat geplande gedrag ook daadwerkelijk uitgevoerd en zijn nu voedselboswachter 
(Voedselbos aangelegd, bestaande uitgebreid), negen passen de geleerde principes toe in eigen 
omgeving (zijn actief in eigen omgeving), nog eens vijf zijn nog steeds van plan een voedselbos aan te 
leggen (en zijn toekomstig voedselboswachter), en tot slot drie van de 30 respondenten die de 
intentie hadden een voedselbos aan te leggen hebben geen voedselbos aangelegd (geen 
voedselboswachter). Ook wanneer we de andere intenties en uitgevoerd gedrag vergelijken, zien we 
dat de meeste respondenten hun intentie hebben uitgevoerd, maar ook veel ander gedrag is 
uitgevoerd, zie Tabel 7. 

Tabel 7, Intenties en uitgevoerd gedrag; de eerste kolom toont de intenties (na de cursus) van de respondenten, de eerste rij   
toont het uitgevoerde gedrag van de respondenten na de cursus (op moment van afname enquête). Tabel geeft per intentie, 
het totaalaantal respondenten en vervolgens het aantal respondenten per uitgevoerd gedrag. 
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Kennis uitbreiden  16 3 2 1 5 1 4 
Toepassen in eigen omgeving of 
professioneel 9 1 4 3   1   
Aanleggen van een voedselbos 
(inclusief grond vinden, mijn grond, 
en bestaande voedselbos 
uitbreiden) 30 13 9   5   3 
Geen voedselbos intentie 1   1         
Vrijwilliger in een voedselbos 5       3 1 1 
 

3.2.3 Aangelegde voedselbossen 
Van de 46 respondenten die de enquête hebben ingevuld, hebben er 14 een voedselbos aangelegd 
(een respondent heeft zelfs twee voedselbossen), twee hun bestaande voedselbos uitgebreid, en nog 
eens zes respondenten hebben een initiatief wat niet aan de definitie van een voedselbos voldoet (ze 
zijn te klein) en worden daarom buiten beschouwing gelaten, zie Bijlage 4, Tabel 18. In totaal heeft 
de cursus geresulteerd in 12,93ha, ook is 2,3ha voedselbos wat al voor de cursus bestond aangepast 
na de cursus, en in de toekomst komt er nog 7,5ha bij. 

Voedselbossen worden aangelegd met verschillende doelen/functies, en dit geeft ook verschillende 
typen voedselbos, zie Tabel 8. Biodiversiteit is het meest genoemd, gevold door sociaal en educatie, 
vervolgens hobby en productie, en als laatst recreatie. We hebben deze doelen/functies 
onderverdeeld in de drie type voedselbos, zie Tabel 8b. Het type sociaal is nu het meest 
voorkomend, gevolgd door ecologisch, beide worden genoemd voor bijna alle voedselbossen. Het 
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type economisch komt maar vier keer voor. Het valt op dat de respondenten hun voedselbos dus niet 
met economische motieven aanleggen, maar de ecologische en sociale winst zoeken.

 

 

Tabel 9, Beginsituatie voedselbosperceel, het type perceel 
voordat het werd omgevormd naar voedselbos en het aantal 
initiatieven per type, voor de 16 respondenten met voedselbos. 

Beginsituatie perceel N=16 
Akkerland (1-jarige gewassen bijv. mais) 8 
Bosgebied 5 
Tuin 4 
Natuurgebied 1 
Oude overwoekerde paardenbak 1 
Boomkwekerij 1 
 

 
De respondenten met een voedselbos zijn gevraagd naar de beginsituatie van hun perceel, zie Tabel 
9. De meeste voedselbosinitiatieven starten op voormalig landbouwgrond, waar 1-jarige gewassen 
werden verbouwd, gevolgd door bosgebied, en in de tuin. Ook natuurgebied, boomkwekerij en een 
oude overwoekerde paardenbak werden genoemd. 

Vervolgens, bevinden de voedselbossen van de respondenten zich in verschillende fasen, er zijn vier 
fasen onderscheiden en het aantal hectare voedselbos is per fase weergegeven, zie Tabel 10 en 
Figuur 6. De eerste fase is ‘Bestond al voor cursus’, deze voedselbossen bestonden al voordat de 
respondent de cursus had gevolgd, maar zijn erna wel aangepast. De volgende fase is ‘Gerealiseerd’, 
wanneer een voedselbos af is. Wanneer men bezig is met de aanleg van het voedselbos bevindt het 
zich in de ‘Aanlegfase’, en als laatst de ‘Ontwerpfase’, wanneer nog met de aanleg begonnen moet 
worden. 

Tabel 10, Hectares voedselbos voortgekomen uit de cursus: a) per cursus jaar en b) per aanplant jaar. a) het jaar waarin de 
cursus is gegeven, per jaar het aantal respondenten, het aantal hectares per fase, het totaalaantal hectare per cursusjaar en 
het cumulatief aantal hectaren. b) per aanplant jaar van het voedselbos, het aantal respondenten, het aantal hectare per 
fase, het totaalaantal hectaren, en het cumulatief aantal hectaren. Onderaan het totaalaantal hectaren per fase. 

Hectaren voedselbos voortgekomen uit de cursus per Fase & per jaar:  
a) Cursusjaar 

  
N=16 Bestond al voor 

cursus (N=2) 
Gerealiseerd  
(N=5) 

Aanleg  
(N=7) 

Ontwerp  
(N=5) 

Hectare 
totaal  
(N=16) Cumulatief 

2016 6 1,8 1,5 1,15 0,5 4,95 4,95 
2017 6 0,5 2,38 3 2 7,88 12,83 
2018 5     2,9 7 9,9 22,73 
b) Aanplantjaar 

<2016 3 2,3 0,8     3,1 3,1 
2016 3   1,58 1,5   3,08 6,18 

Tabel 8, Voedselbos doel/functie (a) en Type (b); de verschillende 
doelen en typen en het aantal voedselbossen per doel of type, 
voor de 17 voedselbossen die zijn aangelegd door 16 
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2017 1   0,5     0,5 6,68 
2018 2   1 0,6   1,6 8,28 
2019 7     4,95 1,5 6,45 14,73 

>2019 3       8 8 22,73 
Totaal 2,3 3,88 7,05 9,5 22,73   

  

Tabel 10a en Figuur 6a geven het aantal hectares per fase per cursusjaar weer. We zien dat de cursus 
steeds meer effect heeft op het aantal hectaren voedselbos: een stijging in het aantal hectaren 
voedselbos vanaf 2016 tot en met 2018. De voedselbossen van 2018 zijn merendeel nog in de 
ontwerpfase, maar een deel wordt ook al aangelegd. Tabel 10b en Figuur 6b geven het aantal 
hectaren voedselbos dat per jaar is aangeplant weer. Al voor de cursus (voor 2016), zijn enkele 
bossen aangeplant, maar pas na het volgen van de cursus echt omgevormd tot voedselbos. Het 
eerste jaar van de cursus is gelijk een aantal hectares aangeplant (3,08ha), maar daarna werd het 
minder. Vanaf 2017 is er weer een stijging en komende jaren (2019 en daarna) staat er nog zo’n 14 
hectare aanplant geplant (6,45ha + 8ha). 

3.2.4 Aantal hectare voedselbos voor de gehele doelgroep 
Het is moeilijk in te schatten hoeveel voedselbos de gehele doelgroep heeft aangelegd. Graag 
attendeer ik U op het volgende: gevonden aantal hectare voor de gehele doelgroep (N=140) is een 
schatting (deze resultaten vallen waarschijnlijk te hoog uit). We kunnen niet aannemen dat de 
mensen die niet hebben gereageerd op de enquête hetzelfde zijn als de respondenten (wat we wel 
doen bij deze schatting). Het is te verwachten (zoals ik in de discussie zal bespreken) dat meer 
respondenten met een positieve houding en minder mensen zonder interesse en dus geen 
voedselbossen de enquête hebben ingevuld. We geven hier een indicatie van het minimum en het 
maximumaantal hectaren wat is voortgekomen uit de cursus: min. is het aantal hectaren van de 
respondenten (N=46) en max. is het aantal hectaren voor de gehele doelgroep (N=140), zie Tabel 11. 
Het aantal hectaren is waarschijnlijk nog groter, aangezien we twee cursussen niet hebben 
meegenomen in de analyse. 

Tabel 11, Maximaal aantal hectaren voedselbos voor de gehele doelgroep. Per fase eerst het totaalaantal hectare van de 46 
respondenten, vervolgens het aantal hectaren per persoon, en dan de geschatte maximumaantal hectaren voedselbos voor 
de gehele doelgroep. 
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Figuur 6, Hectaren voedselbos per jaar, per fase: a) per cursusjaar en b) per plant jaar. 

Aantal hectaren voedselbos voortgekomen uit de cursus:  
a) per cursusjaar b) per aanplant jaar 

  

a)                      b)  
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 Respondenten (N=46) Per persoon (N=1) Doelgroep (N=140) 
Aanleg Fase 7,05 0,15 21,46 
Gerealiseerd 3,88 0,08 11,81 
Ontwerp Fase 9,5 0,21 28,91 

Totaal 20,43 0,44 62,18 
* exclusief 2,3ha voedselbos wat al bestond voor de cursus, en is aangepast na de cursus 

 

 

3.3 Kennis & Vaardigheden (Waargenomen gedragscontrole)  
De waargenomen gedragscontrole is het vertrouwen dat de respondent genoeg middelen en 
informatie beschikt om een bepaald gedrag uit te voeren. Het is opgedeeld in een algemeen 
vertrouwen, en verder toegespitst op vertrouwen de benodigde kennis te beschikken, het 
vertrouwen de benodigde vaardigheden te beschikken, en het vertrouwen beïnvloed door obstakels 
(factoren waar de cursus geen invloed op heeft: o.a. financiën, grond, netwerk, zie hoofdstuk 3.4). 
Ditmaal werd gebruik gemaakt van de Likert-schaal 1-5, Figuur 8 en Figuur 7 laten de gemiddelde 
score van de respondenten (N=46) zien per onderwerp, voor kennis en voor vaardigheden. In Bijlage 
5, Tabel 19, Tabel 20, en Tabel 21 staan de bijbehorende scoren. Figuur 8 laat zien dat de 
respondenten vinden dat ze te weinig kennis hebben van subsidies (gem. 2,37), omgeving (gem. 
2,74) en organisatievormen (2,35). De respondenten hebben vooral vertrouwen in hun kennis van de 
definitie (gem. 4,22) en de voordelen (gem 4,24) van een voedselbos. Ook de kennis van de nadelen 
van een voedselbos (gem. 3,41) en de informatie over plantmateriaal (gem. 3,33) zijn positief 
beoordeeld. Het vertrouwen van de respondenten de benodigde vaardigheden te beschikken om een 
voedselbos aan te kunnen leggen is positief, vooral het inspireren van anderen (gem. 3,91), zie Figuur 
7. Vervolgens, vergelijken we de waargenomen gedragscontrole van de zes verschillende 
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gedragsgroepen. 

