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Paul de Graaf, Paul de Graaf 

ontwerp & onderzoek in rotterdam. 

Paul  is architect, onderzoeker en 

systeemdenker. Paul houdt zich 

bezig met de theorie en praktijk  

van de integratie van duurzame 

principes en eco-technologie in 

de leefomgeving. hij is een van de 

oprichters van expertisegroep stads-

landbouw eetbaar rotterdam en 

initiatiefnemer van het rotterdams 

Forest Garden netwerk. Meer 

weten? www.pauldegraaf.eu.

tuin- en landschaPsarchitectuur heeFt altijd onze 
verhoudinG tot de natuur weersPieGeld. veran-
derende inzichten – Met naMe aFkoMstiG uit eco-
loGie – vraGen oM een oPenbaar GroenontwerP 
dat deze inzichten incorPoreert en vertaalt in 
een betekenisvolle vorM. Forest GardeninG is zo‘n 
vorM en dit concePt voor eetbaar Groen beGint te 
wortelen in en oM nederlandse steden1).

‘forest gardening’ of ‘food forestry’ is 

een groenconcept waarin een ecosys-

teem van bomen, struiken en planten 

wordt opgebouwd (voedselbos) dat 

zichzelf op basis van natuurlijke principes in 

stand kan houden, maar wel gericht op teelt van 

waardevolle producten als voedsel, medicinale 

stoffen en (bouw)materialen. deze combinatie 

maakt het mogelijk om onderhoud en beheer van 

de openbare ruimte te beperken en toegevoegde 

waarde te creëren. die toegevoegde waarde 

bestaat naast genoemde producten uit  diensten 

voor de stad op het gebied van biodiversiteit,  

klimaatbeheersing, educatie en recreatie. 

daarnaast kan ‘forest garden’ de manier waarop 

we denken over ontwerp, aanleg en beheer van 

openbaar groen veranderen.

OrGanische OntwikkelinG
in de ruimtelijke ordening ontstaat steeds meer 

interesse voor organische of natuurlijke gebieds-

ontwikkeling. daarbij wordt de wijk of het gebied 

als sociaal systeem bekeken dat door werken met 

lokale actoren, een open planproces en relatief 

kleinschalige, soms tijdelijke ingrepen tot een  

meer continue en beter gedragen ontwikkeling  

leidt. in het ontwerp van de buitenruimte ont-

moeten deze twee zienswijzen, de wereld als 

natuurlijk en als sociaal systeem, elkaar. kunnen 

we een park laten groeien in plaats van (in een 

keer) aanleggen? en kunnen bewoners en andere 

actoren daar een grotere rol in spelen?

stedelijk GrOen in veranderinG
het begrip van wat groen in de stad betekent, 

hoe het er uit moet zien en de functies die het kan 

vervullen in en voor de stad is in ontwikkeling.  

terwijl het belang van groen in de stad steeds 

breder wordt onderkend, staat het groenbeheer 

in de stad onder druk. het streven naar een 

actieve rol van burger en ondernemer in het 

beheer van de openbare ruimte lijkt in sommige 

gevallen te worden beperkt door een overheid die 

enerzijds wil bezuinigen en anderzijds de regie wil 

houden. ondertussen wordt het groen eenvormi-

ger en schraler, in ecologisch zowel als esthetisch 

opzicht, in overeenstemming met dalende bud- 

geten en navenante niveaus van beheer. 

Fenomenen als stadslandbouw, stadsnatuur, tijde-

lijk beheer spelen hier op in, soms met botsende 

ideeën en doelstellingen: ‘rommelige’ bottom-up 

participatie versus strak centraal onderhouden 

groen; natuurlijke ontwikkeling versus cultivatie 

van gewassen. 

exPerimenteerruimte 
het spanningsveld tussen veranderend wereld-

beeld, veranderende behoeftes en een nieuwe 

economische werkelijkheid vraagt om een omslag 

in denken over stedelijk groen.

de ‘forest garden’ is een kansrijke vorm om 

bruggen te slaan tussen polen in het hierboven 

beschreven spanningsveld. tussen burgerinitia- 

tieven en gemeente; tussen stadsecologie en 

stadslandbouw en tussen organische gebieds-

ontwikkeling en de ‘schoon, heel en veilig’- 

benadering die het huidige openbaar groen-

beheer kenmerkt. 

het concept biedt – zowel letterlijk als figuurlijk – 

een gelaagde benadering van stedelijk groen. in 

de letterlijke, ruimtelijke zin is een ‘forest garden’ 

een driedimensionale structuur opgebouwd uit 

Forest 
gardening 
in en om 
de stad

nOten
1) omdat het engelse ‘forest garden’ 

meer genuanceerd en accuraat is dan het 

nederlandse ‘voedselbos’ houden we de 

engelse term aan. ‘Forest’ verwijst naar 

randstedelijk gebruiksbos (vergelijkbaar 

met de hout in haarlemmerhout) en 

‘forest gardening’ streeft een half-

open bosrand-achtige conditie na voor 

optimale combinatie van gelaagdheid en 

zontoetreding in onze klimaatzone.

