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geplande evenementen …
• MASTERCLASS FARM LIFE: 

Masterclass ‘Marktafzet 2’
> datum: 7 november 2019, 13:00 - 16:30 uur, ‘t Spectrum in Schijndel 

Masterclass ‘Innovatieve verwerking en meerwaardecreatie van fruit, bessen en noten’
> datum: 14 november 2019, inloop 9:30 uur, start om 10:00 uur, Food Pilot, Melle (B)
> inschrijven via https://docs.google.com/forms/d/135eqqow2eZbwNemAyZGOSndIz99k-

58VYqKh43SZ47U/viewform?edit_requested=true

Masterclass ‘Biodiversiteit en agroforestry’
> datum 12 december 2019, 13:00 – 16:30 uur, locatie nader te bepalen

Agenda onder voorbehoud. Raadpleeg de website of mail naar euridice.leyequienabarca@hvhl.nl over 
de meest recente informatie.

welkom bij de nieuwsbrief! …
Welkom bij de derde nieuwsbrief van project FARM LIFE! In deze nieuwsbrief aandacht voor de 

activiteiten van FARM LIFE in België.
Doel van het project FARM LIFE is om bij te dragen aan een klimaatbestendig Europa, door informatie
te verzamelen en te delen, door het ontwikkelen en tonen van innovatieve adaptatietechnieken en –
benaderingen en door burgers, belanghebbenden en beleidsmakers bij elkaar te brengen. De 
nieuwsbrief verschijnt 12x per jaar.

inschrijven en uitschrijven voor de nieuwsbrief …
Wilt u zich inschrijven of uitschrijven voor de nieuwsbrief? Mail dan uw naam naar

euridice.leyequienabarca@hvhl.nl, onder vermelding van: inschrijving nieuwsbrief of uitschrijving
nieuwsbrief.  
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FARM LIFE in België …
Wist u dat FARM LIFE ook in Vlaanderen actief is? Agroforestry is reeds een aantal jaar in 

ontwikkeling in Vlaanderen. Dankzij de steunmaatregel voor boslandbouw, kunnen geregistreerde 
landbouwers tot 80% van de aanplantingskosten van bomen bedoeld voor agroforestry vergoed 
krijgen. Het Consortium Agroforestry Vlaanderen, onder leiding van het ILVO, pleit voor dergelijke 
ondersteuning en zet in op een sterk stimulerend en flexibel beleid. Naast dergelijk lobbywerk bundelt 
het Consortium de beschikbare kennis en ervaring en stelt deze beschikbaar op het online kennisloket: 
www.agroforestryvlaanderen.be.
Desondanks is de toepassing van agroforestry in Vlaanderen nog zeer beperkt en kan ze nog heel wat 
ondersteuning gebruiken. In het kader van FARM LIFE werd afgelopen jaar gestart met een aantal 
verkennende masterclasses waarin de noden op het gebied van Agroforestry werden geïnventariseerd. 
Van daaruit zijn er twee soorten masterclasses ontstaan: 
Ten eerste organiseerde ILVO afgelopen jaar al acht goedbezochte open masterclasses, rond ‘hands-
on’ onderwerpen gaande van wintersnoei, tot vermarkting of de opmaak van een aanplantplan. 
Ten tweede loopt in Vlaanderen een gebiedsgericht traject om agroforestry te promoten en 
implementeren. Landschapspark Bulskampveld dient daarvoor als studiegebied. Afgelopen jaar bracht 
ILVO verschillende groepen actoren, actief binnen dit studiegebied, bijeen. Denk bijvoorbeeld aan 
vergunningverlenende organisaties zoals het Agentschap Natuur en Bos, Agentschap Onroerend 
Erfgoed, verschillende landbouworganisaties en erf-
betreders. Tijdens verschillende workshops werd agro-
forestry voorgesteld en werden de kansen en obstakels 
voor agroforestry in het gebied besproken. 
Ook in Vlaanderen is agroforestry een landbouwsysteem 
met potentieel op vlak van ecologie, veerkrachtige en 
klimaatrobuuste landbouw. Toch zijn er ook nog heel wat 
uitdagingen, niet in het minst op vlak van regelgeving, 
kenbaarheid en financieringsmodel. Maar we zijn wel op 
een punt gekomen waarop we kunnen zeggen aan de 
toepassers: “Ga er maar voor, het draagvlak groeit en de 
kennis is beschikbaar”. 
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