 

3.3.1 Algemene waargenomen gedragscontrole 
Bijlage 5, Tabel 19 geeft de gemiddelde score voor het algemeen vertrouwen om een voedselbos aan 
te kunnen leggen, per gedragsgroep weer, en ook het ‘eindtotaal’ het gemiddelde voor de gehele 
steekproef (N=46). Het algemeen vertrouwen om een voedselbos aan te kunnen leggen is na de 
cursus positief (gem. 3,43).  Figuur 9a: Alle groepen scoren positief, behalve de vrijwilligers (gem. 
2,67). De respondenten zonder voedselbos (geen voedselboswachters) scoren maar net positief 
(gem. 3,14), dat is minder dan de voedselboswachters (gem. 3,43). De experts hebben duidelijk het 
meest vertrouwen om een voedselbos aan te kunnen leggen (gem. 4) en de vrijwilligers hebben als 
enige geen vertrouwen (gem. 2,67).  

Figuur 8, Waargenomen gedragscontrole voor Kennis: de 
gemiddelde score (N=46) voor de verschillende onderwerpen 
m.b.t. kennis. 
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Figuur 9, Waargenomen gedragscontrole beïnvloed door de cursus: a) het algemeen vertrouwen om een voedselbos te 
kunnen aanleggen, b) het vertrouwen de benodigde kennis te beschikken, en c) het vertrouwen de benodigde vaardigheden 
te beschikken, per gedragsgroep en stelling de gemiddelde Likert score nadat de respondenten de cursus hadden gevolgd. 
(1-2 is negatief, 3 neutraal en 4-5 positief). Zie Bijlage 5, Tabel 19, Tabel 20, en Tabel 21 voor bijbehorende cijfers. 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

1. Netwerk 2. Ontwerp 3. Aanleg 4. Onderhoud 5. Anderen
inspireren

Ge
m

. L
ik

er
t s

co
re

 

Beoordeling stellingen vaardigheden 

c) Vertrouwen de benodigde vaardigheden te beschikken 



12 
 

 

  

3.3.2 Vertrouwen de benodigde kennis & vaardigheden te beschikken 
Bijlage 5, Tabel 20, geeft de gemiddelde score voor kennis per gedragsgroep weer, weergegeven in 
Figuur 9b. We zien dat de mensen zonder voedselbos te weinig van de nadelen weten (gem. 3), en de 
vrijwilligers vinden dat ze te weinig weten over plantmateriaal (gem. 2,33). Duidelijk is dat na de 
cursus iedereen vindt te weinig kennis te hebben van subsidies, omgeving en organisatie.   

Wanneer we de verschillende gedragsgroepen vergelijken op hun vertrouwen de vaardigheden te 
beschikken, zien we dat de voedselboswachters hoger scoren dan de andere groepen, zie Figuur 9c 
(zie ook Bijlage 5, Tabel 21, voor de gemiddelde scoren per gedragsgroep). De voedselboswachters 
hebben vooral vertrouwen in hun vaardigheden m.b.t. het aanleggen (gem. 3,93) en onderhouden 
(gem. 3,79) van een voedselbos. Wat opvalt is; de groep respondenten zonder voedselbos scoort 
positief bij de meeste stellingen, voornamelijk voor het in staat gesteld zijn om een voedselbos aan te 
leggen (gem. 3,71).  

3.3.3 Totale vertrouwen de benodigde kennis & vaardigheden te beschikken 
Wanneer we de gemiddelde van de verschillende onderwerpen per gedragsgroep bij elkaar optellen, 
krijgen we inzicht van de totale waargenomen gedragscontrole, apart voor kennis en vaardigheden 
en het totaal (kennis + vaardigheden), zie Tabel 22 (Bijlage 5) en Figuur 10. Voor kennis zijn dit zeven 
stellingen en is de minimale totale score zeven en maximale 35, voor vaardigheden is dit 5 en 25 met 
vijf stellingen, dat opgeteld is de totale waargenomen gedragscontrole kennis en vaardigheden 
maximaal 60. Figuur 10: de verschillende gedragsgroepen en hun totale score in percentage van de 
totaal te behalen scoren (maximum te behalen score: 35 (kennis), 25 (vaardigheden) en 60 (kennis + 
vaardigheden)). Ten eerste, de totale waargenomen gedragscontrole voor kennis en vaardigheden 
zijn beide positief: elke gedragsgroep heeft meer dan 60% van de totale score. Vervolgens, de 
voedselboswachters hebben de hoogste score voor vaardigheden (76%), maar de expert voor kennis 
(69.5%). De vrijwilligers hebben de laagste waargenomen gedragscontrole voor kennis + 
vaardigheden (62.2%) en de laagste score voor vaardigheden (60%). Bij de totale score voor kennis, 
scoren de groep zonder voedselbos (62.9%) en de groep die actief in eigen omgeving is (62%) lager. 
Wat opvalt is dat de voedselboswachters (70.2%) en de experts (68.9%) het hoogst scoren op de 
totale score (kennis + vaardigheden), de vrijwilligers (62.2%) het laagst en de mensen zonder 
voedselbos (65.2%) het op twee na laagst. Dat betekend dat de waargenomen gedragscontrole 
(m.b.t. kennis & vaardigheden) van de voedselboswachters het hoogst is, en dat de waargenomen 
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Figuur 10, Totale waargenomen gedragscontrole; Percentage van totale score Kennis, Vaardigheden en Kennis + 
Vaardigheden, per gedragsgroep. Zie bijlage 4, tabel 22 voor de bijbehorende totale scoren. 
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gedragscontrole lager (maar wel positief) is voor respondenten zonder voedselbos.  



14 
 

3.4 Obstakels bij het aanleggen van een voedselbos 
Zoals eerder benoemd, wordt de waargenomen gedragscontrole niet alleen beïnvloed door kennis en 
vaardigheden, maar ook door obstakels: factoren die een negatieve invloed hebben op het 
vertrouwen om een voedselbos aan te kunnen leggen. Tijdens de diepte-interviews vond ik vele 
redenen waarom mensen mogelijk geen voedselbos hebben aangelegd, die heb ik in de enquête 
verwerkt (zie Bijlage 2, vragen 13 & 31), maar alsnog waren er bij de enquête veel antwoorden in de 
categorie ‘anders, namelijk’. Niemand heeft markt, wet & regelgeving of omgeving negatief ervaren, 
terwijl die wel bij de diepte-interviews genoemd waren. Vanwege het aantal antwoorden in de 
categorie ‘anders, namelijk’, heb ik de antwoorden opnieuw gecategoriseerd. Daarbij heb ik ook de 
antwoorden van Bijlage 2, vragen 14 & 32, 33 meegenomen, zie Tabel 12. Van de 46 respondenten 
hebben 26 respondenten tezamen 11 factoren genoemd, die een negatieve invloed hadden op hun 
vertrouwen om een voedselbos aan te kunnen leggen (op de waargenomen gedragscontrole).  

Tabel 12, Obstakels: factoren die het vertrouwen om een voedselbos aan te kunnen leggen negatief beïnvloeden maar niet 
beïnvloed worden door de cursus. Tabel toont de factoren en het aantal respondenten per factor. 

Factoren die de waargenomen gedragscontrole beïnvloeden, maar niet beïnvloed 
worden door de cursus: N=26 
1 Grond 13 
2 Financiën & subsidies 10 
3 Tijd 5 
4 Bekendheid begrip nog minimaal: Provincie & Gemeenten & Organisaties 4 
5 Groen Ontwikkelingsfonds Brabant (GOB): Prijsvraag niet gewonnen & perceel ligt 

buiten GOB-gebied 2 
6 Kennis 2 
7 Medestanders 2 
8 Pas het toe in eigen tuin; maar het is (nog) geen voedselbos 1 
9 Te veel exoten, dat stond me niet aan. 1 
10 Voedselbos niet perfecte landbouwsysteem (praktische problemen uit fruitteelt) 1 
11 Motivatie nam af na de cursus 1 
 

3.4.1 Grond 
De meest genoemde factor is grond, dit kan zijn dat er geen grond beschikbaar is, of dat de grond 
niet geschikt is. Zoals Bertjan zei: “Hier in de buurt is het vechten om grond. Natuur wordt niet 
verhandeld, bos ook bijna niet, en landbouwgrond is onbetaalbaar.”. Ook Roos had problemen met 
de grond: “Ik twijfelde of mijn grond wel de geschikte plek was voor een voedselbos, de grond is erg 
nat en de begrenzing van het perceel is onduidelijk.”. Mariska twijfelde over de grondsoort: “Ik hoop 
dat die grond bij ons zich goed gaat gedragen, want het is echt superzware rivierklei. Het is wel heel 
vruchtbaar, maar in de zomer is het keihard, en in de winter zak je tot je knieën weg.”. Een heel 
ander probleem wat ook met de grond te maken heeft, is het bestemmingsplan bijvoorbeeld bij 
Milan is het agrarisch 1, inclusief openpolderlandschap: “Dus dat betekent dat ik geen bomen mocht 
planten. En dan praat je eigenlijk over het hele gebied, tot zover je kijkt. Ik ben hier echt wel een 
speerpunt, ik drijf echt een wig het land in.” Grond heeft dus om veel verschillende redenen een 
grote invloed op het vertrouwen van de respondent om een voedselbos aan te kunnen leggen.  

Aan de hand van de enquête weet ik hoeveel respondenten grond bezitten, hoeveel niet, en wat 
voor invloed dat heeft gehad op het aanleggen van een voedselbos. De respondenten met de 
intentie om een voedselbos aan te leggen, zijn opgedeeld: 1. Respondenten die eigen grond bezitten, 
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en 2. Respondenten die geen grond bezitten, zie Tabel 13. Meer dan de helft van de respondenten 
met de intentie een voedselbos aan te leggen en eigen grond is hierin geslaagd, in tegenstelling, 
zonder eigen grond is het minder dan de helft gelukt. Wanneer men grond in eigen bezit heeft en de 
intentie heeft een voedselbos aan te leggen, is de kans vele malen groter dat het ook daadwerkelijk 
lukt. Toch zijn er respondenten met grond die geen voedselbos hebben aangelegd. Zes respondenten 
hebben een te klein initiatief en drie respondenten hebben geen voedselbos. Van deze drie is er een 
toekomstig voedselboswachter, en de bij de andere twee was hun grond niet geschikt (geen goede 
locatie, of geen goede grond). 

Tabel 13, Invloed grondeigendom op aanleg voedselbos; Aantal respondenten die na het volgen van de cursus de intentie 
hadden een voedselbos aan te leggen, met eigen grond, en zonder eigen grond, en per categorie het aantal respondenten 
dat een voedselbos heeft aangelegd (voedselboswachters), te klein initiatief heeft (Actief in omgeving), of geen voedselbos 
heeft aangelegd (Geen voedselboswachter). 

  N=30 
Voedselbos  
aangelegd 

Voedselbos  
initiatief te klein 

Geen voedselbos 
aangelegd 

Eigen grond (incl. bestaand) 19 10 6 3 
Geen eigen grond 11 3 1 7 
Totaal 30 13 7 10 
 

3.4.2 Tijd & Geld 
Het tweede obstakel is door 10 respondenten genoemd; Financiën & subsidies. Een voedselbos 
aanleggen kost geld, en er zijn veel subsidies mogelijk, maar zoals al in Hoofdstuk 3.3 bleek zijn de 
subsidies ingewikkeld. De cursus heeft geprobeerd hier aandacht aan te besteden, maar veel 
respondenten wilden meer weten. Het kost veel tijd om de subsidies uit te zoeken, en daarom werd 
het obstakel tijd benoemd (door vijf respondenten). Een respondent van de enquête schreef: “Ik heb 
geen tijd om alles uit te zoeken”. Gian vertelde mij: “Subsidies zijn echt een doolhof. Ik heb ooit eens 
iemand gesproken, die zei dat hij gewoon fulltime bezig was om de subsidies door te spitten en aan 
te vragen, en niet meer aan werk toe kwam.”. Toch is het voor velen noodzakelijk om een subsidie te 
krijgen voor het aanleggen van een voedselbos, Bertjan: “Zonder subsidie begint er niemand aan 
want dan is het veelte duur.”.  

