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Zie artikel Agroforestry in België.

welkom bij de nieuwsbrief!
Welkom bij de twaalfde nieuwsbrief van project FARM LIFE! In deze nieuwsbrief onder andere
bericht over selectie van project FARM LIFE voor de conferentie ‘Climate neutral food and wood:
Showcasing best climate practices in agriculture, forestry, food systems and the bioeconomy’.
Uit Vlaanderen verslag van de studreis ‘ Agroforestry in de praktijk’.
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 11x
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 de transitie naar duurzaamheid en bio-economie’ zal plaatsvinden in Nuoro, Sardinië (Italië), van 17 t/m 19 mei 2021. U
kunt zich al inschrijven via https://www.euraf2020.eu/. De deadline voor registratie zal worden
aangepast aan dit nieuwe moment. Zie ook https://www.euraf2020.eu/ en
https://www.euraf2020.eu/covid-19-emergency/.
conferentie Climate neutral food and wood
Het FARM LIFE project is uitgenodigd om deel te nemen aan de conferentie Climate neutral food and
wood: Showcasing best climate practices in agriculture, forestry, food systems and the bioeconomy,
georganiseerd door DG CLIMA and EASME.
Behalve FARM LIFE waren nog vele andere projecten in de race. Het project is geselecteerd om een
presentatie te geven over Agriculture Adaptation, omdat het wordt beschouwd ‘als een geweldig voorbeeld met hoge kwaliteit’. Om trots op te zijn!
Tevens wordt vermeld dat het project is geselecteerd omdat ‘De projectsessies en paneldiscussies
informatie opleveren die zal worden gebruikt als input voor het beleidvormende proces in de context
van de Europese Green Deal’ (bijvoorbeeld revisie van de LULUCF Regulation, de nieuwe EU-strategie
voor klimaatadaptatie)’.
De DG CLIMA is het directoraat-generaal (Directorate-General for Climate Action (DG CLIMA), dat
leiding geeft aan de inspanningen van de Europese Commissie om klimaatverandering tegen te gaan
op Europees en internationaal niveau.
EASME is de afkorting voor Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises, oftewel het
uitvoerend orgaan voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Het is door de Europese Commissie
ingesteld om diverse EU-programma’s ten uitvoer te brengen, op het gebied van ondersteuning &
innovatie van het MKB, milieu, klimaat, energie en maritieme kwesties.
Verslag studiereis Agroforestry in de praktijk in het kader van gebiedsgericht traject in Vlaanderen
Naast de algemene masterclasses loopt er in Vlaanderen ook een gebiedsgericht traject in Landschapspark Bulskampveld (gelegen in de provincie West-Vlaanderen). We werken daarvoor nauw
samen met de gebiedswerker Land- en Tuinbouw van West-Vlaanderen. We startten dit traject met
een introductie van agroforestry bij verschillende groepen actoren (erfbetreders, vergunningverlenende organisaties, actoren betrokken bij het landbouwbeleid). Deze fase werd onlangs afgerond
met een studiereis voor alle reeds betrokken actoren, waarbij drie bedrijven bezocht werden die
agroforestry reeds toepassen. Het doel van deze studiereis was om het gegeven agroforestry concreter
tastbaar te maken. Hieronder delen we per bedrijf één geleerde les of uitdaging.
We bezochten de Ongenaerthoeve in Beveren waar reeds in 2013 bomen werden aangeplant volgens
het agroforestryprincipe. Sindsdien heeft de ondernemer vele soorten bomen aangeplant, voor
verschillende doeleinden. Tussen de rijen worden onder meer granen geteeld en het plan leeft om
energiehout te gaan produceren (wilg). Nog altijd worstelt de ondernemer met de vraag: ‘Hoe kan ik
een boom -als investering- op de juiste manier inboeken in mijn boekhouding?’.
Op de CSA (Community-Supported Agriculture, red.) Het Polderveld (Knokke-Heist) zijn verschillende
boomsoorten geplant onder andere vanwege de zeer gewaardeerde productie van biomassa.
