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welkom bij de nieuwsbrief! …
Welkom bij de zesde nieuwsbrief van project FARM LIFE! In deze nieuwsbrief aandacht voor
verschillende events in Nederland en in België. Tevens een interview met Patrick Worms (EURAF) en
een verslag van de eerste bijeenkomst van de Adviescommissie van FARM LIFE.
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
door burgers, belanghebbenden en beleidsmakers bij elkaar te brengen. De nieuwsbrief verschijnt 12x
per jaar.
geplande evenementen …
• EURAF Conferentie
De 5e Europese Agroforestry Conferentie (EURAF 2020): ‘Agroforestry voor the transitie naar
duurzaamheid en bio-economie zal plaatsvinden in Nuoro, Sardinië (Italië), van 18 tot en met 20 mei
2020. U kunt zich al inschrijven via https://www.euraf2020.eu/
• MASTERCLASS FARM LIFE:
Masterclass ‘FARM LIFE goes to the classroom’, presentatie aan studenten van Hogeschool VHL
> datum: 3 maart 2020, locatie: Hogeschool VHL, Velp
--• MASTERCLASS Vlaanderen: ‘Houtexploitatie, -verwerking en -vermarkting in Vlaanderen:
mogelijkheden voor agroforestry?’
Met rondleiding in de houtzagerij en een toelichting van de Belgische Hout Confederatie. Graag
inschrijven via de link die zal verschijnen op de website: https://www.agroforestryvlaanderen.be/
> 19 maart 2020, van 10:00 tot 14:30 uur, locatie: Laakdal (BE)
• MASTERCLASS Vlaanderen: ‘Ontwerp van een agroforestry-plan: hoe begin je er aan? Wat kost het?
Wat zijn de regels?’
> 28 april 2020, van 10:00 tot 16:00 uur, locatie: Het Achterhuis, Diksmuidestraat 41 9000 GENT (BE)
Inschrijvingen graag via de link op de website: https://www.agroforestryvlaanderen.be/
Agenda onder voorbehoud. Raadpleeg de website of mail naar euridice.leyequienabarca@hvhl.nl over
de meest recente informatie.
agroforestry in België … (door Marlinde Koopmans)
Tot en met juli 2020 zijn de data voor de maandelijks georganiseerde masterclasses in Vlaanderen
bekend. Ze zullen maandelijks in deze nieuwsbrief worden aangekondigd. Een overzicht vindt u
binnenkort op de website https://www.agroforestryvlaanderen.be/.
Voor vragen mag u altijd contact opnemen met Marlinde Koopmans.
Een nieuw rapport rond ‘contourboslandbouw’ (agroforestry op hellende, erosiegevoelige percelen)
staat online. Het rapport vindt u hier.
interview met … Patrick Worms, voorzitter van EURAF
Kunt u zich zelf voorstellen aan de lezers van de nieuwsbrief?
“Ik ben voorzitter van EURAF (Europese Agroforestry Federatie), senior beleidsadviseur voor ICRAF (beter bekend als
World Agroforestry, dat zich toelegt op bestudering van bomen in landbouwgebieden) en een senior lid van de Global
Evergreening Alliance, een beweging die zich richt op herstel van gedegradeerde gebieden”.
Wat kunt u zeggen over de uitdagingen die u ervoer bij de oprichting van EURAF? En wat zijn de belangrijkste resultaten tot
op heden?
“Na de oprichting van EURAF was agroforestry een onbekend begrip in Europa. Nu, bijna tien jaar later, is de situatie
radicaal veranderd. Agroforestry is nu, mede door EURAF, erkend als een van de veelbelovende tools die Europa heeft om
op gebied van landbouw te reageren op de achteruitgang van bodemkwaliteit en biodiversiteit en op de
klimaatverandering. De uitbreiding van de club, van bijna uitsluitend academische leden naar een veel gevarieerder
bestand van partners, waaronder veel boeren en mensen uit de praktijk, heeft daar een belangrijke rol in gespeeld”.
Wat is het belangrijkste doel dat u wilt bereiken als voorzitter van EURAF, op korte en middellange termijn?
“Ons belangrijkste werk was om te lobbyen bij Europese instituten om ze los te weken van het gebruikelijke
landbouwbeleid. Dat lobbywerk, in tientallen stakeholderbijeenkomsten, heeft ertoe geleid dat agroforestry is opgenomen
in de nieuwe CAP (Common Agricultural Policy)-regeling en dat noodzakelijke herziening van specifieke delen van het
beleid besproken werd. EURAF heeft eveneens de Europese lidstaten aangemoedigd om verstandige pro-agroforestry
maatregelen op te nemen in de strategische plannen die nu in Brussel worden ingediend.