3.4.3 Bekendheid van het Begrip 
Vervolgens worden er meerdere factoren benoemd die te maken hebben met de nog geringe 
bekendheid van het begrip voedselbossen bij overheid, gemeenten, waterschappen, provincie en 
organisaties. Een respondent uit de enquête schrijft dat ambtenaren en wethouders niet bekend zijn 
met het begrip en daarom “veel beren op de weg”. Een andere respondent schrijft pas een 
voedselbos aan te gaan leggen als het binnen het beheer van de organisatie past. Er schrijft ook een 
respondent dat hun initiatief vertraging oploopt omdat Staatsbosbeheer het natuurtype Voedselbos 
niet erkend. Tevens, zoals Mariska mij vertelde: “is de samenwerking tussen gemeentes, 
waterschappen en provincie noem maar op, vaak een heel gedoe.”. Ook vertelde Sanne mij dat het 
natuuronderhoud vaak is ingericht op de reguliere landbouw, en dat gaat niet conform vele 
voedselbosprincipes, maar het is aan het veranderen: “We lopen allemaal tegen regeltjes en 
beperkingen in beleid aan. De regelingen zijn nog niet mee met de tijd, en moeten nog ontwikkelen.” 
Maar de ontwikkeling is in volle gang. Langzamerhand vinden er steeds meer veranderingen plaats 
ter bevordering van de veranderingen binnen de agro en natuur sector, bijv. vanaf 2019 is er een 
speciale gewascode voedselbossen (code 1940), binnen de gecombineerde opgave, zo behoudt de 
agrarische onderneming de toeslagrechten (landbouwsubsidie).  
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3.4.4 Groen Ontwikkelfonds Brabant 
Een andere factor die benoemd is (door twee respondenten), is het Groen Ontwikkelfonds Brabant 
(GOB). Het GOB ondersteunt particulieren, ondernemers en overheden bij het realiseren van nieuwe 
natuur; met geld, grond én kennis (Groen Ontwikkelfonds Brabant, 2019). Sanne zei: “Het GOB met 
al hun voorwaarden. Ze geven de illusie dat het allemaal heel makkelijk is, maar dat is het dus 
helemaal niet.” Een aanvulling hierop is wat Mariska zei: “Bij het GOB als je je plan indient moet er 
een economisch verdienmodel aan zitten. Dat is niet makkelijk. Wees blij dat we natuur aanleggen.” 
Uit de enquête bleek ook dat als je buiten het GOB-gebied valt, je geen aanspraak kunt maken op 
hun, en dat wanneer je de prijsvraag niet wint, je ook met niets achterblijft. 

3.4.5 Kennis & Medestanders & Andere obstakels 
Kennis en het vinden van medestanders werd ook negatief ervaren, en had dus negatief effect op het 
vertrouwen om een voedselbos aan te kunnen leggen. Een respondent schreef bij de enquête: “Ik 
ben nog steeds aan het oriënteren wat een goede inrichting zou kunnen zijn en met welke soorten ik 
ga beginnen.” Joris zei: “Ik heb geen kennis van bomen, ik weet daar gewoon nog te weinig van, dat 
is mijn handicap. Dus we halen gewoon de kennis daarvoor in huis.”. Over het vinden van 
medestanders zijn de meningen verdeeld, twee van de respondenten noemen het als negatief, maar 
er is er ook een die schrijft genoeg vrijwilligers en medestanders te vinden. De andere vier factoren 
zijn elk enkel door een respondent benoemd, en spreken voor zich. 

3.4.6 Toekomst 
Wat ik nog wil benoemen is de factor tijd, geld en afzetmarkt. Wanneer men nu een voedselbos 
aanplant, levert dat pas na een aantal jaar oogst op. Joris zegt: “Het punt is wat er nu allemaal 
aangeplant wordt, begint pas over 5 tot 10 jaar ergens mogelijk iets te geven of niet en dat is niet 
helemaal voorspelbaar nog.” De een ziet dat als een probleem, de ander niet. Bijv. Gian zegt: “Het 
hoeft ook niet commercieel, want dat wordt hem niet. Het kost zoveel tijd om het allemaal te 
oogsten, dat is niet haalbaar. Maar gewoon voor mijn welzijn, vond ik dat wel een leuk idee.” Een van 
de respondenten van de enquête is het met Gian eens: “Er is nog geen verdienmodel, het is alleen 
voor hobbyisten en mensen die grond goedkoop of voor niets mogen gebruiken.”. Toch brengt het 
voedselbos van Milan zoveel op dat hij en zijn familie het niet alleen op krijgen: “Je kunt 80 potjes 
jam maken, maar die zetten we in de kast en die staan er over 7 jaar nog.”. Maar door de 
keuringsdienst van waren kan hij het ook niet verkopen. Hij (Milan) voorziet een probleem: “Nu er 
steeds meer voedselbossen komen, heeft iedereen op een gegeven moment overvloed.” Roos, Milan 
en Bertjan zijn het erover eens dat er geen afzetmarkt voor voedselbosproducten is.  
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4. Discussie 
Met dit onderzoek wilde ik de impact van de voedselboscursus in kaart brengen. De impact op de 
attitude en intentie van de deelnemers en de impact op het uitgevoerde gedrag (op het aantal 
hectaren voedselbos). Daarin wilde ik weten of er verschil was tussen de gedragsgroepen en hun 
waargenomen gedragscontrole (kennis & vaardigheden). Als laatst wilde ik weten welke obstakels er 
ervaren zijn bij het aanleggen van een voedselbos. De resultaten zal ik in dit hoofdstuk per deelvraag 
discussiëren. Daarna zal ik reflecteren op mijn gebruikte methode, en op het gebruikte 
gedragsmodel. 

4.1 Intentie & Attitude 
Ik verwachtte dat de cursus een positief effect had op de intentie van de deelnemers om een 
voedselbos aan te leggen en op de attitude van de deelnemers t.a.v. voedselbossen. De gevonden 
resultaten bevestigen deze verwachtingen. Na de cursus was de attitude sterk positief, zie hoofdstuk 
3.1, Figuur 5. Het aantal respondenten dat de intentie had om een voedselbos aan te leggen was ook 
toegenomen na de cursus, zie hoofdstuk 3.1, Figuur 4. Al in 1980 stelde het Unesco dat milieu en 
natuureducatie als doel heeft om mensen hun kennis en attitude te verbeteren, en daarbij ook de 
bereidheid om individueel of gezamenlijk activiteiten te ondernemen die bevorderlijk zijn voor het 
milieu (Unesco 1980). Als we dit toespitsen op huidig onderzoek; beïnvloed de voedselboscursus de 
kennis en attitude positief en daarbij is de bereidheid van de cursisten om individueel of gezamenlijk 
een voedselbos te starten vergroot. In dat opzicht is de cursus dus een succes. 

4.2 Het gedrag 
Ik veronderstelde dat na het volgen van de cursus ongeveer 30% van de respondenten een 
voedselbos zou hebben aangelegd of dat nog van plan was/is en dat meer dan de helft 
voedselboswachter zou zijn of gerelateerde duurzame acties zou uitvoeren. Beide delen van deze 
hypothese zijn bevestigd. Tabel 6 in hoofdstuk 3.2 toont de verschillende gedragsgroepen en het 
aantal respondenten per groep. 14 respondenten zijn voedselboswachter en nog eens zes zijn 
toekomstig voedselboswachter. Alle respondenten die voedselbos gerelateerde duurzame acties 
uitvoeren opgeteld is meer dan de helft: 33 (van de 46: Experts (3) + Actief in eigen omgeving (13) + 
Voedselboswachters (14) + Vrijwilligers (3)). Vervolgens verwachtte ik dat er een stijging zou zijn in 
het aantal hectaren voedselbos dat per jaar werd aangelegd. Deze verwachting is deels bevestigd: 
per cursus jaar wel, maar per voedselbosaanplantjaar niet. Wanneer we per cursusjaar het aantal 
hectaren bij elkaar optellen is er zeker een stijging te zien, zie Hoofdstuk 3.2.3 Tabel 10a en Figuur 
6a. Uit de cursus van 2016 is er 4,95ha voortgekomen, uit die van 2017, 7,88ha en in 2018 liep dat op 
tot 9,9ha. Wel moeten we hierbij melden dat 
niet alle hectaren al gerealiseerd zijn. Per 
plantjaar werd in 2017 weinig aangeplant, maar 
vanaf 2018 is het aantal weer aan het stijgen, zie 
Hoofdstuk 3.2.3 Tabel 10b en Figuur 6b. Deze 
stijging kan verklaard worden d.m.v. Rogers 
innovatietheorie (2003), Figuur 11. Rogers stelt 
dat een innovatie een levenscyclus heeft, met vijf 
stadia van acceptatie. Er is een nieuw concept 
(voedselbos), dit concept wordt niet gelijk door 
iedereen aanvaard, dat gaat langzaam. Eerst 
zullen de innovators het concept accepteren en 
toepassen, daarna volgen de pioniers en daarna 
gaat het sneller en zullen steeds meer mensen 

Figuur 11, Rogers adoptie van innovaties: 
verspreidingssnelheid (klokvormige curve) en cumulatieve 
adoptie (S-curve), (Rogers, 2003). 
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het concept voedselbossen accepteren en toepassen. Dan volgen de voorlopers, en daarna neemt de 
snelheid weer af en komen de achterlopers en als laatst de achterblijvers. Het lijkt erop dat eerst de 
innovators hun voedselbos hebben aangelegd, en er toen (2017) een dipje was voordat de pioniers 
mee gingen, en daarna kunnen we weer een stijging verwachten als de voorlopers voedselbossen 
gaan aanleggen, zie hoofdstuk 3.2.3 Figuur 6b. Ook stimuleren succesvolle initiatieven gemeenten 
om ook op andere plekken ruimte voor voedselbossen ter beschikking te stellen (Mattijssen et al. 
2015).  

