
Resultaten van enquête agroforestry namens FARM LIFE!
In de maand september van het afgelopen jaar is er vanuit het FARM LIFE project een enquête
uitgestuurd naar een selectie van ruim 3.500 boeren en andere betrokkenen bij agroforestry. Op deze
enquête zijn 210 reacties binnen gekomen. De resultaten van de enquête vindt u hieronder.

Het grootste aandeel van de reacties komt van boeren, die zich voornamelijk in Gelderland en Noord-
Brabant bevinden. Het blijkt dat bijna de helft (49%) van de deelnemers niet bekend is met
agroforestry. Van de groep die niet actief bezig is met agroforestry denk het overgrote deel dat de
omgeving er neutraal tegenover staat. Het blijkt dat agroforestry nog niet zoveel bekendheid geniet.
Van de respondenten is 29 procent actief bezig met agroforestry. Van de overige deelnemers geeft 37
procent aan interesse te hebben om iets met agroforestry te gaan doen: 23 procent heeft interesse
om er iets mee te gaan doen als boer, 14 procent om er iets mee te gaan doen in een andere rol.
In de enquête is ook gevraagd wat de belangrijkste barrières waren bij het opstarten (of om te
beginnen). Het blijkt dat het grootste deel van de respondenten de onzekerheid over het
verdienmodel als belangrijkste barrière ziet, gevolgd door een gebrek aan kennis. Een ander groot
deel, vooral respondenten die geen interesse hebben in agroforestry, geeft aan dat het niet bij het
bedrijf past. Opvallend is dat het invullen van de gecombineerde opgave en gewascode, en de
herplantplicht onder de wet Natuurbescherming door minder dan 4 procent van de deelnemers
werden genoemd.
Er is over drie onderwerpen gevraagd of de respondenten vonden dat zij hierover voldoende kennis
hadden (technische, economische en juridische onderwerpen). De onderwerpen waarvan men aangaf
het minste kennis te hebben waren: oogsttechnieken (technisch), afzetmarkt voor agroforestry-
producten (economisch) en subsidiemogelijkheden (juridisch).
De informatie uit de enquête wordt gebruikt bij het opzetten van de toolkit voor agroforestry en voor
het vaststellen van onderwerpen voor de aankomende masterclasses. De enquête is ook gebruikt bij
het 2de webinar van de themagroep over de Europese green deal in rurale gebieden van het ENRD, dat
ging over de transitie naar duurzame toepassing van de landbouw en hoe het toekomstige GLB ingezet
kan worden om dit op te schalen.
FARM LIFE is uitgenodigd om te presenteren op het webinar Climate neutral food and wood. Hier
kunnen we input leveren voor het beleid over de Europese Green Deal. We zijn er trots op dat het
FARM LIFE project gezien wordt als voorbeeld van best practice op het gebied van klimaat.
Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname!
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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 vijftiende nieuwsbrief van project FARM LIFE! In deze nieuwsbrief geen interview,

maar wel: de langverwachte resultaten van de enquete die afgelopen jaar is gehouden.
Uit Vlaanderen de aankondiging van de masterclass Teelt en exploitatie van kwaliteitshout.

De nieuwsbrief van februari zal er anders uitzien, omdat we dan de overstap willen maken naar
MailChimp. U kunt de nieuwsbrief dan direct in de mail lezen, in plaats van als bijlage.

.
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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Vlaamse online Masterclass: Teelt en exploitatie van kwaliteitshout binnen een agroforestry-context!
Tijdens deze masterclass gaan we dieper in op de teelt en exploitatiemogelijkheden van kwaliteitshout 
in een agroforestry-context. Sprekers van BOS+, Cohout, HoutInfoBois en de Belgische Houtconfederatie 
komen aan bod. 
Wanneer? 26 Februari om 14.00 uur 
Inschrijven kan via deze link. Eenmaal ingeschreven ontvangt u enkele dagen voor de start van de 
masterclass van ons een mail met daarin de link om deel te nemen. Graag tot dan! 

Workshops van CropEye / LTO Noord (Ton Baltissen)
CropEye / LTO Noord nodigt u uit voor deelname aan online en fysieke bijeenkomsten en trainingen. 
Zie voor een overzicht:
Aanmeldformulier notenteelt (ltonoord.nl)
De nu geplande activiteiten in februari zijn natuurlijk afhankelijk van de coronabesluiten die nog
kunnen volgen.
U moet zich voor elke workshop en datum apart aanmelden!
Contact via Ton.baltissen@cropeye.com

Wellicht vindt u ook interessant: de nieuwe teelthandleiding hazelnoten. Te verkrijgen middels: 
www.notenteelt.com/shop

^ Afbeelding: Infographic met enquêteresultaten, Eelco Buunk)
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