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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 negentiende nieuwsbrief van project FARM LIFE! In deze nieuwsbrief het eerste

interview met een replicator farmer Anouk Vingerhoets. Daarnaast bericht uit Vlaanderen met een link
naar een informatieve film over voedselbossen. 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 Film ‘Voedselbossen in de praktijk’
Vorige zomer (2020) kon de masterclass over voedselbossen, georganiseerd binnen het FARM LIFE-
project, jammer genoeg niet doorgaan. Met het ILVO-team konden we wel ter plaatse gaan, en we
willen jullie de beelden zeker niet onthouden.
Voor de film waren we te gast bij Eetbos Deinze, waar een recente aanplant gerealiseerd werd, en in het
voedselbos De Woudezel te Houthulst, waar de successie al verder gevorderd is. Leer bij over deze
natuurinclusieve landbouwvorm door de masterclass te bekijken via deze link:
https://www.agroforestryvlaanderen.be/nl/nieuws/voedselbossen-in-de-praktijk-2-inspirerende-
voorbeelden.
U kunt alvast uitkijken naar een masterclass eind augustus. Een definitieve datum volgt.

replication farms
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd, brengen wij in de komende nieuwsbrieven een aantal
replication farms voor het voetlicht. Dit zijn de bedrijven die ons kunnen helpen bij het uiteindelijk
opstellen van een stappenplan. In deze eerste aflevering Anouk Vingerhoets, die op een stuk land in
Diessen (Noord-Brabant) agroforestry wil opzetten.

Kunt u me wat vertellen over uw plannen?
“Mijn ouders hebben een landbouwbedrijf en ik zit in de maatschap. Nu houden we alleen nog
jongvee en gebruiken we het land voor de ruwvoerproductie. Volgend jaar willen mijn vriend en ik het
bedrijf overnemen en gaan we het over een andere boeg gooien. Ons plan is om vleesvee te gaan
houden en de percelen rond het huis te gebruiken als agroforestry-percelen. Daarnaast willen we een
expertisecentrum worden voor agroforestry in de regio.”

Wat deed u besluiten met agroforestry te starten?
“Ik heb Plantenwetenschappen gestudeerd en kwam via mijn werk in aanraking met het concept, wat
ik erg interessant vond. We hebben toen besloten er verder mee te gaan op het bedrijf van mijn
ouders, omdat we dat graag natuurinclusief willen invullen, met het oog op de toekomst. Met hulp van
anderen ben ik toen gaan uitdenken wat ik precies wilde, en daar kwam bovenstaand idee uit.”

Hoe bent u in aanraking gekomen met FARM LIFE?
“Via mijn werk ken ik Piet Rombouts, die mij in contact bracht met het FARM LIFE-project. Hij 
begeleidt ons ook bij het opzetten van ons plan. Bij de provincie hadden we een VAB-impuls 
aangevraagd, een subsidie om te kijken wat je met vrijkomende agrarische bebouwing kunt doen. Van 
daaruit werden we al snel aan Piet gekoppeld, omdat we aangaven met agroforestry aan de slag te 
willen. Dit is nu twee jaar geleden en onze plannen worden steeds concreter. De deelname aan FARM 
LIFE helpt hier zeker in.”

Hoever bent u in het proces?
“We zijn nog bezig met het schrijven van een plan, vanaf volgend jaar willen we starten met de uitvoer.
Het moeilijkste aan het plan is het rondkrijgen van de financiering. Het is aan te raden om daar goed
over na te denken voordat je begint.”

Heeft u contact met andere replicators?
“We hebben nog weinig contact met andere replicators. Als we contact hebben, is dat met name via
de WhatsApp-groep. Ik vind dat jammer, maar ik denk dat dat ook komt door corona. Hopelijk komen
er nog mogelijkheden om elkaar wel eens te zien en te spreken, want ik denk dat we nog veel van
elkaar kunnen leren!”

Zijn er, behalve de financiering, nog meer dingen waar u tegenaan loopt bij het schrijven van het plan 
van aanpak?
“Ik vind het nog lastig om de uitvoering daadwerkelijk voor me te zien. We willen een expertise-
centrum opstarten, maar welke systemen moeten we daarvoor aanleggen? Welke soorten bomen zijn 
het meest interessant? Hoe gaan we om met afrastering voor ons vee? Is het mogelijk om bijvoor-
beeld bessenstruiken tussen de bomen aan te planten, om zo alvast een inkomen te genereren? Nog 
vragen genoeg dus.”

Hoe pakt u de financiering aan?
“Het probleem bij ons is dat we nog geen aandeel hebben in het bedrijf. Daarnaast zijn er nog weinig 
kengetallen over agroforestry en duurt het lang voordat de bomen volop in productie zijn. We 
proberen dat laatste te ondervangen door alvast aan de slag te gaan met vleesvee en wellicht het 
aanplanten van snel-producerende fruitsoorten tussen de bomen.
Daarnaast hebben we bij de provincie een subsidie aangevraagd voor het schrijven van een business-
plan. Hierbij worden we geholpen door een ondernemerscoach en een marketingcoach, dus dat is erg 
behulpzaam. Tot slot gaan we op zoek naar bedrijven die hun bedrijfseconomische informatie met ons 
willen delen, zodat we een zo gedegen mogelijke onderbouwing kunnen voorleggen aan een financier. 
Mocht iemand ons hierbij willen of kunnen helpen, dan horen we dat graag!”
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