4.3 Kennis & Vaardigheden (Waargenomen gedragscontrole) 
Ik verwachtte te vinden dat respondenten met een voedselbos een hogere waargenomen 
gedragscontrole op gebied van kennis en vaardigheden zouden hebben dan de respondenten zonder 
voedselbos. Dit lijk ik te kunnen bevestigen, zie Hoofdstuk 3.3, Figuur 9 & Figuur 10: de scoren van de 
voedselboswachters is in (bijna) alle figuren hoger dan de score van de groep ‘geen 
voedselboswachters’. De voedselboswachters lijken meer vertrouwen in hun kennis en vaardigheden 
t.a.v. voedselbossen te hebben dan de mensen zonder voedselbos. Vervolgens verwachtte ik ook dat 
het merendeel van de cursisten zich in staat gesteld voelde om een voedselbos te beginnen. Ik heb 
inderdaad gevonden dat bijna alle respondenten het vertrouwen hebben om een voedselbos aan te 
kunnen leggen (een score hoger dan 3), zie Figuur 9a. Enkel de groep vrijwilligers scoort negatief. De 
groep vrijwilligers heeft het laagste vertrouwen op vrijwel alle punten, zie hoofdstuk 5.3, Figuur 9 & 
Figuur 10. Een mogelijke verklaring kan zijn dat de groep vrijwilligers onzeker is, en niet zelf de stap 
durft te zetten om een voedselbos te starten en daarom met anderen mee doet. De groep experts 
scoort het hoogst op het algemeen vertrouwen (Figuur 9a) en op totaal voor kennis (Figuur 10) om 
een voedselbos aan te kunnen leggen (logisch want het zijn experts). De groep zonder voedselbos 
scoort (maar net) positief op hun algemeen vertrouwen om een voedselbos te kunnen starten 
(Figuur 9a), en aan te leggen (Figuur 9c) en ook op de totale Kennis en Vaardigheden scoren ze 
positief (Figuur 10). De groep zonder voedselbos heeft klaarblijkelijk een andere reden om geen 
voedselbos te starten (zie volgende hoofdstuk obstakels). Zoals verwacht, scoorde de respondenten 
met voedselbossen op veel gebieden het hoogst, ook het totale vertrouwen in kennis en 
vaardigheden, met name het vertrouwen in de vaardigheden (Figuur 10). Het vertrouwen in 
vaardigheden van de voedselboswachter is logisch, aangezien zij de groep zijn die al een voedselbos 
heeft aangelegd, dus weet hoe het moet, en vol vertrouwen zit. Hoewel de respondenten (behalve 
de vrijwilligers) genoeg vertrouwen hadden in hun kennis, werden de onderwerpen subsidies, 
omgeving en organisatievormen toch negatief beoordeeld. 

4.4 Obstakels  
Ik veronderstelde dat respondenten de intentie hadden een voedselbos aan te leggen na het volgen 
van de cursus, maar dat er veel obstakels waren die ervoor zorgde dat hun waargenomen 
gedragscontrole zo ver daalde dat niet alle respondenten het bedoelde gedrag konden uitvoeren. Dit 
heb ik ook gevonden: niet alle respondenten met de intentie een voedselbos aan te leggen, is het 
uiteindelijk gelukt hun gedrag uit te voeren (zie hoofdstuk 3.2.2, Tabel 7). Van de 30 respondenten 
met de intentie een voedselbos aan te leggen, hebben 13 daadwerkelijk een voedselbos aangelegd, 
en vijf nog steeds de intentie. De andere 12 hebben en gaan geen eigen voedselbos aanleggen. Uit 
resultaten bleek dat de grootste reden hiervoor grond is, gevolgd door subsidie & financiën. Doordat 
de cursus te weinig informatie bood over de subsidies, omgeving en organisatie, kost het veel tijd om 
het uit te zoeken. Een gevolg is dat mensen op hun eigen grond een voedselbosje aanleggen, 
vrijwilliger zijn of andere duurzame acties zijn gaan ondernemen. Een analyse van 264 groene 
burgerinitiatieven (Mattijssen et al. 2015), waaronder het concept voedselbos ook valt, toonde aan 
dat groene burgerinitiatieven sterk afhankelijk zijn van een goed netwerk en externe 
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financieringsbronnen, en dat de rol van de overheid hier belangrijk is, omdat zij veruit de 
belangrijkste financier zijn, en ook vaak eigenaar van grond zijn. Uit de analyse van Mattijssen et al. 
(2015) blijkt ook dat veel groene burgerinitiatieven in de praktijk moeite hebben met het vinden van 
financiering of het voldoen aan regelgeving. Het zou dus kunnen dat de afstand tussen overheid en 
burgers die een voedselbos wil aanleggen te groot is, en daarom grond en financiering als obstakel 
wordt ervaren.  

4.5 Methoden 
In dit hoofdstuk reflecteer ik op de gebruikte methode. Ik zal de sterke en minder sterke punten 
benoemen, en beschrijven hoe het in het vervolg beter kan, te beginnen met de sterke punten. 

Ten eerste, het gebruik van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden door elkaar versterkt 
de betrouwbaarheid van het onderzoek, omdat men vanuit verschillende invalshoeken naar het 
object kijkt (Bernard, 2017). De betrouwbaarheid is vergroot op twee manieren: 1. Het narratief 
gevonden bij de verkennende diepte-interviews is kwantitatief getoetst in de enquête; en 2. De 
resultaten van beide methoden zijn gebruikt bij de analyse. Het gebruik van een enquête is een 
goede manier om informatie van een grote doelgroep te achterhalen (Bernard, 2017). Hierdoor kon 
relatief veel informatie gevonden worden in een beperkte tijd en kon worden omgezet in 
aanbevelingen, zodat de cursus verbeterd kan worden. Tevens, zijn er een aantal zaken naar voren 
gekomen waarmee de BMF en FoodUp! Brabant de voedselbosbeweging op een andere manier 
zouden kunnen stimuleren (zie hoofdstuk 5. Aanbevelingen). 

Er zijn ook een aantal beperkingen gevonden bij de gebruikte onderzoeksmethode. Er zijn een aantal 
factoren die een vertekening van de onderzoeksresultaten tot gevolg kunnen hebben. Ten eerste, 
een selectie bias bij de diepte-interview respondenten: het gebruik van het netwerk van mijn 
begeleider, en weinig reactie op de random geselecteerden, hebben ertoe geleid dat merendeel van 
de respondenten positief was naar voedselbossen. Sommige hadden al een voedselbos en maar een 
enkeling had (nog) geen voedselbos. De tweede beperking is gerelateerd aan de reactie bias: 
cursisten die al een positieve houding t.a.v. voedselbossen hebben, zijn meer geneigd te antwoorden 
dan mensen die een negatieve houding hebben. Dit kan ervoor hebben gezorgd dat de steekproef 
naar verhouding meer respondenten bevat die positief zijn dan dat de gehele doelgroep in 
werkelijkheid bevat. Als gevolg, zouden de resultaten van dit onderzoek positiever uit kunnen komen 
dan dat ze eigenlijk zijn. Daarom zijn we voorzichtig, en maken geen harde conclusies, zeker niet voor 
de gehele doelgroep, wel geven we een schatting/indicatie. De derde beperking die ik heb 
vastgesteld is nog een reactie bias: de cursisten die de cursus korter geleden hebben gevolgd, zijn 
meer geneigd te reageren. Dat is terug te zien in de reacties, het aantal response per jaar liep op (zie 
Tabel 3 hoofdstuk 2.3.2). We kunnen dit ook positief ervaren, want het zou ook kunnen betekenen 
dat de voedselbosbeweging meer bekendheid krijgt en de cursus steeds meer impact heeft (meer 
mensen worden tot voedselbosgedrag gestimuleerd door de cursus). De laatste factor die een 
vertekening van de onderzoeksresultaten tot gevolg kan hebben, is de manier waarop ik de 
waargenomen gedragscontrole gemeten heb. Ik heb geprobeerd het vertrouwen in kennis en 
vaardigheden m.b.t. voedselbossen in kaart te brengen a.d.h.v. een aantal stellingen. Tezamen met 
de ervaren obstakels vormde dit de waargenomen gedragscontrole. De kans bestaat dat deze 
methode niet toereikend was en dat er zaken over het hoofd zijn gezien. Al bleek uit de obstakels wel 
duidelijk dat het beschikken over goede grond en kennis van subsidies een grote rol speelt. 

Als laatst wil ik nog reflecteren op het gebruik van het gedragsmodel van Azjen en Fishbein. Door 
gebruik te maken van het aangepaste gedragsmodel, figuur 3 hoofdstuk 2.1, konden gerichte vragen 
gesteld worden, en verliep de analyse voorspoedig. Het is een relatief simpel model, met een aantal 
ingewikkelde termen, maar deze zijn in kaart gebracht. Van attitude en intentie kon een voor en na 
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meting gedaan worden (achteraf), en werd de invloed van de cursus duidelijk. Wel moet hier 
rekening gehouden worden, met het feit dat er achteraf naar de voormeting is gevraagd, wat voor 
een vertekenend beeld kan hebben gezorgd. Van de andere onderdelen kon enkel een na meting 
gedaan worden, daarom is het niet honderd procent zeker dat de verandering in gedrag direct af te 
leiden is aan de cursus, maar het is wel zeker dat de cursus hierin heeft bijgedragen. Het blijft de 
vraag of men het gedrag uitoefent door de cursus, of dat men zonder cursus ook groen gedrag zou 
hebben beoefend.  

In het vervolg, zou het beter zijn om meer aandacht te besteden aan de selectie van respondenten. 
De verschillende gedragsgroepen en jaren kunnen pas goed vergeleken worden wanneer het aantal 
respondenten per groep ongeveer even groot is, dat is nu niet het geval. Ook zouden er dan meer 
respondenten benaderd kunnen worden die na de cursus een negatief beeld hebben van 
voedselbossen, mochten zij er zijn, en zou er een beter totaalbeeld verkregen worden. Wat ook 
anders zou kunnen, is de analyse van het gedrag als gevolg van de cursus. Een mogelijke verandering 
is om simpelweg te vragen of het gedrag door de cursus komt. Ook zou er meer informatie over het 
beroep en de interesses van de deelnemers verzameld kunnen worden. Beide om de directe link 
tussen gedrag en cursus mogelijk te maken.  
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5. Aanbevelingen 
In dit hoofdstuk zal ik een aantal aanbevelingen doen voor het vervolg van de voedselboscursus, 
maar ook voor het vervolg van de voedselbosbeweging, en de ontwikkeling van het concept. Ik wil 
beginnen met een greep uit de positieve reacties: “Ga zo door!”, “Ik ben blij deel te zijn van deze 
beweging.”, “Die praktijk dag heb ik ook echt veel uitgehaald.”, en “De cursus is een goede 
introductie en geeft een prima inzicht in wat een voedselbos is. Het geeft een goede basis om te 
experimenteren.” De cursus wordt heel erg gewaardeerd, en ook de docenten en de rol van John 
kregen positieve feedback. Wel kreeg ik een aantal keer te horen dat het wel erg positief werd 
gebracht, en dat een iets kritischere blik gewenst wordt. 

5.1 Cursus 
Uit de diepte-interviews en ook uit de enquête bleek dat het niveauverschil van de cursisten te groot 
was en men adviseerde een cursus op niveau, doelgroepgerichte cursus, of een vervolgcursus aan te 
bieden. Ook kreeg ik te horen dat “ze op een gegeven moment ook door het alleen maar inleiding 
geven heen moeten, en echt toegepaste cursussen moeten gaan geven”. Er wordt gevraagd om meer 
praktische informatie, over rechtsvormen, juridische zaken, subsidies, procedureel “langs welke 
instanties moet je allemaal gaan”, “hoe ga je om met de omgeving, met mensen” en “wat kost het en 
wat levert het op, afzetmarkt, breder en praktisch”. Dit hangt ook deels samen met de gevonden 
resultaten: de respondenten weten na het volgen van de cursus te weinig van subsidies, omgeving en 
organisatievormen. Ook hebben veel van de respondenten na het volgen van de cursus de intentie 
hun kennis verder uit te breiden. Momenteel worden binnen de Green Deal voedselbossen in 
samenwerking met het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving (KCNL) twee documenten 
ontwikkeld: een met meer informatie over juridische zaken, en een grote lijst met informatie over 
soorten. Deze informatie zal de cursisten zeker helpen. Een ander goed initiatief zijn de subsidie 
avonden georganiseerd in Het Groene Woud i.s.m. Marianne Muller van bureau More. Wellicht 
zouden de BMF & FoodUp! Brabant een soortgelijke avond kunnen organiseren over de financiering 
voor voedselbossen. Ook is er vraag naar een boek, reader of syllabus die bij de cursus hoort: “Als jij 
je opgeeft voor een cursus, dan wil je het even ergens rustig nalezen.” Hier zou een cursus 
handleiding of zelfs e-learning een goede uitkomst zijn. Wat ook gemist werd, is informatie over 
opbrengst en resultaten van een voedselbos. Een monitorprogramma zou hierin een uitkomst 
kunnen zijn, waarin: “overal hetzelfde gemeten wordt, in verschillende situaties, met verschillende 
bodems, verschillende soorten en verschillende gebruikstype.”. De resultaten van dat 
monitorprogramma kunnen dan in de toekomst gebruikt worden. Een laatste puntje: er zijn ook veel 
alternatieve producten die uit een voedselbos kunnen komen: “medicijnen, natuurlijke verf, sap, 
spirituele waarde, wildplukken”, voedselbossen bieden meer dan alleen voedsel, hier zou meer 
aandacht naar uit kunnen gaan tijdens de cursus.  

