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< Andrew Dawson (WUR), zie interview

welkom bij de nieuwsbrief! …
Welkom bij de zevende nieuwsbrief van project FARM LIFE! In deze nieuwsbrief aandacht voor
events in Nederland en in België. N.B. informeer of het event wel doorgaat in verband met Coronamaatregelen. Tevens een interview met Andrew Dawson (WUR) en een verslag van een college van
Eurídice Leyequién aan studenten van de opleiding Bos- en Natuurbeheer in Velp.
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 …
*** In verband met Coronamaatregelen is onzeker of geplande activiteiten kunnen doorgaan ***
Raadpleeg daarom de website of mail naar euridice.leyequienabarca@hvhl.nl over de meest recente
informatie.
• EURAF Conferentie
De 5e Europese Agroforestry Conferentie (EURAF 2020): ‘Agroforestry voor the transitie naar
duurzaamheid en bio-economie zal plaatsvinden in Nuoro, Sardinië (Italië), N.B. uitgesteld naar 5 tot 7
oktober 2020. U kunt zich al inschrijven via https://www.euraf2020.eu/
--• MASTERCLASS Vlaanderen: ‘Ontwerp van een agroforestry-plan: hoe begin je er aan? Wat kost het?
Wat zijn de regels?’
> Webinar 25 april tot en met 10 mei 2020 + rondetafelgesprek op 12 mei.
Deze online masterclass zal focussen op de aandachtspunten die belangrijk zijn bij het ontwerp en de
latere aanplant van een agroforestryperceel. De presentaties worden opgenomen en gedurende 2
weken beschikbaar gemaakt (25/4 - 10/05) via Google Classroom. Wie is ingeschreven via dit formulier
ontvangt op 25/4 een link waarmee hij of zij de presentaties op een zelfgekozen moment kan bekijken.
Achteraf, op 12 mei, zal een online rondetafelgesprek plaatsvinden, met alle sprekers en zo veel
mogelijk deelnemers waarbij vragen aan bod komen en waarbij dieper kan ingegaan worden op
bepaalde onderwerpen. U zult een google-account nodig hebben om deze Webinar te kunnen
meevolgen. Voor wie vorig jaar reeds de gelijkaardige masterclass volgende (13 juni 2019) zullen
bepaalde onderwerpen herhaling zijn. Inschrijven kan via deze link. Voor vragen kan u terecht bij
marlinde.koopmans@ilvo.be
agroforestry in België … (door Marlinde Koopmans)
Tot en met “Varkens buiten onder de bomen? De toepassing van boslandbouw voor buitenvarkens is
in onze regio nog beperkt en uitwisseling van kennis, ervaring en innovatieve ideeën zodoende een
meerwaarde. Met de Operationele Groep P’Orchard brachten geïnteresseerde varkenshouders hun
praktijkervaringen en knelpunten in kaart, hierin ondersteund door ILVO, Inagro en het Varkensloket.
Op twee bedrijven werd een concreet inrichtingsplan voor boslandbouw in de buitenloop uitgewerkt
en gerealiseerd. Ook ervaringen in het buitenland werden samengebracht, via rechtstreekse contacten
en een literatuurstudie. In dit praktijkrapport brengen we die informatie samen.” Het rapport is
binnenkort beschikbaar op Agroforestry Vlaanderen.be
interview met … Andrew Dawson, onderzoeker WUR
Kunt u zich voorstellen?
“Mijn naam is Andrew Dawson. Ik ben werkzaam bij Wageningen University and Research (WUR) als onderzoeker agroecologie en bedrijfseconomie. Ik houd me onder meer bezig met projecten op het gebied van natuurinclusieve landbouw,
met name agroforestry.”
Hoe bent u in aanraking gekomen met FARM LIFE?
“De WUR heeft een nationaal onderzoeksprogramma op het gebied van agroforestry. Vanuit dit project hebben we een
aantal bijeenkomsten geregeld. Daar zijn we ook Eurídice Leyequién tegengekomen en zo zijn we betrokken geraakt bij het
project.”
Wat zegt de wetenschap over agroforestry?
