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geplande evenementen …
*** Langzaamaan verdwijnen de beperkingen in verband met corona. Toch is niet zeker of geplande
activiteiten op locatie 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 23e nieuwsbrief van project FARM LIFE! In deze nieuwsbrief aandacht voor twee

masterclasses in Vlaanderen en voor een factsheet van CropEye over rassenkeuze van walnoten. 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 en bereikt telkens zo’n 300 belangstellenden.

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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notennieuws:
Ton Baltissen (CropEye) deelt graag de factsheet Rassenkeuze Walnoten met ons.

In de afzonderlijke bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u de factsheet.

22 februari FARM LIFE masterclass
Zoektocht naar een juiste vermarkting en verdienmodel voor bedrijven met Agroforestry 

Wat is een passend verdienmodel voor mijn Agroforestry-tak? Welke producten ga ik verkopen?
Hoe vermarkt ik agroforestryproducten en -diensten (bv. koolstofopslag)? Deze vragen komen aan
bod in deze masterclass.
In de voormiddag zal Liselot Bourgeois de Verdienwijzer voorstellen. De VerdienWijzer is een tool,
een eerste stap, in het opstellen, verbeteren of analyseren van jouw verdienmodel. Daarnaast
hebben we Olivier Guiot uitgenodigd. Olivier deed afgelopen jaren onderzoek naar de succes-
factoren in de korte keten. Ook agroforestryproducten worden veelal in de korte keten afgezet. Op
deze masterclass zal hij daarom zijn conclusies met ons delen.
Na de lunch gaan we op bezoek op het bedrijf van Kris Heirbaut, een ondernemende landbouwer
die dit najaar een perceel agroforestry aanplantte en onder andere aan de slag is met
koolstoflandbouw.
In verband met corona zijn het aantal deelnemers beperkt, dus snel inschrijven is de boodschap!
Dat kan HIER.

26 maart FARM LIFE masterclass
Wintersnoei – in voedselbos De Woudezel

Wij nodigen jullie uit voor een masterclass op 26 maart over het beheer van fruitbomen en een 
voedselbos. In de voormiddag zal Ivan Maertens (Boomgaardenstichting) een snoeicursus geven in 
de boomgaard van de Woudezel (Iepersteenweg 84, 8650 Houthulst). Na de lunch zal Diderik
Clarebout een rondleiding geven en vertellen over het beheer van een voedselbos. Het aantal 
deelnemers is beperkt, dus ook hier is snel inschrijven de boodschap. Inschrijven kan HIER.

nieuwsbrief en website:
Deze maand nog krijgen we versterking van ons team. De website zal worden geactualiseerd en we

kunnen ook uitzien naar de langverwachte omzetting van nieuwsbrieven naar MailChimp. Daardoor
kunt u de nieuwsbrief in het mailbericht lezen en hoeft niet langer afzonderlijk een bijlage te worden
geopend.
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