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< enkele van de grote eiken in de Oak
Grove van Gavurka (Slowakije), een
van de best bewaarde boomweides
van Midden-Europa. Gefotografeerd
tijdens een van de excursies van de
European Landowners’ Organization
(zie interview met Daniel Monteleone)

welkom bij de nieuwsbrief!
Welkom bij de negende nieuwsbrief van project FARM LIFE! In deze nieuwsbrief een interview met
Daniel Monteleone, over project Agfosy en de European Landowners’ Organization. Tevens aandacht
voor het webinar dat onlangs door Eurídice Leyequién is samengesteld en natuurlijk voor het nieuws
uit Vlaanderen.
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 voor 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), van 5 tot 7 oktober 2020. U kunt
zich al inschrijven via https://www.euraf2020.eu/
interessante link …
Agroforestry: bomen en struiken inzetten voor duurzame (voedsel)productie biedt kansen! Zie
onderstaande link:
https://www.naturetoday.com/intl/nl/naturereports/message/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=usermailing&msg=26239
webinar over agroforestry
Onlangs is door Eurídice Leyequién een webinar samengesteld met de titel Greener Future for Young
Farmers. Het is bedoeld voor boeren die overwegen een vorm van agroforestry te gaan toepassen. In
het webinar wordt onder andere ingegaan op subsidieregelingen die verband houden met de CAP.
Daarnaast komen de agroforestry-vormen strip cropping (strokenteelt), alley cropping (rijenteelt),
silvoarable system (bosakkerbouw) en silvopastoralism (bosveeteelt) aan bod, evenals de ecologische
en economische betekenis van agroforestry. Voedselbossen zijn onderwerp van een volgend webinar.
Er is een Engelstalige en een Nederlandstalige versie beschikbaar. Belangstelling? Stuur een mail naar
euridice.leyequienabarca@hvhl.nl.
agroforestry in België … (door Marlinde Koopmans en Jolien Bracke)
Terugkijken op onze eerste online masterclass in Vlaanderen
Afgelopen maand vond de masterclass ‘Ontwerp van een agroforestryplan’, geheel binnen de tijdsgeest, plaats in een online classroom. Voor deze masterclass zijn zes powerpointfilmpjes
opgenomen. De filmpjes behandelen verschillende onderwerpen. Zo is er een filmpje met praktische
informatie nodig voor het ontwerpen van een agroforestry-systeem in combinatie met dieren en een
ander filmpje dat focust op de combinatie met plantaardige productie. In andere filmpjes komen de
(Vlaamse) juridische aspecten en regelgeving en subsidies aan bod. De deelnemers kregen ruim drie
weken de tijd om de filmpjes te bekijken. Tot slot organiseerden we een (online) rondetafelgesprek
waar deelnemers elkaar konden ontmoeten en waar ruimte was voor vragen aan de betrokken
experten.
Terugkijkend, mogen we met ruim 50 deelnemers deze masterclass als een succes beschouwen. Laten
we eerlijk blijven, een online masterclass kan niet op tegen de ervaring van een veldbezoek of face-toface uitwisseling. Tegelijkertijd konden we nu wel mensen bereiken die niet kunnen deelnemen aan de
real-life masterclasses. We zien het daarom als een interessante oefening voor de ontwikkeling van
een MOOC (Massive Open Online Course) die bij FARM LIFE nog op het programma staat.
Heb je de masterclass gemist en wil je de filmpjes toch graag bekijken? We hebben besloten de
filmpjes nog even online te laten staan. Wanneer je een mailtje stuurt naar:
marlinde.koopmans@ilvo.vlaanderen.be zullen we je toevoegen aan de online Google Classroom.
Op komst: online les-film over voedselbossen
Ook de masterclass voedselbossen zal dit jaar noodgedwongen op afstand gehouden moeten worden.