In mei dit jaar wordt een nieuw bestuur voor EURAF gekozen. Het lobbywerk zal moeten doorgaan, omdat door de huidige
formulering van de CAP nog onvoldoende is om elke boer de overstap naar agroforestry te laten overwegen. Net zo
belangrijk is het onophoudelijk werken aan fondsenwerving, zodat de organisatie niet te zwaar blijft leunen op de inzet van
vrijwilligers en zodat maximale impact kan worden gemaakt”.
Hoe kan EURAF de ontwikkelingen in Nederland en België stimuleren? Specifiek voor de gewascode kan EURAF van grote
betekenis zijn.
“Communicatie met de ministeries van milieu en landbouw wordt in toenemende mate van belang, omdat zij hun plannen
binnenkort gaan onderbrengen binnen de nieuwe CAP. Dat betekent dat partners in België en in Nederland, zoals het Louis
Bolk Instituut, nog meer een sleutelrol gaan spelen. De rol van EURAF hierin is om Europese landen te ondersteunen bij
hun inspanningen en om informatie op Europees niveau te delen.
Ik denk dat het cruciaal is om ons te realiseren dat we niet veel tijd meer hebben: als we er niet in slagen in 2020 te
bereiken wat nodig is, liggen de regels weer voor een periode van vijf jaar vast. Laten we deze kans pakken!”
In de adviescommissie is genoemd dat landeigenaren sterke behoefte hebben aan een passend verdienmodel. Wat kan
EURAF daarvoor betekenen?
“Er is veel anekdotisch bewijs dat agroforestry winstgevender is dan monocropping; dat kan echter moeilijk worden
hardgemaakt, zoals we weten. Bij de transitie naar agroforestry nemen boeren een risico, dat niet gedekt wordt door
enige verzekering. Het lastige is dat verzekeraars niet uit te voeten kunnen met de combinatie van landbouw en bosbouw,
die agroforestry is. De publieke sector moet dus voorzien in een aanvulling op wat de private sector biedt.
Er zijn goede voorbeelden waar we van kunnen leren: Frankrijk heeft een nationale agroforestry-strategie ontwikkeld en
agroforestry in het curriculum van landbouwopleidingen laten opnemen.
India heeft al in 2004 een eigen agroforestry-strategie ontwikkeld; het investeert jaarlijks miljarden in de realisatie ervan”.
Hoe kunt u door uw deelname aan de adviescommissie agroforestry in Nederland ondersteunen?
“Project FARM LIFE kan profiteren van mijn internationale expertise, bijvoorbeeld bij het doen van onderzoek en het
uitvoeren van activiteiten. Het interessante van agroforestry is dat het wereldwijd steun ondervindt op gebied van beleid
en financiering. We kunnen leren van Azië, Afrika, Latijns-Amerika en van Europa zelf. Dat is niet alleen opwindend; het
maakt het uitermate interessant!”
Zie ook http://www.eurafagroforestry.eu/welcome

Adviescommissie FARM LIFE
Op 6 februari 2020 is in Schijndel de adviescommissie van FARM LIFE voor het eerst bij elkaar
gekomen. Er waren vertegenwoordigers van verschillende organisaties, zoals RVO, EURAF en Van Hall
Larenstein en van de Vlaamse partner ILVO. De leden van de commissie hadden de gelegenheid om
elkaar op een informele manier te leren kennen.
Na een korte introductie door Eurídice Leyequién presenteerden enkele landeigenaren hun eigen
agroforestry-plannen. Ook besprak de groep de belangrijke speerpunten die FARM LIFE in het oog
moet houden, zoals economische waarde en wet- en regelgeving. Tot slot spraken de partners af om
onderling alle benodigde informatie te delen en om met één stem te spreken naar de overheid. In
maart is er weer een bijeenkomst, dan gaat de Adviescommissie onder andere een veldbezoek doen.
opleidingsmogelijkheden …
Professional MSc. -> Nieuwe masterspecialisatie bij Van Hall Larenstein
In september was al de eerste aankondiging: vanuit het project FARM LIFE start volgend jaar een
nieuwe masterspecialisatie bij Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp. Het gaat om Agroforestry
Production Chain Management, binnen het masterprogramma Agricultural Production Chain
Management (APCM). De specialisatie is bedoeld voor professionals in de land- en bosbouwsector
(zoals veehouderij, bosbouw en gewasproductie), die werken aan efficiency- of kwaliteitsverbetering
of facilitering van de productieketen. De voertaal van de master, die start in september 2020, is
Engels. De Engelstalige brochure van de masterspecialisatie is vanaf nu verkrijgbaar. Wilt u meer
informatie? Neem dan contact op met Hogeschool Van Hall Larenstein via +31 26 369 55 66 of
info@vhluniversity.com.
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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