Mijn aanbeveling is om de cursus te houden zoals hij is, een introductiecursus, en vervolgens redelijk 
snel na de introductiecursus een vervolgcursus aan te bieden. In deze vervolgcursus kunnen dan de 
mensen die echt van plan zijn een voedselbos aan te leggen, de meer praktische informatie leren. 
Daarnaast raad ik aan om ook masterclasses te geven. Deze masterclasses kunnen verschillende 
thema’s hebben: voor diepgaande kennis over bijv. het ontwerpen van een voedselbos, maar ook het 
opstellen van een businesscase, of heel specifiek een cursus over bijv. enten, stekken, of bessen 
verwerken, aanvragen van subsidies, over ruimtelijke ordening, of over overheid. Wat ik ook 
aanbeveel is, ten eerste maak een cursushandleiding met alles wat men in de cursus leert, en daarbij 
maak en verzamel een aantal standaard documenten met tips en stappenplannen, die dan op de 
websites kunnen voor vrijblijvend advies. Ook raad ik aan monitorprogramma’s te stimuleren, of op 
te zetten, zodat er over een aantal jaren gerichte resultaten zijn. 
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5.2 Netwerk stimuleren 
Tijdens de enquête en de diepte-interviews werd aangegeven dat stimulatie van het netwerk goed 
gaat: “Netwerkbijeenkomsten en veel excursies blijven organiseren”, maar er waren ook een aantal 
punten voor verbetering of toevoeging. Uit de resultaten van dit onderzoek, kwam naar voren dat 
respondenten die de intentie hadden vrijwilliger te worden in een voedselbos, dit vaak niet gelukt is, 
en dat grond en financiën vaak een obstakel zijn. Terwijl er mensen zijn “met geld of grond maar 
geen tijd of zin, en mensen met tijd en zin maar geen geld of grond, om een voedselbos te starten”. 
Er is vraag naar meer netwerkactiviteiten, een combinatie van ontmoetingen en online: 
“terugkomdag voor oud-cursisten”, “een voedselbos debat”, “ervaring diverse voedselbossen 
uitwisselen”, “kennisdeling”, “WhatsAppgroep”, en “lokaal en landelijk verbinden”. Het lokaal 
verbinden werd door meerderen genoemd: “Het lokale netwerk is veel belangrijker dan het 
Brabantwijd netwerk, dat is te groot.”, “Kennis delen/uitwisselen, machines delen, ervaringen delen, 
producten uitwisselen, plantjes delen, elkaar ondersteunen en mensen bijeenbrengen.”. Door het 
lokale netwerk te stimuleren, kunnen mensen elkaar gemakkelijker vinden, en kan kennis en ervaring 
gedeeld worden, maar ook plantmateriaal uitgewisseld worden, evenals machines. Een aantal 
respondenten deelden hun zorgen over de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van geschikt 
plantmateriaal. Ook hier zou het (lokaal) netwerk bij kunnen helpen, door gemakkelijk collectief 
plantmateriaal in te kopen, en ervaring over betrouwbaarheid van kwekers te delen. Wat ook werd 
geopperd: “koken uit een voedselbos”, “kookmiddagen of sessies met voedselbosproducten, met 
echte maaltijden: we zullen met zijn allen op een andere manier moeten gaan leren eten, en andere 
dingen moeten durven proeven". Een goed voorbeeld van een klein netwerk, wat goed samenwerkt, 
is de expertgroep voedselbossen. Deze komen om de zoveel tijd samen en bespreken dan de hot-
topics binnen voedselbossen Nederland. Soortgelijks zou kunnen worden opgezet in verschillende 
regio’s, zodat er kleine groepen ontstaan die veel informatie en ervaring delen. Maar ze moeten wel 
in verbinding blijven met het geheel. 

Mijn aanbevelingen over de netwerkactiviteiten is: blijf de activiteiten organiseren die er nu al 
georganiseerd worden, en daarbij organiseer meerdere netwerkactiviteiten met verschillende 
thema’s, om verschillende mensen in verbinding te brengen. Bijv. een netwerkactiviteit om samen 
een voedselbos te starten, om mensen met geld of land in verbinding te brengen met mogelijke 
voedselboswachters (Zoiets als herenboeren maar dan voor voedselbossen). Wat ik ook sterk 
aanbeveel is een terugkomdag voor oud-cursisten. Dan kan men ervaringen uitwisselen, evenals de 
lokale netwerken opzetten. Dat is mijn volgende aanbeveling, lokale netwerken stimuleren, zodat er 
meer samenwerking komt. Een andere start voor de kleinere lokale netwerken zou kunnen zijn door 
mensen uit te nodigen bij de expert bijeenkomsten. Zo kunnen deze mensen gestimuleerd worden 
om hun eigen netwerk te beginnen, maar d.m.v. de experts wel in verbinding te blijven met het 
geheel. 

5.3 Bekendheid voedselbossen bij overheid, organisaties en boeren 
De laatste aanbeveling heeft te maken met de overheid: provincie, gemeenten, waterschappen, 
ambtenaren, en andere organisaties die te maken kunnen krijgen met voedselbossen. Het begrip 
voedselbossen is nog erg onbekend bij velen, er zijn veel vooroordelen, en daarbij “veel beren op de 
weg”. Sommige gemeenten hebben het concept omarmt, maar anderen niet. Het zou duidelijkheid 
creëren om die in kaart te brengen: “Een overzicht van de gemeenten/regio’s die voedselbossen 
omarmen en tot uitvoering overgaan”. Ook “informatie over geschikte en beschikbare percelen” is 
gewenst. Een respondent oppert: “Overheden zouden grond beschikbaar moeten stellen voor 
voedselbossen, bijv. grond met gebouwen die leeg staan.”. De provincie en gemeenten hebben 
“meer kennis nodig over voedselbos als alternatief voor de landbouw en als lokale 
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burgerinitiatieven”. Wat ook mogelijk is, is het combineren van verschillende groene ontwikkelingen, 
wellicht door aan te sluiten op de Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB’s). 

Daarom beveel ik aan, om het begrip voedselbossen meer bekend te maken bij overheden en 
organisaties, en beleid te stimuleren waarbij natuur-inclusieve landbouw (inclusief voedselbossen) 
voorop staat. Het zou mooi zijn als natuur-inclusieve landbouw en voedselbossen worden 
opgenomen in het provinciaal coalitieakkoord. Als men bij de overheid/organisaties weet wat een 
voedselbos is en wat de waarden ervan zijn, en hoe het te combineren valt met andere gewenste 
ontwikkelingen (VAB, burgerinitiatieven), wordt het gemakkelijker om een vergunning of subsidie 
aanvraag te regelen. Dan kan beleid worden aangepast, zodat het meer conform de nieuwe manier 
van landbouw is, inclusief natuur en dan valt die scheiding weg. 

Wat niet uit enquête bleek, maar wel uit de diepte-interviews, was dat er nog obstakels zijn m.b.t. 
markt. Niet iedereen was ervan overtuigd, dat producten uit het voedselbos vermarkt kunnen 
worden, tevens zijn er veel moeilijkheden bij de verkoop van producten. Met de groei aan 
voedselbossen, zal er over een aantal jaar ook een markt ontstaan. Daarom adviseer ik om aandacht 
te besteden aan de diversiteit in product en markt combinaties, en aan het belang van een 
ketenbenadering met aandacht voor participatie door verschillende marktorganisaties (Oosterbaan, 
Wiersum & Laar 2017).  

De allerlaatste aanbeveling die ik wil doen heeft te maken met boeren en voedselbossen. Er ligt nog 
veel ruimte voor ontwikkeling van een meer op productiegericht voedselbostype waar ook de 
agrariër zijn land voor wil gebruiken. Maar daar is eerst een goed verdienmodel voor nodig. Agrariërs 
zijn een belangrijk onderdeel van onze economie, en zeker in Brabant zijn er velen, waaronder ook 
veel megastallen, en dat zorgt voor een hoop overlast. Boeren ervaren steeds meer weerstand, een 
goed voorbeeld is de bezetting van de megastal in Boxtel van midden mei (NOS, 2019). Zoals Milan 
zegt: “Egologie: men en met name boeren zijn bang voor onzekerheid en verandering: men denkt 
vooral aan zichzelf en dan pas aan de rest.”. Maar er zijn ook genoeg goede voorbeelden: Netwerk 
Goed Boeren (netwerk Goed Boeren, 2019), de Duinboeren (De Duinboeren, 2019), Herenboeren 
(Herenboeren, 2019), en Landcoöperatie dal van de Beerze (DvdKB, 2019). Dit brengt mogelijkheden 
mee voor voedselbossen bij boeren, als een vorm van natuur-inclusieve landbouw. Daarom is mijn 
laatste aanbeveling, om boeren die op zoek zijn naar verbreding van hun onderneming, te stimuleren 
een deel van hun land om te zetten naar voedselbos, of andere vormen van agrobosbouw. Begeleid 
de transitie, en zorg voor een verdiepmodel, zodat steeds meer boeren de stap durven te zetten. 

Samenvattend 
Ik pleit voor een mix van landbouw, natuur en mens, geen sterke scheiding, en ruimte voor natuur-
inclusieve landbouw. Het klimaat is aan het veranderen we krijgen nu eenmaal drogere zomers, en 
als we op deze manier ons voedsel blijven verbouwen, komen we in de problemen. Nu (mei) moeten 
de boeren al irrigeren, dat kan geen standhouden, er moet iets veranderen. En ik geloof dat 
agroforestry een uitkomst kan bieden: meer bomen op het land, houd meer water vast. Om dit te 
bewerkstellen moet er nog veel veranderen, want de regels en wetgeving is conform reguliere 
landbouw. Deze nieuwe manier van landbouw inclusief natuur heeft andere regels nodig, bijv. het 
aantal bomen toegestaan per hectare voordat het een bos wordt en weer andere regels kent, het 
onderhoud van de watergangen waar geen bomen langs mogen staan, geen bomen omdat het een 
open agrarisch landschap moet zijn, etc.  Overheid zou meer/makkelijker grond beschikbaar moeten 
stellen. Het GOB zou minder ingewikkeld moeten en niet te moeilijk moeten doen over de 
ecologische verbindingszone (EVZ), en ook op andere plekken natuur aanleg moeten financieren. De 
samenwerking tussen verschillende organisaties moet beter en het begrip voedselbos moet bekend 
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worden, en erkend worden als een manier om de kwaliteit van het perceel te verbeteren 
(ecologische, sociaal en economisch). 
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Vervolgonderzoek 
Hier een aantal vragen voor mogelijk vervolgonderzoek: 

- De wet en regelgeving omtrent voedselbossen in kaart brengen, wat moet er nu veranderen 
om voedselbossen groot te maken? 

