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^ FARM LIFE in de spotlights op de landbouwbeurs in ‘s-Hertogenbosch, tijdens een Hackaton waar studenten van
vijf technische opleidingen nadachten over de inzet van techniek bij oogst en verwerking van agroforestryproducten
(foto: Piet Rombouts.

welkom bij de nieuwsbrief! …
Welkom bij de vierde nieuwsbrief van project FARM LIFE! In deze nieuwsbrief aandacht voor de
aanstaande masterclass, de voortgangsrapportage en natuurlijk 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.
geplande evenementen …
• MASTERCLASS FARM LIFE:
Masterclass ‘De plek van de boom in het boerensysteem onder de loep’
> datum 17 december 2019, 13:00 – 16:00 uur, locatie: Kwaalburgse Hoeve, Alphen (N-.B.)
Het EU project FARM LIFE nodigt u uit voor de masterclass "De plek van de boom in het
boerensysteem onder de loep". Via deze link kunt u zich aanmelden voor deze masterclass uit een
reeks van 18.
In deze masterclass kijken we naar het belang van bomen voor boeren. Wat betekent de boom nu voor
de boer, en hoe kan dit veranderen in de context van agroforestry? De masterclass is ook een
bijeenkomst om samen met alle partners van het project de doelen weer scherp te krijgen: waar doen
we het eigenlijk voor? Daarom hebben we gekozen voor de methode systemisch werk. De masterclass
wordt verzorgd door vier opstellers van Daily Pilgrim.
13.30 uur: Welkom
13.45 uur: Korte uitleg Systemisch Werk
13.55 uur: Korte meditatie
14.00 uur: Interview met vragensteller
14.15 uur: Start van de opstelling
15.30 uur: Afronding opstelling
15.40 uur: Nabespreking
16.00 uur: Einde van de sessie
Agrariërs die deelnemen aan ten minste 10 masterclass sessies krijgen een certificaat en speciale
toegang tot informatie en producten van het project. Ook worden voor deze trouwe deelnemers
relevante subsidies in kaart gebracht. Deelnemen aan deze dag is kosteloos.
Agenda onder voorbehoud. Raadpleeg de website of mail naar euridice.leyequienabarca@hvhl.nl over
de meest recente informatie.
FARM LIFE in België …
Zoals in de vorige nieuwsbrief al uitgebreid aan bod is gekomen, wordt er ook in Vlaanderen hard
gewerkt aan de ontwikkeling van agroforestry. Zo is er de website van het consortium Agroforestry
Vlaanderen, waarop alle activiteiten rond agroforestry in Vlaanderen –zowel FARM LIFE als andere
initiatieven -aan bod komen. U kunt zich hier ook inschrijven voor een nieuwsbrief om op de hoogte te
blijven. Tot slot is er nog een filmpje gemaakt van Belgische boeren die bezig zijn met agroforestry,
meer specifiek de combinatie van varkens met bomen. Dit filmpje van een kleine 7 minuten kun je
vinden op Youtube.

interview met … Piet Rombouts

Piet Rombouts stond aan de basis van het FARM LIFE-project. Hij houdt zich al een aantal jaren op verschillende
manieren bezig met agroforestry in Nederland. Zo was hij oprichter van het Agroforestry Netwerk Noord-Brabant en is hij
betrokken bij het Europese agroforestry-netwerk EURAF. Tijd om nader met hem kennis te maken.
Hoe ben je in aanraking gekomen met agroforestry?
“Al een hele tijd geleden leerde ik agroforestry kennen in Zuid-Amerika. Daar ontdekte ik dat je bomen in feite moet
integreren in het bedrijfssysteem; zonder bomen is het niet mogelijk om tot een duurzame landbouw te komen. Ook in
Nederland zag ik dat in het bodem- en waterbeheer, zeker met veranderend klimaat, behoefte was aan meer veerkrachtige landbouwsystemen. Daarom besloot ik op een gegeven moment om een eigen bedrijf op te starten om boeren
te stimuleren om daarmee aan de slag te gaan. Een van mijn eerste initiatieven was dus het Agroforestry Netwerk NoordBrabant, dat ik samen met het Louis Bolk Instituut heb opgezet. Daarin hielden we ons in eerste instantie vooral bezig met
bedrijfsontwikkelingsplannen en uitwisseling van kennis en ervaringen tussen boeren.”
Hoe is FARM LIFE begonnen?
“We wilden graag meer kennis ontwikkelen en verdiepen over hoe je agroforestry uitwerkt; daar was binnen het
Agroforestry Netwerk Noord-Brabant geen ruimte voor. Vandaar het initiatief om tot een Europees project op dit vlak te
komen. De provincie Noord-Brabant verleende subsidie om dit op te starten. We zochten een sterke en ervaren
samenwerkingspartner als projectleider. Zo zijn we bij hogeschool Van Hall Larenstein terechtgekomen.”
Wat is EURAF en wat is jouw rol hierin?
“EURAF is een Europees samenwerkingsverband op het gebied van agroforestry. In andere landen, zoals Frankrijk en
Spanje, zijn ze al langer bezig met agroforestry en hebben ze ontdekt dat het een kansrijke manier van werken is voor de
toekomst. EURAF ondersteunt agroforestry-initiatieven in veel verschillende landen, bijvoorbeeld ook in Vlaanderen, en
stimuleert kennisuitwisseling. Samen met iemand anders doe ik dat in Nederland.”
Wat is je rol in het FARM LIFE-project op dit moment?
“Omdat ik al enkele jaren actief ben met agroforestry in Brabant en daardoor een sterk netwerk heb, is mijn rol
voornamelijk daarop gericht. Zo ondersteun ik het project met regionale kennis en contacten, adviseer ik hoe ze hier
activiteiten op kunnen zetten, en help ze het netwerk uit te breiden door boeren en provincies erbij te betrekken. Zo ben
ik onder andere bezig om ook in Gelderland en Limburg netwerken op te zetten. Daarnaast zit ik in de advies- en
stuurgroep. Tot slot ben ik bezig om vanuit FARM LIFE een agroforestry-conferentie in Nederland te organiseren, die
volgend jaar plaatsvindt.”

Adviescommissie …
FARM LIFE is blij met de Adviescommissie, waarin verschillende stakeholders zitting hebben:
overheden, kennisinstituten, boerenorganisaties en Europese agroforestry organisaties, zoals EURAF.
Laatstgenoemde helpt om flinke stappen te kunnen zetten in de ontwikkeling van een uitgebreide en
handzame toolkit voor boeren die de overgang willen maken van een meer traditionele naar een
klimaatadaptieve wijze van landbouw, in dit geval agroforestry. Daarvoor is een synergie nodig tussen
de verschillende stakeholders. De leden van de Adviescommissie kunnen op heel diverse wijze van
dienst zijn: van het verstrekken van technische inzichten tot het lobbyen op nationaal en
internationaal niveau en het faciliteren van boeren bij het implementeren van agroforestry.
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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