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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.

welkom bij de nieuwsbrief!
Welkom bij de achttiende nieuwsbrief van project FARM LIFE! In deze nieuwsbrief onder andere

bericht uit Vlaanderen over de masterclass ‘Natuurlijke beschutting op en rond de weide in de
praktijk’. Tevens een uitnodiging voor een webinar over voedselbossen en de wetgeving in Vlaanderen.
Verder een eerste bericht over replication farms. In de komende edities zullen we u daar verder over
informeren. De nieuwsbrief is wat mager. Heeft u interessant nieuws of een bericht voor de
nieuwsbrief? Laat het weten via onderstaand mailadres! 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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FARM LIFE Masterclass ‘Natuurlijke beschutting op en rond de weide in de praktijk’
Na meer dan een jaar online masterclasses nodigen we u graag uit op een fysieke masterclass op
donderdag 1 juli. Deze focust op het gebruik van groen (voor schaduw, biodiversiteit, windbreek,
voeder,…) op en rond de weide.
Daarvoor zijn we te gast op de Kasteelhoeve Wange, waar landschapsarchitect Valentijn Docquier (Viva
Concept) ons rondleidt op het domein. Hier grazen paarden (en in de zomer enkele runderen) in een
natuurlijke omgeving met hagen, vrijstaande bomen, voedereilanden, … In de namiddag heet Jarno
Vandepoel ons welkom op de natuurinclusieve boerderij De Vaerendriesch met wit-blauw dubbeldoel
rundvee. De koeien grazen op weides omgeven door groen, maar doen ook aan natuurbeheer in het
Heibos in samenwerking met Natuurpunt.
Tot slot licht Joachim Lambrechts (Regionaal Landschap Zuid-Hageland) het project ‘Schaduwgroen in
veeweiden: van schaduwboom tot voederstruik’ toe en legt hij uit hoe de Regionale Landschappen u
kunnen ondersteunen bij uw project.
Let op: wij laten maximaal 20 externe deelnemers toe! Schrijf je dus snel en alleszins voor 25/06 in via
deze link.

25/6/21: Webinar Inverde: Voedselbossen: wat zegt de wet?
Voedselbossen zijn nieuw én een hot topic in Vlaanderen. Volgens de liefhebbers van voedselbossen
hebben ze het potentieel om één van de landbouwvormen van de toekomst te worden. Maar wat zegt
de wetgeving? Dat ontdek je tijdens dit webinar. Je gaat dieper in op de wetgeving die van toepassing
kan zijn op voedselbossen. Zo bekijk je of je bestaande bossen zomaar mag omvormen naar
voedselbossen. En of je in groene bestemmingen courante fruitbomen en exotische fruitbomen mag
planten. Net als het bouwen van tijdelijke of permanente constructies zoals een composthoop, toilet,
schuilhok of materiaalhok. Ook of het beheer van een voedselbos kan geregeld worden in een
natuurbeheerplan, bespreken we kort. Aan de hand van een aantal concrete cases bekijk je de
mogelijkheden voor voedselbossen in Vlaanderen. Na dit webinar ben je op de hoogte van de relevante
wetgeving. En weet je welke vergunningen je nodig hebt. Zo kan je met een gerust geweten aan de slag.
Meer info en inschrijven via deze link: https://www.inverde.be/opleidingen/webinar-voedselbossen-
wat-zegt-de-wet

replication farms
In het FARM LIFE-project zijn tien landeigenaren betrokken, die in samenwerking met FARM LIFE op
hun eigen land een agroforestry-systeem opzetten. Deze ‘replication farms’ zijn er om twee redenen.
Ten eerste realiseren we op die manier meer agroforestry, ten tweede verkrijgen we inzicht in wat
werkt. Zo hopen we uiteindelijk een compleet stappenplan op te stellen, dat andere landeigenaren
kunnen gebruiken bij hun eigen agroforestry-project.

De deelnemende projecten, vijf uit Nederland en vijf uit Vlaanderen, zijn divers in grootte en soort
agroforestry. Sommige projecten combineren bomen met vee, andere gaan meer in de richting van
permacultuur. De landeigenaren hebben 1 tot 15 hectare grond in hun bezit. In de komende
nieuwsbrieven zullen enkele van deze bedrijven de revue passeren.
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