
interview met … Dorith Vermunt, Beleidsmedewerker Bos en Landbouw
Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
Welke rol kan agroforestry spelen in de transitie naar duurzame landbouw?
“Agroforestry is een kansrijke ontwikkeling die kan bijdragen aan de transitie richting kringloopland-
bouw, onder andere door een betere verbinding tussen landbouw en natuur. Het gebruik van bomen
in de bedrijfsvoering biedt agrariërs op verschillende manieren kansen. Bijvoorbeeld nieuwe verdien-
modellen door de combinatie van bomen met vee en/of (eenjarige) gewassen, zoals kippen met wal-
nootbomen of hazelnootbomen naast aardappelen. Ook draagt agroforestry bij aan een veerkrachtige
en klimaatrobuuste landbouw. Bijvoorbeeld door betere beschutting tegen wind en een betere
waterberging.”

Wat zijn belangrijke uitdagingen waar agroforestry voor staat, en wat doet het ministerie om agro-
forestry in Nederland verder te brengen?
“Agroforestry staat in Nederland nog in de kinderschoenen. Doordat het een nieuwe vorm van land-
bouw is lopen ondernemers soms tegen knelpunten aan. Zo kan een bedrijfslocatie in een bestem-
mingsplan of omgevingsvisie bestempeld zijn als een ‘open cultuurlandschap’ of een belangrijk weide-
vogelgebied, waardoor er geen bomen geplant kunnen worden. Daarom is belangrijk om te inventari-
seren waar er knelpunten zitten en wat daaraan gedaan kan worden. Het wegnemen van knelpunten
zal een van de speerpunten zijn waarmee we agroforestry de komende jaren zullen ondersteunen.
Ook komen er ondersteunende beleidskaders en zal het ministerie van LNV kennisontwikkeling stimu-
leren. Bijvoorbeeld door het ondersteunen van pilots, onderzoek en best practices.”

Hoe ziet het ministerie de toekomst van agroforestry in Nederland?
“Agroforestry kan een belangrijke bijdrage leveren aan verschillende maatschappelijke doelen op het
gebied van klimaat en biodiversiteit. Zo past het goed in de transitie richting kringlooplandbouw en
een toekomst waarin landbouw en natuur meer verbonden zijn.“

Hoeveel kennis over en belangstelling voor agroforestry is er binnen het ministerie op dit moment?
“Er is veel belangstelling voor agroforestry. Dat uit zich ook in de LNV-visie van minister Schouten en
de recent uitgebrachte bossenstrategie. Omdat agroforestry in Nederland nog in de kinderschoenen
staat, valt er nog terrein te winnen wat betreft het kennisniveau. Daarom zal het ministerie van LNV de
komende jaren inzetten op kennisontwikkeling over agroforestry.”
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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 duur-
zaamheid 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 aan-
gepast aan dit nieuwe moment. Zie ook https://www.euraf2020.eu/ en 
https://www.euraf2020.eu/covid-19-emergency/. 

welkom bij de nieuwsbrief!
Welkom bij de veertiende nieuwsbrief van project FARM LIFE! Het is de laatste van een bewogen

jaar. In deze nieuwsbrief onder andere een interview met Dorith Vermunt (Beleidsmedewerker Bos en 
Landbouw bij het Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied). Tevens nieuws over de 
workshops waarvoor Ton Baltissen u namens CropEye uitnodigt. 
Resultaten van  de enquête hadden we gehoopt te kunnen publiceren, maar helaas zijn de analyses 
nog niet afgerond. We vragen nog even uw geduld.
Het hele team van project FARM LIFE wenst u fijne feestdagen en een vernieuwend en gezond 2021!

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.

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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Evenement ‘Duurzaam Geld Zoekt Ondernemer’

Goedemorgen duurzame agrifood ondernemer!

Jij als ondernemer wil een positieve impact maken op de biodiversiteit, bodem of het klimaat. Maar 
voor ondernemerschap en innovatie is financiering vaak een uitdaging. Hoe kom je in contact met de 
juiste financier? En wat voor financieringsvorm past het beste?

