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< Foto: Sander Verhage, student Bos- en natuurbeheer.
Zie interview.

welkom bij de nieuwsbrief!
Welkom bij de zestiende nieuwsbrief van project FARM LIFE! In deze nieuwsbrief onder andere een
interview met student Sander Verhage. Uit Vlaanderen bericht over de masterclass over aanplant en
boombescherming in agroforestry-systemen, met een link naar een heel informatieve instructiefilm.
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/.
Interview met … Sander Verhage, student Bos- en Natuurbeheer
In het kader van FARM LIFE werken diverse studenten aan hun stages en afstudeeropdrachten. Een van hen is
Sander Verhage, student Bos- en natuurbeheer bij Van Hall Larenstein, die zijn afstudeeronderzoek doet voor
een bedrijf in de Vlaamse Ardennen.
Hoe ben je in contact gekomen met het FARM LIFE-project?
“Een studiegenoot had al een project in het kader van FARM LIFE gedaan. Het principe van agroforestry vond ik
interessant, maar ik had er nog niet zo veel over gehad in de opleiding. Dit leek me een mooie manier om me
erin te verdiepen.”
Wat is het onderwerp van je afstuderen?
“De eigenaren waar ik een plan voor schrijf hebben sinds drie jaar een stuk grond in eigen beheer. Voordat zij
het in eigen beheer namen was er maïsteelt, maar zij willen er nu een vorm van agroforestry aanleggen. In mijn
plan beschrijf ik de soorten waar ze het beste voor zouden kunnen kiezen en de economische potentie hiervan.
Mijn afstudeeronderzoek sluit daarop aan: daarin onderzoek ik op basis van verschillende parameters welke
bomen en welke soorten goed bij elkaar passen. Bij bomen die veel zon wegnemen moet je bijvoorbeeld
soorten zetten die juist goed gedijen in de schaduw.”
Wat was de belangrijkste reden om voor deze opdracht te kiezen?
“Ik vind de tussenvorm tussen natuur en landbouw interessant. Daarnaast kan ik er mijn creativiteit in kwijt, en
vind ik het leuk dat het uiteindelijk toepasbaar is in de praktijk. ”
Hoe zie je de toekomst van agroforestry voor je?
“Het zou mooi zijn als het de landbouw van de toekomst wordt. Ik zie wel potentie, omdat het een manier is om
beter met de klimaatverandering om te gaan. De transitie maken kan lastig zijn, je moet echt een langetermijnvisie hebben. De mensen waar ik mijn project voor doe hebben een aantal eenjarige soorten tussen hun bomen
staan, dat kan een goede oplossing zijn om de overgang te maken.”
Wat zijn je eigen toekomstplannen?
“Momenteel werk ik als boomtechnisch inspecteur en na het afstuderen ga ik een volgend
agroforestryplan voor een particulier schrijven.
Ik wil na mijn afstuderen een tussenjaar doen,
het liefst ga ik dan op reis als het weer kan.
Daarna zou ik mijzelf door middel van een
master verder willen specialiseren in de wereld
van bosecologie. Hierbij wil ik de koppeling met
agroforestry behouden.”
>
Beeld van het terrein waarvoor Sander Verhage
een plan maakt.

Vlaamse online Masterclass over aanplant en boombescherming in agroforestry-systemen
Jammer genoeg kon de Vlaamse Masterclass over aanplant en boombescherming in agroforestrysystemen niet fysiek doorgaan. In plaats daarvan maakten we een instructiefilm (40”) om potentiële
aanplanters alsnog vertrouwd te maken met de praktijk.
Voor de film waren we enerzijds te gast bij Kwekerij Het Wilgenbroek te Oostkamp voor een
silvopastorale aanplant (fruit + schapen) waar ook veebescherming werd aangebracht. Anderzijds
namen we een kijkje bij het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant te Herent, waar een experimentele
aanplant plaatsvond in het kader van het VLAIO Project Agroforestry.2025. Op dit perceel wordt divers
plantgoed (notelaars, bosgoed voor hout-productie, etc.) gecombineerd met akkerbouw. Hier kunt u de
film op ons YouTube kanaal bekijken.
Workshops van CropEye / LTO Noord (Ton Baltissen)
CropEye / LTO Noord nodigt u uit voor deelname aan online en fysieke bijeenkomsten en trainingen.
De site van lto is momenteel uit de lucht, hebben we gemerkt (Aanmeldformulier notenteelt
(ltonoord.nl))
Nu gepland:
22 april, 20.00 uur, online bijeenkomst ‘De meerwaarde van bomen op je landbouwbedrijf’,
door: Cees van Veluw
De geplande activiteiten zijn natuurlijk afhankelijk van de coronabesluiten die nog kunnen volgen.
U moet zich voor elke workshop en datum apart aanmelden!
Contact en aanmelden voor deze bijeenkomst via Ton.baltissen@cropeye.com
Wellicht vindt u ook interessant: de nieuwe teelthandleiding hazelnoten. Te verkrijgen middels:
www.notenteelt.com/shop
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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