“Het is een beetje dubbel. We hebben bewijs dat agroforestry in bepaalde situaties van meerwaarde kan zijn. Het levert
niet alleen additionele inkomsten op doordat je bijvoorbeeld fruit of hout produceert, maar het levert ook diensten als
biodiversiteit en koolstofvastlegging. Zo draagt het bij aan klimaatadaptatie en het verminderen van klimaatverandering. Er
is echter nog wel wat uit te zoeken, bijvoorbeeld op het gebied van verdienmodellen en langetermijneffecten.”
Wat zijn de grootste uitdagingen waar agroforestry nu voor staat?
“We moeten systeemonderzoek op lange termijn doen. Welke toepassingen zijn mogelijk, maar ook: welke
verdienmodellen zijn er voor boeren? We hebben hier een eerste stap in gezet, maar er moet nog veel gebeuren. De
huidige onderzoeksfinanciering gaat uit van onderzoeken van vier jaar, maar ik vind dat wij eigenlijk wel tien of twintig jaar
aan onderzoek nodig hebben”.
Een tweede uitdaging, specifiek in Nederland, is natuurlijk de gewascode. We moeten zorgen dat er een gewascode komt,
zodat ondernemers kunnen registreren dat ze hiermee bezig zijn. Daarin kan FARM LIFE een belangrijke rol spelen.”
Op welke manier kunnen de WUR en FARM LIFE samenwerken voor de ontwikkeling van agroforestry?
“FARM LIFE is meer bezig met andere typen agroforestry-projecten, ook met melkveehouders, terwijl wij binnen de WUR
werken aan projecten met akkerbouw. Het is goed om hierover in gesprek te blijven, bijvoorbeeld over businessmodellen.
Maar bovenal vind ik het belangrijk dat agroforestry de aandacht krijgt die het verdient. Het kan een grote bijdrage leveren
om de uitdagingen van deze tijd aan te gaan, maar daarvoor moet het wel bekendheid krijgen. Daarin kunnen wij samen
optrekken. Uiteindelijk werken we met zijn allen aan hetzelfde doel.”

Verslag college Eurídice Leyequién aan studenten
Bos- en Natuurbeheer
Op 3 maart jl. gaf Eurídice Leyequién in Velp college
aan een groep eerstejaars studenten van de opleiding
Bos- en Natuurbeheer (BNB).
Ongeveer twintig jonge, toekomstige professionals
werden ondergedompeld in de wereld van agroforestry. Toch was de materie niet voor allemaal even
nieuw. Diverse studenten lieten merken al aardig
thuis te zijn in het onderwerp. De vraag hoe we
natuurinclusieve landbouw kunnen bereiken leverde
een scala aan antwoorden op: inzet van natuurlijke
predatoren, consumptiepatroon aanpassen, meer
diversiteit, meer verantwoordelijkheid bij de private
sector, water efficiënter gebruiken, meer variatie in
gewassen per hectare, gebruik van pesticiden verbieden, bodemleven beter benutten, meer vruchtgebruik uit bossen halen, kennis van biologische landbouw uitbreiden, consumenten beter verbinden en
bewustmaken van de herkomst van het voedsel,
boeren faciliteren bij het zetten van kleine stappen en
het ontwikkelen van plaagbestendige gewassen.
Eurídice wil het liefst al deze suggesties met beide
handen aanpakken: technisch, bestuurlijk en natuur^ Eurídice Leyequién tijdens het college
lijk in het onderwijs. Het is niet zozeer van belang,
vertelde ze, dat de gehele landbouw moet worden omgevormd naar agroforestry, maar wel dat er meer
variatie aan gewassen moet komen en dat we moeten openstaan voor de verschillende vormen van
agroforestry.
Eurídice maakte ook de koppeling naar de Sustainability Development Goals (SDG’s) van de VN en wees
erop dat een voldoende voedselproductie en vergroting van de diversiteit nu op nummer 1 staat.
Het begrip gewascode kwam ter sprake en zelfs dàt riep bekendheid op bij een aantal studenten.
Hetzelfde gold voor de noodzaak van een verdienmodel op de lange termijn en het onder de aandacht
brengen van het bestaansrecht van agroforestry. Kortom: het lijkt erop dat de aankomend professionals
al goed bekend zijn met actuele thema’s. Dat belooft wat!
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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