Hiervoor ontwikkelen we momenteel een inspirerende video, met getuigenissen en heldere uitleg van
onder meer Diderik Clarebout (De Woudezel - Diksmuide) en Piet Moerman (Eetbos – Deinze) en met
heel veel sprekende beelden van hun respectievelijke voedselbossen. We hopen deze online les-film
begin juli met jullie te kunnen delen.
Extra leesvoer
Revolve schreef onlangs een aantal artikelen over agroforestry (in het Engels). Jo Smith vertelt over de
belangrijke link tussen biodiversiteit en agroforestry. Patrick Worms vertelt over de ‘hidden art of
agroforestry’. Tot slot publiceerde Revolve een artikel over agroforestry in het nieuwe Europees
landbouw beleid (CAP).
interview met … Daniel Monteleone (project Agfosy, European Landowners’ Organization )
FARM LIFE is niet het enige project in Europa dat mensen wil informeren over agroforestry. Het project AGFOSY
(www.agroforestrysystems.eu) heeft hetzelfde doel. Een van de deelnemende partners is de European Landowners’
Organization (ELO). We spraken met Daniel Monteleone, die voor deze organisatie werkt.
Wie bent u en wat is de ELO?
“Mijn naam is Daniel Monteleone en ik werk sinds anderhalf jaar voor de European Landowners’ Organization. Mijn eigen
achtergrond ligt op het gebied van landbouw en politiek. De ELO vertegenwoordigt de belangen van landeigenaren in de
Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. We zijn gevestigd in Brussel, midden tussen de Europese Commissie en het
Europees Parlement. We focussen op een aantal verschillende thema’s die relevant zijn voor landeigenaren, zoals milieu,
duurzame energie, water, ontwikkelingen in de landbouw, status van particuliere bezittingen en bedrijven, bosbouw, en
handel.”
Wat is het AGFOSY-project?
“Het is een Erasmus+-project, bedoeld om trainingen te ontwikkelen over agroforestry. Het project is begonnen in
november 2018. We willen mensen onderwijzen hoe ze agroforestry kunnen inzetten, omdat het een manier is om de
duurzaamheid van landbouwsystemen te verhogen. We hebben allerlei materialen ontwikkeld: een verslag over de huidige
staat van agroforestry, 30 casestudies, posters om best practices op het gebied van agroforestry te laten zien,
studiemateriaal voor studenten en lesplannen voor docenten. Zie hier voor alle materialen die we al hebben gemaakt.”
Wie werken er aan het project?
“Zes partners werken aan dit project: de Tsjechische organisatie voor particuliere landbouw, de Tsjechische vereniging
voor agroforestry, de universiteit van Sopron (Hongarije), de Franse organisatie voor agroforestry, het Nationale
boscentrum van Slowakije en de ELO. Met een aantal van deze partners hadden we al eerder samengewerkt en we vonden
agroforestry allemaal een belangrijk thema, vandaar dat we dit project zijn begonnen. Hier vind je meer informatie over de
projectpartners.”
Wat zijn jullie plannen voor de toekomst?
“Het project loopt nog een half jaar. Er zijn nog wat materialen die we moeten afronden. Verder gaan we een pilot
opzetten om ons onderwijsmateriaal te testen, en video’s maken om te laten zien wat agroforestry kan opleveren. Zo
hopen we het nog verder onder de aandacht te brengen.”
Op welke manier kunnen FARM LIFE en AGFOSY samenwerken?
“We hebben beide hetzelfde doel. Het grootste verschil is dat FARM LIFE een LIFE-project is en AGFOSY een Erasmus+project. Maar we willen allebei mensen onderwijzen over agroforestry, en bouwen allebei voort op andere projecten. Op
deze manier brengen we agroforestry steeds verder.”
Wil je meer leren over agroforestry? Dan kun je meedoen aan de pilot. Er is slechts één onlinebijeenkomst, de rest van het
studiemateriaal kun je in je eigen tijd bekijken.

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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