- Op welke subsidies kun je een beroep doen om een voedselbos aan te leggen? 
- Hoe zouden lokale netwerken het best kunnen worden opgezet, gestimuleerd worden? 
- Hoe kunnen boeren meer betrokken raken bij de voedselbosbeweging, en hoe krijgen we 

boeren enthousiast voor voedselbossen? 
- Hoe krijgen we de gewone burger enthousiast voor voedselbosproducten? 
- Hoe faciliteren we de voedselboswachters in het vermarkten en verkopen van hun 

producten? Welke obstakels zijn er nu? 
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Conclusie 
De cursus heeft een positieve invloed op de attitude en intentie van de respondenten t.a.v. het 
aanleggen van een voedselbos. Na de cursus heeft net iets meer dan 30% van de respondenten een 
voedselbos aangeplant, maar ruim 80% onderneemt wel voedselbos gerelateerde duurzame acties. 
De cursus bood genoeg kennis en vaardigheden, enkel informatie over subsidies, omgeving en 
organisatievormen was niet toereikend. Na het volgen van de cursus hadden de respondenten het 
vertrouwen om een voedselbos te kunnen starten (alleen de vrijwilligers niet). Niet iedereen die dat 
wilde is het gelukt een voedselbos aan te leggen, het blijkt heel lastig om grond en financiering te 
regelen. Maar in de loop van de jaren zijn er steeds meer hectaren en initiatieven. Voedselbossen 
passen goed binnen de landbouwtransitie, en er is ook vraag naar vanuit de gewone burger: gezond 
lokaal voedsel en meer natuurbeleving. De komende jaren zal de voedselbosbeweging blijven 
groeien en zich blijven ontwikkelen, en de voedselboscursussen zullen daarbij bijdragen. De invloed 
van de cursus is breder dan enkel voedselbossen aanleggen, het stimuleert het netwerk, zet mensen 
in beweging om meer groen te creëren in hun omgeving. Voedselbossen zijn veelbelovend, voor 
mens, natuur en economie, maar het bewijs mist nog. Vooralsnog worden ze vooral voor de ecologie 
en met sociale redenen aangelegd, maar wanneer meer bewijs beschikbaar wordt, en de markt voor 
voedselbosproducten groeit, zal ook steeds meer productievoedselbos worden aangelegd. In de 
toekomst zullen we een divers landschap hebben, met een mozaïek van natuur, landbouw, en 
stedelijk gebied. Waar er steeds meer natuur-inclusieve landbouw plaats vindt en de afstand tussen 
burger en natuur, en tussen natuur en landbouw minder is. 
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Bijlagen 
1. Diepte-interview 

In deze bijlage bespreken we de bij het diepte-interview gebruikte methode. In bijlage 1.1, de 
verschillende factoren van het gedragsmodel van Ajzen (1988), welke interview vragen erbij horen, 
en waarom. In bijlage 1.2 staat de vragen lijst met gestelde vragen. 

1.1 Onderbouwing vragen 
Tabel 14, Onderbouwing gevolgde script/ gestelde vragen tijdens de diepte-interviews; de verschillende categorieën gebruikt 
bij codering, de vragen die behoren tot die categorie en de onderbouwing waarom die vragen gesteld zijn. Voor het volledig 
script, zie bijlage 1.2. 

Categorie Vragen Onderbouwing 

Attitude 3, 5 

Om te peilen wat mensen van de voedselboscursus vonden, en 
waar de interesse vandaan komt: zo krijgen we een beeld van 
hun attitude naar voedselbossen. 

Intentie 2, 4 
Om te achterhalen wat de intentie m.b.t. voedselbossen was 
voordat en nadat ze de cursus hebben gevolgd. 

Waargenomen 
gedragscontrole - 
Kennis & Vaardigheden 

6-9,  
14-15 

Om te achterhalen of de cursus hun vertrouwen in hun 
voedselbos kennis en kunnen heeft beïnvloed. 

Waargenomen 
gedragscontrole -
Obstakels 

15-16, 18, 
20 

Om de ervaren knelpunten en obstakels bij het aanleggen van 
een voedselbos te achterhalen. 

Gedrag & 
Voedselbossen 12-13, 16 

Het gedrag na de cursus bepalen, en meer informatie over hoe 
hun voedselbos er uit ziet. 

Extra vragen 
1, 10-11, 
17, 19 

Dit zijn algemene vragen of extra vragen, bijv. over wat de BMF 
nog meer zou kunnen doen, of hoe ze zouden verbeteren. 

 

1.2 Gestelde vragen – Diepte-interview 
 

1. Wanneer heeft u de voedselboscursus gevolgd? 
2. Wat was voor u de reden om de voedselboscursus te volgen? (En voorkennis/opleiding?) 
3. Was het zoals u verwacht had? 
4. Wat heeft uw deelname aan de voedselboscursus voor u opgeleverd? Wat heeft u aan de 

cursus gehad? (Andere groene initiatieven, aangemeld bij IVN) 
5. Waar komt die interesse in voedselbossen vandaan? 
6. Wat vond u van de docenten & inhoud cursus? (Positieve & negatieve punten) 
7. Was er gelegenheid om uw vragen te stellen en heeft u genoeg antwoord gekregen op uw 

vragen? 
8. Wat heeft u tijdens de cursus gemist? (Onderwerpen, technieken, vaardigheden, 

praktische/ecologische kennis en vaardigheden) 
9. Was u vertrouwen om een voedselbos aan te planten veranderd na de cursus? Waarom? 
10. Heeft u verder nog opmerkingen over de voedselboscursus? 
11. Wat zouden de BMF en FoodUp! Brabant nog meer voor u kunnen betekenen omtrent 

voedselbossen? Wat mist u nog bij het platform voedselbossen? Wat zou u nog meer willen 
weten of georganiseerd zien? (Borrelavonden, lezingen, veldbezoek, praktijkdagen, 
cursussen) 
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12. Heeft u zelf een voedselbos? Kunt u daar iets over zeggen? Hoeveel hectare, hoe ziet het 
eruit? Hoeveel lagen? 1-jarige/ meerjarige gewassen? Dieren? Grond? 

13. Wanneer heeft u het aangelegd? (Voor/tijdens/na cursus) (ontwerp, aanleg, af) 
14. Wat was de rol van de cursus in de aanleg van uw voedselbos? (Heeft u elementen uit de 

cursus gebruikt of gemist) 
15. Hoe verliep/verloopt het ontwerpen, aanleggen en onderhouden (voor, tijdens, na) van uw 

voedselbos? (Obstakels/belemmeringen/problemen)  
16. Hoe gaat het nu? Onderhoud/product verkoop 
17. Heeft u nog plannen/ideeën voor de toekomst van uw voedselbos? 
18. Verwacht u nog obstakels in de toekomst? 
19. Hoe zouden wij u kunnen helpen? Of Wat zou u helpen? 

 
20. Waarom heeft u geen voedselbos aangelegd? 

a. Vanwege de cursus (miste … had behoefte aan…) 
b. Financiën/ Grond/ Regelgeving/ Vinden van medestanders/ Vermarkten producten/ 

Kennis of vaardigheden markt of bos/ bestemming van grond 
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2. Enquêtevragen 
Bijlage 2.1 beschrijft de gebruikte methode, a.d.h.v. de gebruikte factoren van het gedragsmodel van 
Ajzen (1988), welke vragen er bij elke factor hoort, en waarom. Bijlage 2.2 bevat de volledige 
enquête, zoals hij verstuurd is naar de doelgroep. 

2.1 Onderbouwing vragen 
Tabel 15, Onderbouwing interviewvragen online enquête; de verschillende onderwerpen waar informatie over verzameld is, 
de vragen die behoren tot die onderwerpen en de onderbouwing waarom die vragen gesteld zijn. Voor de volledige enquête, 
zie Bijlage 2. 

Categorie Vragen Onderbouwing 

Attitude 1, 3 
Om de attitude ten aanzien van voedselbossen te meten voor 
en na de cursus.  

Intentie 2, 4 

Om de intentie voor het volgen van de cursus te bepalen: is dit 
altijd al geweest om een voedselbos aan te leggen? En de 
intentie na de cursus: nog steeds de intentie om voedselbos 
aan te leggen? 

Gedrag 5, 35.1 
Om te achterhalen welk gedrag de respondenten uiteindelijk 
hebben uitgevoerd. 

Waargenomen gedragscontrole 

Algemeen 35.2 

Om de waargenomen gedragscontrole vast te stellen: hebben 
de cursisten na het afronden van de cursus genoeg vertrouwen 
om een bos te starten? 

Kennen 
35.3, 35.4, 
35.5, 36 

Deze vragen zijn toegespitst op de invloed van de cursus op de 
kennis van de respondenten m.b.t. voedselbossen. 

Kunnen 37 
Deze vragen zijn toegespitst op de invloed van de cursus op de 
vaardigheden van de respondenten m.b.t. voedselbossen. 

Obstakels 13, 14, 31-33 
Om te achterhalen welke obstakels er zijn bij het aanleggen 
van een voedselbos. 

Voedselbos 

Algemeen  10-12 
Om te achterhalen hoe het voedselbos er uit ziet (wat is het 
uiteindelijke gedrag) 

Per fase*  15-30 
Om ook per fase informatie over het voedselbos te hebben 
(dus informatie over het uiteindelijke gedrag) 

Kaart  6-9 
De opdrachtgever vond het van belang dat ik dit ook 
toevoegde, om zo bekendheid en netwerken te bevorderen. 

Cursus 
Algemeen 34, 39 Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de cursus. 

Tips 38 
Om te achterhalen wat de BMF & Food up! Brabant nog 
kunnen betekenen anders dan deze cursus. 

Gegevens 
respondent 40 Leeftijd, geslacht en jaar van het volgen van de cursus. 
* Bij het aanleggen van een voedselbossen behoren verschillende fasen, er zijn vier fasen: 1. ‘Bestond al voor 

cursus’, deze voedselbossen bestonden al voordat de respondent de cursus had gevolgd, maar zijn erna wel 
aangepast. 2. ‘Gerealiseerd’, wanneer een voedselbos af is. 3. ‘Aanlegfase’, wanneer men bezig is met de 

aanleg van het voedselbos. 4. ‘Ontwerpfase’, wanneer de aanleg nog moet beginnen.  
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2.2 De online-enquête 
Deze bijlage bevat de enquête vragen zoals ze in SurveyMonkey stonden. De volgorde van de vragen 
is antwoord afhankelijke, en respondenten hebben dus niet alle vragen beantwoord, enkel de vragen 
die voor hun van toepassing zijn. Ik heb in dit document de volgorde aangegeven door achter het 
antwoord te zetten welke de vervolgvraag is (als die afwijkt van normaal), met:  V. 