2) zie ook de studie “ruimte voor 

stadslandbouw in rotterdam”: http://

www.pauldegraaf.eu/downloads/RvSL/

RvSL PdeGraafO&O-2011.pdf

rOtterdams fOrest Garden 

netwerk

in 2012 is rotterdams Forest 

Garden netwerk opgericht om 

forest gardens in de stedelijke 

context te ontwikkelen en realise-

ren. rFGn verenigt professionals 

uit uiteenlopende disciplines van 

landschapsarchitectuur tot den-

drologie, en van groenaanleg tot 

participatiemanagement. het team 

combineert ontwerp, uitvoering en 

beheer van forest gardens en kan 

dit in samenwerking met andere 

partijen in haar netwerk koppelen 

aan sociale en milieutechnische 

stedelijke doelen.

voedselbos kralinGen.

iMPressie Forest Garden oMMoord (uit: ruiMte voor stadslandbouw in rotterdaM).

doorsnede Forest Garden oMMoord (vrij naar Martin crawFord).
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vier tot zeven productieve lagen van boomtop 

tot wortelzone. in de figuurlijke zin is het een op 

meerdere niveaus functionerende groene omge-

ving, die locatiespecifiek kan worden ingepast. 

aan de slaG
sinds een aantal jaren wordt in nederland 

gepionierd met ‘forest gardens’. inspiratie 

komt uit de permacultuur en van pioniers als 

Martin crawford. vanuit rotterdam werkt het 

rotterdams Forest Garden netwerk (rFGn) aan de 

ontwikkeling en realisatie van Forest Gardens in 

en om de stad. het rFGn richt zich op kansrijke 

locaties, van binnenstedelijk tot randstedelijk, 

elk met hun eigen locatiegebonden kansen en 

uitdagingen2). 

zo bieden de recreatiegebieden aan de rand van 

de stad kansen voor een combinatie van produc-

tie, educatie en bevorderen van biodiversiteit, 

waar op langere termijn een verdienmodel voor 

‘forest gardeners’ (voedselboswachters) uit kan 

rollen. een locatie bij vlaardingen wordt ontwik-

keld tot productieve randstedelijke forest garden. 

Gelegen aan de rand van Midden-delfland 

wordt ook samenwerking met boeren gezocht. 

bij gebleken succes kan het experiment worden 

opgeschaald.

in de stad liggen zowel kansen in het openbaar 

groen als in publiek toegankelijk tuinen en parken 

in privé-bezit. op de voedseltuin schiedam is 

naast de klassieke moestuin een kleine diverse 

forest garden ingericht, en als onderdeel van het 

particuliere initiatief natuurtalent – een op de 

wijkgericht sociale onderneming op een voor-

malige educatieve tuin – is een op productie 

gericht voedselbos aangelegd. 

de openbare ruimte biedt kansen voor de forest 

gardening als manier om de kwaliteit van het 

groen en de betrokkenheid van de bewoners te 

verhogen, zoals in het voedselbos kralingen, 

aangelegd met geld van de deelgemeente en 

onderhouden door vrijwilligers. 

nieuwe projecten zijn onderweg. op dit moment 

is rFGn in gesprek met arboretum trompenburg.

i
rfgn.nl 

voedselbos.nl 

www.voedselboskralingen.nl 

www.foodforestry.nl

fOrest Gardens in nederland

de ‘forest garden’ is geïnspireerd 

op tropisch voedselsystemen, vaak 

gericht op zelfvoorziening, die 

gebruik maken van een combinatie 

van meerjarige gewassen (poly-

culturen). Geïntroduceerd op onze 

breedtegraad door robert hart is 

het als systeem met name door 

Martin crawford en zijn agro- 

forestry trust verder ontwikkeld. 

in de stad is het fenomeen nog 

relatief nieuw al verwijzen namen 

als Plantage en lange Poten naar 

een tijd dat de openbare ruimte 

een grote stadskwekerij was. 