Daarnaast wil de ondernemer gaan experimenteren met fruitbomen. In plaats van geënte bomen
werkt de ondernemer met zaailingen die worden beheerd als hakhout. Dit om de boom constant te
verjongen, zodat je niet na een aantal jaar zonder fruit zou komen te zitten. We zijn benieuwd naar de
resultaten van deze toch wel zeer innovatieve benadering.
Tot slot bezochten we Hof ter Meulen, gelegen vlak aan de kust in De Haan. Door de aanplant van
bomen (walnoot, appel, peer, kers,..) wil de ondernemer zijn varkens schaduw bieden en bijvoederen
met de vruchten van de bomen. De stevige zeewind en zilte lucht blijken echter niet zo evident voor de
ontwikkeling van de solitaire bomen. Ze overleven wel, maar groeien traag. Zoals een gezegde luidt:
‘De tijd leert wie de tijdelijke zijn’ (bron onbekend).
enquête over Agroforestry door … Eelco Buunk (hogeschool Van Hall Larenstein)
Beste nieuwsbrieflezer,
In de nieuwsbrief van juli/augustus vroegen wij u deel te nemen aan een enquête omdat u actief bent
in de land- of bosbouw, of hier op een andere manier bij betrokken bent. Dat kan nog steeds. Graag
zelfs, tot en met 9 oktober! Het ministerie van LNV heeft aangegeven zeer geïnteresseerd te zijn in de
uitkomsten van dit onderzoek, dus laat van u horen!
U vindt de enquête door te klikken op onderstaande link:
https://forms.gle/XM43dDCRZGKR77kX9
Nadat we de data hebben verzameld krijgt u in oktober een korte update, waarbij we u op de hoogte
stellen van de eerste uitkomsten. We sturen deze enquête ook breder uit onder agrarische bedrijven
om zo een goed beeld te krijgen van de situatie in Nederland rondom agroforestry.
factsheet mechanisering in agroforestry
Wanneer u als agrarisch ondernemer agroforestry wil toepassen op uw bedrijf en u heeft nog geen
ervaring met het telen van houtige gewassen, dan kan het lastig zijn om keuzes te maken voor beheer.
Het beheer en de oogst van deze gewassen zal anders zijn dan u gewend bent en er is veelal andere
mechanisatie voor nodig. Vanuit de fruit- en notenteelt zijn er tal van machines beschikbaar om u te
helpen. Het is belangrijk om de mogelijkheden voor mechanisering mee te nemen in de ontwerp- en
aanlegfase van een agroforestry-systeem.
In een factsheet gaan Andrew Dawson en Isabella Selin Noren van Wageningen University & Research
dieper in op de mogelijkheden om agroforestry-systemen te mechaniseren en de toekomstige
ontwikkelingen. Voor de gehele factsheet, zie https://edepot.wur.nl/529793.
start Agroforestry Netwerk Gelderland
Op 4 september heeft gedeputeerde Peter Drenth bij Natuurboerderij Wittenhorst in Stokkum het
startsein gegeven aan het Agroforestry Netwerk Gelderland. Dit netwerk brengt boeren samen die aan
de slag willen met agroforestry en ondersteunt hen met uitwisselingen, trainingen, workshops en
excursies. De provincie Gelderland wil boeren helpen bij het terugbrengen van houtige gewassen op
landbouwgrond. Dit maakt de grond minder kwetsbaar voor klimaateffecten, vergroot de biodiversiteit
en levert productie van noten en vruchten op.
Op 25 september heeft de eerste bijeenkomst van het Agroforestry Netwerk Gelderland plaatsgevonden. De deelnemers gingen op zoek naar een bedrijfsmodel om agroforestry toe te passen in
akkerbouw en groententeelt. Deze bijeenkomst vond plaats bij boerderij Veld en Beek in Doorwerth en
werd georganiseerd in samenwerking met het onderzoeksprogramma agroforestry 2019-2022.
Voor meer informatie over het Agroforestry Netwerk Gelderland kunt u terecht bij Piet Rombouts:
piet@romboutsAgroEco.nl.
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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