1. Voordat ik de cursus had gevolgd, was mijn attitude/houding t.a.v. voedselbossen: 

 

2. Ik had me opgegeven voor de voedselboscursus, omdat ik: 
a. Nieuwsgierig was naar voedselbossen en wilde weten wat het inhoud. 
b. Mijn kennis over voedselbossen wilde verdiepen. 
c. Graag actief wilde zijn in een voedselbos. 
d. Een voedselbos wilde aanleggen. 
e. Anders, namelijk; 

 
3. Nadat ik de cursus had gevolgd, was/is mijn attitude/houding t.a.v. voedselbossen: 

 

4. Na het volgen van de cursus, was/ben ik (meerdere selecties mogelijk): 
a. Van plan een geschikt stuk grond te vinden (om te pachten/kopen) en een voedselbos aan te leggen. 
b. Van plan (een deel van) mijn grond om te vormen tot/ te ontwikkelen als voedselbos. 
c. Van plan mijn kennis over voedselbossen verder uit te breiden (door het volgen van andere 

cursussen/lezingen/ zelf studie). 
d. Van plan een voedselbos te zoeken waar ik als vrijwilliger actief kan zijn. 
e. Van plan mijn bestaande voedselbos verder uit te breiden of aan te vullen. 
f. Niet van plan verder iets met voedselbossen te doen.  
g. Anders, namelijk: 

 
5. Vul in wat voor u van toepassing is? Ik ben: 
a. Voedselboseigenaar 
b. Voedselboswachter (beheerder) 
c. Voedselboseigenaar en voedselboswachter 
d. Voedselbos expert en/of adviseur met eigen voedselbos 
e. Voedselbos expert en/of adviseur zonder eigen voedselbos   V13 
f. (Actief) vrijwilliger in een voedselbos      V13 
g. Geen voedselboseigenaar of -wachter (Ik heb geen voedselbos)  V13 

Deze vraag had de volgende introductie tekst:   Voedselboskaart 
De Brabantse Milieufederatie heeft een platform voedselbossen waar u lid van bent. (Of lid van kunt worden: 
http://www.brabantsemilieufederatie.nl/voedselbossen/platform-voedselbossen-brabant/) Onderdeel van het 
platform is ook een voedselboskaart, met hierop de voedselbossen in Brabant die bij ons bekend zijn. 
(https://www.brabantsemilieufederatie.nl/voedselbossen/kaart/) 

6. Mogen we het voedselbos met naam en adres opnemen in de overzichtskaart op de website 
(https://www.brabantsemilieufederatie.nl/voedselbossen/kaart/)?  

a. Ja 
b. Nee       V10 

7. Wat is de naam en het adres van het voedselbos, zoals het op de website mag komen? 
8. Mogen geïnteresseerden het voedselbos komen bezoeken?  

http://www.brabantsemilieufederatie.nl/voedselbossen/platform-voedselbossen-brabant/
https://www.brabantsemilieufederatie.nl/voedselbossen/kaart/
https://www.brabantsemilieufederatie.nl/voedselbossen/kaart/
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a. Ja 
b. Nee      V10 

9. Met wie kan men contact opnemen om uw voedselbos te bezoeken (e-mail en/of 
telefoonnummer)?  
 

10. Wat is het hoofddoel of de hoofdfunctie van uw voedselbos? (Selecteer de belangrijkste: maximaal 
3) 
a. Productie 
b. Educatie 
c. Hobby 
d. Sociaal 
e. Recreatie 
f. Biodiversiteit 
g. Anders, namelijk: 

 
11. Wat was/is de beginsituatie van uw voedselbos? 

a. Akkerland met 1-jarige gewassen (bijv. mais)  
b. Grasland (weide) 
c. Bosgebied  
d. Natuurgebied  
e. Tuin 
f. Anders, namelijk: 

 
12. In welke fase verkeert het voedselbos nu?  

a. Ontwerpfase       V15 
b. Aanleg        V19 
c. Gerealiseerd (wanneer het gros er ligt,    V23 

maar kleine aanpassingen kunnen nog worden uitgevoerd)   
d. Bestond al voor de cursus       V27 

 
13. Wat is de reden of wat zijn de redenen dat u (nog) geen voedselbos heeft aangelegd? (Meerdere 

antwoorden mogelijk) 
- Motivatie:  (bijv. Na de cursus is mijn motivatie afgenomen) 
- (Plantensoorten) kennis: (bijv. Niet genoeg (soorten) kennis opgedaan bij de cursus)  
- Financiën & subsidies:   (bijv. Ik kreeg de financiën niet rond, subsidies waren lastig te 

vinden/krijgen, er zijn geen economische verdienmodellen, etc.) 
- Grond:   (bijv. Ik heb geen geschikte grond kunnen vinden, bijv. vanwege prijs, 

bodem, locatie, bestemmingsplan, grondwater, grondsoort, etc.) 
- Geen tijd:   (bijv. Ik heb niet genoeg tijd om alles uit te zoeken, om het aan te planten, 

het duurt te lang voordat er productie uit het bos komt) 
- Medestanders:  (bijv. Ik kon geen medestanders vinden, en kon het niet alleen) 
- Markt:   (bijv. Er is geen (afzet)markt) 
- Wet & regelgeving: (bijv. Regels en wet werken me tegen, bijv. mag geen bomen planten op 

mijn stuk grond) 
- Omgeving:  (bijv. De omgeving wilde niet dat ik een voedselbos aanlegde, of: Buren 

hebben geklaagd) 
- Anders, namelijk: 
14. Zou u hieronder de reden(en) die u heeft gegeven willen uitleggen?   V34 

  



34 
 

Ontwerpfase  
15. Hoe groot wordt het voedselbos? (Zet erbij of het hectare of vierkante meters is) 
16. Uit ongeveer hoeveel boom & plant soorten gaat het voedselbos bestaan? 
17. Welke lagen neemt u mee in het ontwerp van uw voedselbos? 

a. Kruin laag (hogere bomen) 
b. Lagere bomen 
c. Struiken 
d. Kruiden 

e. Bodembedekkers,  
f. Ondergrondse gewassen 
g. Klimplanten  
h. Waterplanten

18. Wanneer (in welk jaar) hoopt u met de aanleg/aanplant te beginnen?   V31 
Aanlegfase  

19. Hoe groot is/wordt het voedselbos? (Zet erbij of het hectare of vierkante meters is) 
20. Uit ongeveer hoeveel boom & plant soorten gaat het voedselbos bestaan? 
21. Welke lagen heeft uw voedselbos? 

a. Kruin laag (hogere bomen) 
b. Lagere bomen 
c. Struiken 
d. Kruiden 

e. Bodembedekkers,  
f. Ondergrondse gewassen 
g. Klimplanten  
h. Waterplanten

22. Wanneer (in welk jaar) begint de aanleg, is hij begonnen?    V31 
Al gerealiseerd  

23. Hoe groot is het voedselbos? (Zet erbij of het hectare of vierkante meters is) 
24. Hoeveel boom & plant soorten staan er ongeveer in het voedselbos? 
25. Welke lagen heeft uw voedselbos? 

a. Kruin laag (hogere bomen) 
b. Lagere bomen 
c. Struiken 
d. Kruiden 

e. Bodembedekkers,  
f. Ondergrondse gewassen 
g. Klimplanten  
h. Waterplanten

26. In welk jaar bent u begonnen met de aanleg van uw voedselbos?   V31 
Bestond al voor de cursus 

27. Hoe groot was/is uw voedselbos? (Voor & Na) (Zet erbij of het ha of m2 is) 
28. Hoeveel boom & plant soorten staan er ongeveer in het voedselbos? (Voor & Na) 
29. Welke lagen heeft uw voedselbos? (Voor & Na) 

a. Kruin laag (hogere bomen) 
b. Lagere bomen 
c. Struiken 
d. Kruiden 

e. Bodembedekkers,  
f. Ondergrondse gewassen 
g. Klimplanten  
h. Waterplanten

30. In welk jaar bent u begonnen met de aanleg van uw voedselbos? 
 

31. Waar liep je in de praktijk tegen aan? 
- Er is geen economisch verdienmodel. 
- Het was lastig om geschikte grond te vinden.  (Bijv. vanwege prijs, bodem, locatie, 

bestemmingsplan, grondwater, grondsoort, etc.) 
- Ik kan mijn voedselbosproducten niet kwijt. // Er is geen markt 
- Regels en wetgeving werken niet mee.   (Bijv. om jam te verkopen op andere locaties, of 

bomen planten in open landschap) 
- Subsidieaanvraag bleek ingewikkelder dan verwacht. // was ingewikkeld. 
- Omgeving werkt niet mee.  (Bijv. mensen die klagen over bomen in hun open landschap, of een 

vos in het gebied) 
- Het kost heel veel tijd.   (Bijv. aanplant, eerste oogst, oogsten en verwerken) 
- Plantmateriaal is niet beschikbaar.  (Bijv. te veel vraag, of niet voldoende kwaliteit, niet genoeg 

kwekers, ik weet niet waar) 
32. Hier is ruimte voor eventuele opmerkingen & uitleg bij vorige vraag: 
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33. Zijn er nog andere zaken waar u in de praktijk tegen aanloopt?  
 

Bij de volgende vragen moet de respondent aangeven in hoeverre men het eens is met de gegeven 
stellingen, gebruikmakend van deze schaal (1-5): 

 

34. Tijdens de cursus was er genoeg ruimte om: 
1. Ideeën uit te wisselen  
2. Vragen te stellen  
 

35. Nadat ik de cursus gevolgd heb: 
1. Ben ik (anders) gaan denken, bijv. over het voedselsysteem en duurzaamheid. 
2. Heb ik genoeg vertrouwen om een voedselbos aan te kunnen leggen. 
3. Weet ik wat een voedselbos is. 
4. Weet ik de voordelen van een voedselbos. 
5. Weet ik de nadelen van een voedselbos. 

 
36. Nadat ik de cursus gevolgd heb: 

1. Heb ik genoeg plantensoortenkennis opgedaan om zelf een voedselbos te ontwerpen (mijn 
ontwerp aan te passen/verbeteren). 

2. Weet ik genoeg van de mogelijkheden voor subsidies. 
3. Weet ik hoe ik met de omgeving moet omgaan. (Omwonende burgers/boeren/natuur) 
4. Weet ik waar ik plantmateriaal moet aanschaffen & bestellen. 
5. Weet ik welke rechtsvorm, organisatievorm en/of juridische eenheid het best past bij een (mijn) 

voedselbos. 
 

37. Deelname aan de cursus heeft me in staat gesteld:  
1. Een netwerk op te bouwen 
2. Een voedselbos te ontwerpen 
3. Een voedselbos aan te leggen 
4. Een voedselbos te onderhouden 
5. Mijn bestaande voedselbos te verbeteren 
6. Anderen te inspireren en uitleg te geven over voedselbossen 

 
38. Wat zouden de BMF en FoodUp! Brabant nog meer voor u kunnen betekenen omtrent 

voedselbossen? Wat mist u nog bij het platform voedselbossen? Denk hierbij aan bijvoorbeeld 
informatie, cursussen, netwerk, activiteiten, etc. 

39. Heeft u verder nog op/aanmerkingen, aanvullingen, vragen of suggesties? 
 

40. Gegevens respondent: 
- Leeftijd 
- Geslacht 
- Wanneer (in welk jaar) heeft u de cursus gevolgd?  
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3. Attitude & Intentie 
Tabel 16, Attitude voor en na de cursus; de verschillende categorieën, en hoeveel ze wegen volgens de Likert-schaal (1-7), de 
aantal reacties en percentages per categorie voor en na de cursus, en de gemiddelde Likert-schaal score vóór en ná de 
cursus, en de standaarddeviatie. 