er zijn natuurlijk wel al experimen-

ten met eetbaar openbaar groen 

(zoetermeer heeft al decennia fruit-

bomen in haar openbare ruimte), 

maar die zijn meer vanuit botanie 

en tuinontwerp opgezet en niet 

vanuit de ecologische samenhang 

die de forest garden zo bijzonder 

maakt. het door stichting waarde 

in 2004 gelanceerde smulbos werd 

gepresenteerd als eetbaar bos 

gericht op de ‘multiculturele bevol-

king’ en mede door tendentieuze 

berichtgeving in de publieke opinie 

afgebrand, voor het kon worden 

gerealiseerd. in 2009 is wouter van 

eck op 2,5 hectare bij Groesbeek 

met Pieter jansen gestart met de 

aanleg van voedselbos ketelbroek, 

met inmiddels een zeer grote  

collectie houtige soorten, het tot 

op heden grootste en meest ambi-

tieuze voedselbos. als Foodforestry 

nederland werkt van eck met 

Xavier san Giorgi inmiddels ook 

aan de aanleg van voedselbossen 

in en om de stad, o.a. in  

beek-ubbergen en voedselbos  

kralingen. eetbaar rotterdam 

promoot sinds 2009 de ‘forest 

garden’ als een van de kansrijke 

vormen van stadslandbouw.

‘Pluk de  
vruchten  

van eetbare 
stadsnatuur’

voedselbos kralinGen.

gevels & daken

exPertPanel OnderwijshuisvestinG nieuwe leest 
transitie in (ver)bouw en beheer van schoolgebouwen. 

han fed te nijmeGen: de duurzaamste hOGeschOOl van nl. 
interview met thomas bögl, liaG architecten: “de architect moet een stapje terug doen.” 

transfOrmatie bestaande schOlen 
Frido van nieuwamerongen: “Populair maken van aftandse schoolgebouwen.”

inteGrale kindcentra in OPmars 
ileeuwarden werkt met nieuw model. karin de Mik bericht.

alternatieve financierinG in nOOrd-brabant 
Meer doen met normbudget.

inteGrale aanPak binnenklimaat schOlen 
joost valk over bouwen met licht, lucht en water.

schOlenbOuw en cradle tO cradle 
bas van de westerlo: cradle to cradle ook als leermiddel inzetten.

huisvestinGsinstrumenten schOlenbOuw 
Marco van zandwijk over de scholenbouwwaaier en meer.

OPenbare ruimte rOndOm schOlen 
interview met Monica adams: weinig aandacht voor buitenspelen in curriculum  

onderwijsopleidingen.

fietsParkeren OP schOlenPleinen
henk van zeijl: ontwerper heeft weinig oog voor ‘logistiek.

tOP-10 duurzame schOOlGebOuwen

tOP-10 archibOeken, en schOlenbOuw in druk en On line
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thema gevels & daken

exPertPanel Over innOvaties in de schil van GebOuwen 
Meer iQ in de schil van gebouwen. Gevels worden slimmer en dynamischer.  

dat zijn enkele opmerkingen uit het expertpanel. experts in het panel zijn Gerard 

loozekoot, unstudio, jan Font Freide, royal haskoningdhv, arjan habraken,  

sid studio, en jeroen da conceição van nieuwenhuizen, MoveYou.   

GrOen hOtel 
hans Fuchs over woha's Parkroyal on Pickering hotel in singapore, organische  

architectuur met veel groen. 

dubbelslaG PhiliPPe samyn in brussel 
euroPa en het nieuwe hoofdkantoor van aGc Glass europe: high tech en deep eco.

wind kracht 
jeroen da conceição van nieuwenhuizen over het benutten van wind in en  

door de gebouwen.

markthal rOtterdam: meGa kabelnetGevel 
in samenwerking met octatube ontwierpen Mvrdv en royal haskoningdhv  

voor de Markthal een hangende gevel.

circulaire ecOnOmie 
versterk de dorpskernen.

slim renOveren 
eerste ziekenhuis in nederland met breeaM-nl certificaat.

Prefab renOvatiecOncePten vOOr de schil 
doris de bruijn van slim renoveren over prefab concepten voor het renoveren  

van de schil.

tOP tien OPmerkelijke Gevels 

 

tOP-10 archibOeken en Gevels & daken in druk 
 

cbs bOuwecOnOmie, aGenda en cOlOfOn


