Deze lijst is opgesteld in het kader van het KCNL-project Voedselbossen in ZO-Nederland

Definitie houtopstand, mininmaal 10 are (1000m2) of rijbeplanting van meer dan 20 bomen in een rij

een voedselbos kleiner dan
0,5 ha… ook waardevol
maar valt buiten dit
stroomschema

Definitie Green Deal; voedselbos van minimaal 0,5 ha, dominantie van bomen en 3 andere vegetatielagen, ongestoorde bosbodem.

bomen icm
grondbewerking,
eenjarigen teelt, is een
andere vorm van
agroforestry.

Definitie voedselbos; minimaal 0, 5 ha, dominantie van bomen en 3 andere vegetatielagen en niet
kerende grondbewerking.

1 voedselbos
ja/nee

2. Locatie binnen
bestemmingsplan

2.1 Perceel heeft bestemming
tuin/park/recreatie (vaak
binnen bebouwde kom)

3. Bestemming (gemeente)

4. Wet natuurbescherming (provincie)

Bevoegd gezag:
gemeente. Gemeentelijke
regelgeving van
toepassing zijnde
algemene plaatselijke
verordeningen (APV's )

4.1 Moet de
landbouwgrond evt. weer
in de oude staat kunnen
worden teruggebracht?

ja

4.2 Voor de aanleg een
ontheffing aanvragen
van de meldings- en
herplantplicht (H4 Wnb)
bij prv

Ja

Wilt u een voedselbos
planten? (minimaal 0, 5
ha, dominantie van
bomen en 3 andere
vegetatielagen en niet
kerende
grondbewerking)

nee

ja

1.Initiatiefnemer heeft
een perceel beschikbaar
(privaatrechtelijk) en wil
een voedselbos (zie
definitie) planten

2.2 Perceel heeft agrarische
bestemming.

Lagenbenadering; Voor een
gebouw (bouwbesluit), poel
(ontgrondingswet), verwerking
en productie (warenwet),
dieren etc, zie betreffende
regelgeving

archeologie vervat in
nee
bestemmingsplan meestal

5.2 Mogelijk subsidie
functieverandering
(toetst aan verordening
ruimte)

3.2 Wijzigt bestemming
van agrarisch naar bos?
(beslissing eigenaar)

3.1 Bestemming staat
aanplant bomen toe
(Planvoorschriften, bv
1.2m)

5.1 Bedrijfstoeslagrechten mogelijk voor
voedselbos? Nieuwe
code 1940

nee

nee

ja

Subsidie (RVO,
provincie)

ja

3.3 Is gemeente bereid de
bestemming aan te
passen?

Stop
een voedselbos kleiner
dan 0,5 ha… ook

nee

nee

Strijdig met N2000

afwijkingsvergunning
WABO mogelijk? (check
J.Pex)
bomen icm
grondbewerking,
eenjarigen teelt, is een
andere vorm van
agroforestry.

4.3 Inrichtingsplan toetsen
aan in-standeffect
houdingsdoelen en N2000- mogelijk
beheerplan

3.4a Natura2000-gebied
(aangewezen voor
habitattypen)

4.4 Ontheffing H2 Wnb

5.3 start met
voedselbos. Mogelijk
inrichtingssubsidie

geen effect

2.3 Perceel ligt in bos of
natuurgebied. Bevoegd gezag:
provincie

3.4b Natura 2000 gebied
(aangewezen voor vogels
of habitatsoorten)

vaak compatibel met
voedselbos

3.5 NatuurNetwerk
Nederland

3.7 Aantasting wezenlijke
kenmerken en waarden
NNN? Toetsing gemeente
adhv regels provincie

ja

4.5 aantasting te mitigeren
of te compenseren

5.4 Start met
voedselbos. Mogelijk
beheersubsidie SNL

ja

nee
Stop
3.6 Bosomvorming
grootschalig (met
herplantplicht)* Min.
1500m2 aan een stuk en
10% opp van bos.

3.7 Bosomvorming met
dunning (zonder
herplantplicht). Max
1500m2 en minder dan
10% van opp.

4.6 voldoet
beplantingsplan aan
criteria voor bos
(houtopstand)*? (0,1
ha/20bomen in rij)
prv toetst ook aan hun
verordening
(bosbouwkundige
herplantplicht): samen
ophelderen in werksessie

4.7 Dunnen is regulier
beheer. Kan gefaseerd met
behoud en herstel
biodiversiteit en vervullen
maatschappelijke functies
(algemeen WNB)

provincie heeft hierin geen
toetsende rol

*herplantplicht geldt niet bij
uitzondering op
houtopstandenzijnde fruit- en
notenbomen, populieren etc.

ja

nee

4.7 Ontheffing H4 Wnb
aanvragen (goedkeuring
GS via formulier
kapmelding)

