
3e Werkplaats Voedselbossen Oost Nederland 
 
Op 14 september 2019 waren we met 23 mensen te gast in bistro de Tasca in 
Markelo. Hier spraken we over alle vragen met bestemmingsplannen, wet- en 
regelgeving etc. die je tegen kan komen als je met een voedselbos aan de gang 
gaat. Onderling is er veel herkenning in de vraagstukken. Sommigen hebben de 
pech dat hun buren of de gemeente enorm handhavend blijken op te treden bij iets 
nieuws. Aan de andere kant zijn er gelukkig ook voedselbossers die gewoon 
beginnen met planten en verder geen gedoe met hun buren of de gemeente hebben. 
De presentatie van Sijtse Jan Roeters en Ronald Krabbenbos vind je hier. 
 
Ronald liet aan de hand van zijn voedselbos-begin in Markelo zien waar je tegenaan 

loopt en dat het zin kan hebben om deel te nemen aan een pilot. Een deel van zijn 

vragen en risico’s is nu opgelost en daarmee ook voor anderen met vergelijkbare 

vragen. Omdat het nieuw is krijg je op dit moment nog niet alles geregeld. Ook kan 

het nogal verschillen met welke gemeente/ambtenaar je te maken hebt. Belangrijk 

nieuws is dat er op provinciaal niveau aan gewerkt wordt (Overijssel). Hier is … 

(Peter weet jij hoe ze heet? – Mirjam Burema?). Haar taak is 'het stimuleren van de 

realisatie nieuw (voedsel)bos en tiny houses in Overijssel. Ze kan mogelijk ook een 

rol hebben naar gemeenten toe. 

→ Hierbij dus het verzoek om vragen te mailen die bij jullie leven t.a.v. Wet- en 

regelgeving mbt provincie en gemeenten.  

In een deelgroep is gesproken hoe we elkaar kunnen steunen/versterken en onszelf 
organiseren als werkplaats voedselbossen Oost NL. Deze groep is een 
vervolgafspraak aan het maken en komt daar vast een volgende bijeenkomst op 
terug.  
 
Markelokaal  
Jan ten Tije vertelt hoe ze in Markelo begonnen zijn om op een aantal randen van 
akkers met een groepje mensen oude granen te verbouwen. Ze doen dat nu een 
aantal jaar en verwerken de granen ook, bijvoorbeeld tot stroopwafels, maar ook tot 
pasta en brood. De groep oogst samen in de vrije tijd met oude (want kleinere) 
machines die we ook nog even konden bekijken want het was de 14e 
Monumentendag.  
“Coöperatie Markelokaal streeft naar een zelfvoorzienende lokale economie. Samenwerken op basis 
van wederkerigheid om eerlijke producten van lokale bodem te telen, te verwerken en te gebruiken.’ 
 

Het motto van Markelokaal is ‘gewoon met elkaar’. Het is geen voedselbos, maar wel 
een heel mooi voorbeeld van een eetbaar landschap en een levende gemeenschap 
die in de vorm van een coöperatie voedsel – landschap – mensen- economie 
combineert.  
 
Tijdens de lunch genoten we van de lokale rogge- en speltpasta en we liepen een 
rondje over de akkers en door Markelo, zodat we konden zien waar de rogge 
gestaan had.  
 
We kijken alweer uit naar de 4e werkplaats op 2 november. Thema: je bomen – 
welke kies je, hoe plant jij, hoe ent je en wat zijn de ervaringen en tips met de 



droogte? Graag spreken we af op een locatie waar die dag ook gezellig samen 
geplant kan worden. 
 
En als thema voor de 5e werkplaats (2020) werd genoemd 'hoe overleef ik met mijn 
initiatief? (veel mensen zitten klem met geld omdat het nieuwe nog niet genoeg 
verdient en gewone verdienmodellen niet werken).  
 
 
 