Attitude t.a.v. 
voedselbossen Likertschaal Vóór (n=45) Ná (n=44) 
Sterk negatief 1 0 0 
Negatief 2 0 0 
Beetje negatief 3 0 0 
Neutraal 4 3 (7%) 1 (2%) 
Beetje positief 5 7 (16%) 0 
Positief 6 22 (49%) 15 (34%) 
Sterk positief 7 13 (29%) 28 (64%) 

 Gem. Score 6 6,6 
 Standaarddeviatie 0,85 0,62 

Tabel 17, Intentie voor (a) en na (b) de cursus; de tabel geeft de verschillende stellingen weer die zijn voorgelegd aan de 
deelnemers. De tabel geeft de response per stelling, apart voor de intenties voor (a) en na (b) de cursus. 

a) Intentie vóór: Voor het deelnemen aan de cursus was/ wilde ik: Response (n=46) 
a. Een voedselbos aanleggen. 18 (39.1%) 
b. Voedselbosprincipes toepassen in mijn omgeving of professioneel. 4 (8,7%) 
c. Graag actief zijn in een voedselbos. (Vrijwilliger) 3 (6,5%) 
d. Mijn kennis over voedselbossen verdiepen. 27 (58,7%) 
e. Nieuwsgierig naar voedselbossen en wilde ik weten wat het inhoud. 15 (32,6%) 

b) Intentie NA: Na het volgen van de cursus, was/ben ik:    

a. 
Van plan (een deel van) mijn grond om te vormen tot/ te ontwikkelen als 
voedselbos. 12 (26,1%) 

b. 

Van plan een geschikt stuk grond te vinden (om te pachten/kopen) en een 
voedselbos aan te leggen; Van plan een voedselbos aan te leggen d.m.v. 
GOB/projectplan; Van plan een educatief stukje aan te planten. 11 (23,9%) 

c. Van plan mijn bestaande voedselbos verder uit te breiden of aan te vullen. 7 (15,2%) 
d. Voedselbosprincipes toepassen in mijn omgeving of professioneel 8 (17,4%) 
e. Van plan een voedselbos te zoeken waar ik als vrijwilliger actief kan zijn. 5 (10,9%) 

f. 
Van plan mijn kennis over voedselbossen verder uit te breiden (door het 
volgen van andere cursussen/lezingen/zelfstudie). 16 (34,8%) 

g. Niet van plan verder iets met voedselbossen te doen 1 (2,2%) 
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4. Voedselbossen 
 

Tabel 18, Overzicht voedselbossen van de respondenten; het cursusjaar waarin de respondent de cursus volgde, het jaar 
waarin de aanplant van het voedselbos begon, de fase waarin het voedselbos zich bevindt (op moment van afname 
enquête), het hoofddoel of de hoofdfuncties van het voedselbos, het type en de grootte in hectaren. Tabel toont ook de 
totalen en de vanwege hun geringe omvang weggelaten voedselbosinitiatieven. 

# 
Cursusjaar 

Begin 
aanplant Fase Doel/Functie 

Type 
Voedselbos 

Grootte 
(ha) 

1 2015 2019 Aanleg Biodiversiteit Ecologisch 0,55 
2 

2016 2016 Gerealiseerd 
Educatie, Biodiversiteit, 
Sociaal 

Ecologisch, 
Sociaal 0,7 

3 

2016 2020 Ontwerp 
Productie, Biodiversiteit, 
Sociaal 

Economisch, 
Ecologisch, 

Sociaal 0,5 
4 

2016 2018 Aanleg 
Educatie, hobby, 
biodiversiteit, sociaal 

Sociaal, 
Ecologisch 0,6 

5 
2016 2015 

Bestond al 
voor cursus Recreatie Sociaal 1,8 

6 
2016 2015 Gerealiseerd Productie, Biodiversiteit 

Economisch, 
Ecologisch 0,8 

7 
2017 2016 Gerealiseerd 

Hobby, recreatie, 
biodiversiteit 

Sociaal, 
Ecologisch 0,88 

8 
2017 2016 Aanleg 

Educatie, biodiversiteit, 
sociaal 

Sociaal, 
Ecologisch 1,5 

9 
2017 2017 Gerealiseerd Hobby, biodiversiteit 

Sociaal, 
Ecologisch 0,5 

10 
2017 2019 Aanleg Sociaal, Productie 

Sociaal, 
Economisch 1,5 

11 2017 2018 Gerealiseerd Publieks-educatie-proefbos Sociaal 1 
12a 

2017 2015 
Bestond al 
voor cursus 

Educatie, Biodiversiteit, 
Sociaal, Welzijn 

Sociaal, 
Ecologisch 0,5 

b   >2020 Ontwerp     2 
13 

2018 2019 Ontwerp 
Productie, Hobby, 
Biodiversiteit 

Economisch, 
Sociaal, 

Ecologisch 1 
14 

2018 2019 Ontwerp Productie, Educatie 
Economisch, 

Sociaal 0,5 
15a 

2018 2019 Aanleg 
Educatie, Biodiversiteit, 
Sociaal 

Sociaal, 
Ecologisch 1,2 

b   >2020 Ontwerp     5,5 
16 

2018 2019 Aanleg Hobby, biodiversiteit 
Sociaal, 

Ecologisch 0,5 
17 2018 2019 Aanleg Educatie, Recreatie, Sociaal Sociaal 1,2 

Totaal ha. 22,73 
 Bestond al voor cursus 2,3 

 Toekomst (>2019) 7,5 
 Ontstaan dankzij cursus (totaal excl. toekomst en bestond al) 12,93 
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Initiatieven die niet voldoen aan voedselbos definitie (buiten beschouwing gehouden) 
1 

2015 2015 
Bestond al 
voor cursus Hobby Sociaal 0,1* 

2 2016 2017 Gerealiseerd Educatie Sociaal 0,02 
3 

2016 2016 Gerealiseerd 
Hobby, Biodiversiteit, 
Sociaal 

Sociaal, 
Ecologisch 0,15 

4 
2016 2017 

Gerealiseerd 
Agroforestry Productie, Natuur 

Economisch, 
Ecologisch 1 

5 2017 2018 Gerealiseerd Hobby Sociaal 0,3 
6 

2018 2018 Aanleg 
Educatie, Biodiversiteit, 
Inspiratie/natuurbeleving 

Sociaal, 
Ecologisch 0,1 

7 
2018 2017 Aanleg 

Hobby, Biodiversiteit, 
Sociaal 

Sociaal, 
Ecologisch 0,3 

8 2018 2017 Gerealiseerd Hobby Sociaal 0,1 
 Totaal ha. Inclusief alles  23,8 

*0.2ha voor de cursus en uitgebreid naar 0.3ha na de cursus 
 

  



39 
 

5. Kennis & Vaardigheden (Waargenomen gedragscontrole) 
Bijlage 5 bevat meerder tabellen waarin gemiddelde scoren per gedragsgroep staan. Eerst voor het 
algemeen vertrouwen om een voedselbos aan te kunnen leggen. Vervolgens, in het vertrouwen de 
benodigde kennis te beschikken (per stelling/ onderwerp). Dan het vertrouwen de benodigde 
vaardigheden te beschikken (per stelling/ onderwerp). Als laatst, een tabel waarin de totale 
waargenomen gedragscontrole te zien is; apart de totale score kennis, de totale score vaardigheden, 
en de totale score kennis + vaardigheden (in percentage van de totaal te behalen score). 

Tabel 19, Algemeen vertrouwen om een voedselbos aan te kunnen leggen, het aantal respondenten per gedragsgroep en de 
gemiddelde Likert-schaal score (min. 1 - max. 5). 

 Algemeen vertrouwen N=46 Gem. Algemeen vertrouwen 
Experts 3 4 
Actief in eigen omgeving 13 3,62 
Toekomstig voedselboswachter 6 3,5 
Voedselboswachters 14 3,43 
Geen voedselboswachters 7 3,14 
Vrijwilligers 3 2,67 
Eindtotaal 46 3,43 
 

Tabel 20, Waargenomen gedragscontrole Kennis: het vertrouwen in kennis t.a.v. voedselbossen, per gedragsgroep, per 
stelling, en het aantal respondenten per groep (min. 1 - max. 5). 

Vertrouwen in kennis t.a.v. voedselbossen 
 N 1.

 D
ef

in
iti

e 

2.
 V

oo
rd

el
en

 

3.
 N

ad
el

en
 

4.
 S

ub
sid

ie
 

5.
 O

m
ge

vi
ng

 

6.
 P

la
nt

m
at

er
ia

al
 

7.
 O

rg
an

isa
tie

vo
rm

en
 

Experts 3 4,33 4 4 2,33 3,33 3,67 2,67 
Actief in eigen omgeving 13 4 4,08 3,15 2,15 2,69 3,23 2,38 
Toekomstig voedselboswachter 6 4,67 4,5 3,83 2,33 3 3 2,33 
Voedselboswachters 14 4,29 4,36 3,5 2,43 2,71 3,571 2,29 
Geen voedselboswachters 7 4 4,14 3 2,57 2,43 3,57 2,29 
Vrijwilligers 3 4,33 4,33 3,67 2,67 2,67 2,33 2,33 
Eindtotaal 46 4,22 4,24 3,41 2,37 2,74 3,33 2,35 
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Tabel 21, Waargenomen gedragscontrole Vaardigheden: het vertrouwen in vaardigheden t.a.v. voedselbossen, per 
gedragsgroep, per stelling, en het aantal respondenten per groep (min. 1 - max. 5). 

Vertrouwen in vaardigheden t.a.v. voedselbossen 
 N 1.

 N
et

w
er

k 

2.
 O

nt
w

er
p 

3.
 A

an
le

g 

4.
 O

nd
er

ho
ud

 

5.
 A

nd
er

en
 

in
sp

ire
re

n 

Experts 3 3,67 3 3,33 3 4 
Actief in eigen omgeving 13 3,15 3,08 3,46 3,31 3,69 
Toekomstig voedselboswachter 6 3,5 3,5 3 3 4 
Voedselboswachters 14 3,64 3,43 3,93 3,79 4,21 
Geen voedselboswachters 7 3,14 3,43 3,71 3 3,86 
Vrijwilligers 3 3 3 2,67 3 3,33 
Eindtotaal 46 3,37 3,28 3,52 3,33 3,91 
 

Tabel 22, Totale waargenomen gedragscontrole; per gedragsgroep, het aantal respondenten, de som en percentage van 
maximum score, van de stellingen voor kennis (7 stellingen – max. 35) en voor vaardigheden (5 stellingen – max. 25) en voor 
kennis + vaardigheden (max. 60). 

Totale waargenomen gedragscontrole 
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  Som 
% 
totaal Som 

% 
totaal Som 

% 
totaal 

Experts 3 24,33 69,5 17,00 68,0 41,33 68,9 
Actief in eigen omgeving 13 21,69 62,0 16,69 66,8 38,38 64,0 
Toekomstig voedselboswachter 6 23,67 67,6 17,00 68,0 40,67 67,8 
Voedselboswachters 14 23,14 66,1 19,00 76,0 42,14 70,2 
Geen voedselboswachters 7 22,00 62,9 17,14 68,6 39,14 65,2 
Vrijwilligers 3 22,33 63,8 15,00 60,0 37,33 62,2 
Eindtotaal 46 22,65 64,7 17,41 69,7 40,07 66,8 
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