Binnenkort organiseert MVO Nederland in samenwerking met het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV) voor de tweede keer de Agrifood-editie van het evenement Duurzaam Geld 
Zoekt Ondernemer. Tijdens dit evenement zullen diverse financiers, van (familie)fonds en bank tot 
subsidiegever en impact investeerder, pitchen wat zij voor financiering te bieden hebben en wat voor 
onderneming zij hiervoor zoeken. Hierna volgen meerdere rondes van speeddates tussen ondernemer 
en financier. Hierin kan een samenwerking tot stand komen en een financieringsbehoefte voor jouw 
ondernemingsplan, -uitbreiding of innovatieproject mogelijk beantwoord worden.

Dit jaar werken we met drie online thema-specifieke sessies:
Sessie 1 | Agroforestry | Donderdag 21 januari 9:30 – 12:00
Sessie 2 | Circulair ondernemen & kringlooplandbouw | Dinsdag 2 februari 9:30 – 12:00
Sessie 3 | Bodem & biodiversiteit | Dinsdag 16 februari 9:30 – 12:00 

Heb je interesse om deel te nemen aan een van deze sessies, en heb je een concrete 
financieringsvraag? Meld je dan aan via dit AANMELDFORMULIER en laat weten naar wat voor soort 
financiering jij op zoek bent!

Workshops van CropEye (Ton Baltissen)
CropEye nodigt u uit voor deelname aan de volgende (online) bijeenkomsten en trainingen:
• Workshop 21 januari 2021 middag. VOL. Fysieke bijeenkomst te Zoelen. Fruitteelt in agroforestry 

systemen en wat leren we van de fruitteelt om een goede opbrengst aan fruit en noten te krijgen. 
• Workshop 21 januari 2021 avond. VOL. Fysieke bijeenkomst te Zoelen. Hetzelfde programma als de 

middag bijeenkomst (dus een herhaling).
• Training snoeien hazelnoten 16 januari ochtend. VERVALT HELAAS. Fysieke bijeenkomst te

Breedenbroek. Zelf leren Snoeien.
• Training snoeien hazelaars 23 januari ochtend. VERVALT HELAAS. Fysieke bijeenkomst te

Breedenbroek. Zelf leren snoeien.
• Training snoeien 13 en 20 februari ochtend. VERVALT HELAAS. Fysieke bijeenkomst te

Breedenbroek. Zelf leren snoeien.
Aanmelden is noodzakelijk. Voor de digitale bijeenkomsten ontvangt u 1 dag van tevoren de link en bij
fysieke bijeenkomsten is er een maximaal aantal plaatsen beschikbaar in verband met het volgen van
RIVM richtlijnen (coronamaatregelen). Mochten deze worden aangescherpt net voor een fysieke
bijeenkomst dan wordt er contact met u opgenomen.
U moet zich voor elke workshop en datum apart aanmelden! Gebruik daarvoor deze link:
https://www.ltonoord.nl/programmas-en-projecten/aanmeldformulier-notenteelt

Aanmoedigingsprijs Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2020 gaat naar Bufferstroken 2.0
De woorden van de jury voor Bufferstroken 2.0:
De aanmoedigingsprijs is voor het project dat zo laagdrempelig en perspectiefvol is, dat het veel kan-
sen biedt om de landbouwsector een boost te geven. Het kan als stapsteen gebruikt worden voor de
transitie van intensieve landbouw naar landschapsgerichte landbouw. Maar belangrijker nog: het zorgt
voor waardering en vreugde bij het boeren. En let op provincie en alle andere wakers van het land-
schap: dit is zo kansrijk dat het massaal kan worden en daarmee echt iets gaat betekenen voor het
landschap! Hier ligt een ontwerpopgave die het lokale landschappelijke niveau overstijgt. De aan-
moedigingsprijs Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2020 gaat naar Bufferstroken 2.0 Het project
is heel laagdrempelig en heeft een grote toegevoegde waarde, zowel voor de biodiversiteit, uitspoeling
naar grondwater en waterlopen, vastleggen CO2 en perspectief voor de boer. Daarbij levert het een
bijdrage aan de eiwittransitie (minder dierlijke eiwitten, meer plantaardige door o.a. eten van
noten). Daarmee biedt het veel kansen om de landbouwsector een boost te geven.
Meer weten?
Winnaars-Gelderse-Ruimtelijke-Kwaliteit-bekend
Genomineerden GPRK 2020 - Sprekend Gelderland
Bekijk hier het juryrapport - Sprekend Gelderland
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