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• Vlaanderen telt 25.456 landbouwbedrijven (2012)

Dit aantal gaat jaarlijks met ca. 3,5% achteruit (1/3 vgl. 1980)

• Ongeveer 613.800ha gebruikt als landbouwgrond (45%)
Voedergewassen vormen het grootste aandeel

Slechts 35% van deze gronden is in eigendom van de gebruiker

Kengetallen Vlaamse landbouw



Kengetallen Vlaamse landbouw

• Ongeveer 88% is ‘gespecialiseerd’

• De gemiddelde bedrijfsoppervlakte is 23,6ha (2011)

Verdubbeling vergeleken met 1980

Gemiddelde perceelsoppervlakte 1,4ha
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1. Wat is agroforestry?



1. Wat is agroforestry?

Mengteelt van landbouwgewas + houtachtig gewas

• NIET: bebossing van landbouwgrond (bestemming)

• NIET: Korte omloophout, bomenrij naast een perceel, 
hoogstamboomgaard, …

• Volgens Vlaanderen: bomenrijen met tussenteelt gewas

(alley cropping)

• Definitie verschillend naargelang context

Voorbeelden



Wat is agroforestry (niet)?

Korte omloophout

Bebossing landbouwgrond



Agroforestry

Wat is agroforestry (niet)?
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Wat is agroforestry dan wel?



Foto: C. Dupraz (INRA)

Vb. alley cropping
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2. Agroforestry vroeger en nu

Bron: internet



2. Agroforestry vroeger en nu
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Agroforestry is eeuwenoud en kent geen grenzen …

• Landbouwsysteem van de tropen

• Dehesa (Spanje) en Montado (Portugal)

Verspreide bomen (vnl. eik) met begrazing (rund, paard, varken)

• Bocage landschappen met gebruikshout

Knotbomen: veevoeder, ‘geriefhout’

Bomen(rijen): houtproductie voor bouwmaterialen

• Boomgaarden

Hoogstam fruitbomen, vijgen, olijven, … met begrazing of tussenteelt

• …



19

China

Agroforestry ‘de wereld rond’

Grote oppervlakten agroforestry in Zuid-Amerika (3,2 milj. km2),      

Sub-Sahara Afrika (1,9 milj. km2) en Zuidoost Azië (1,3 milj. km2).

Afrika

Bron: internet



Agroforestry ‘de wereld rond’
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India

Pakistan

Cuba

Bron: internet



Dehesa / Montado
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Bron: internet



Dehesa / Montado
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‘Iberico’ varken 

(pata negra)

Bron: internet



Maar … veel bomen verdwenen 

uit het landschap de laatste 100 jaar
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1999

Vb. Arisdorf (Zwitserland)

1941

Bron: Dupraz et al. (2008)
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Agroforestry vroeger en nu

Waarom verdwijnen bomen?

• Mechanisatie

Ruimte nodig voor machinebreedte, draaibewegingen, …

• Specialisatie + intensivering

Zoveel mogelijk produceren van één gewas met zo weinig mogelijk inspanning

• Wetgeving en beleid na WO II: landbouw = voedselproductie

Bomen op landbouwperceel (>50/ha) = korting op directe inkomenssteun

• Bomen hebben veel van hun vroegere functies verloren

Geriefhout, veevoeder, hoogstam fruitbomen, …
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Foto: C. Dupraz (INRA)
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Agroforestry vroeger en nu

Eind 20e eeuw krijgen bomen ‘nieuwe’ functies:

• Milieu: buffer (geluid, pesticiden, fijn stof, nutriënten, …), 

zuurstofproductie, erosiebestrijding, …

• Klimaat: CO2 opslag (plant + bodem)

• Biodiversiteit: vogels, insecten, korstmossen, …

• Landschappelijke waarde (KLE’s)

Bomen combineren met landbouw

• Start van onderzoek naar agroforestry (o.a. INRA)

• Wervel start promotie in Vlaanderen

Infomomenten, folders, artikels, studiereis, lobby voor subsidie, …



Mijlpalen sinds het jaar 2000

SAFE project – Silvoarable agroforestry for Europe (2001-2005)

• Reduce the uncertainties concerning the validity of silvoarable systems

• Extrapolate plot-scale results to individual farms or sub-regions

• Suggest agroforestry policy options

EURAF – European Agroforestry Federation (2011)

The European Agroforestry Federation (EURAF) aims at promoting the use of trees on farms as 

well as any kind of silvopastoralism throughout the different environmental regions of Europe. 

EURAF has about 250 members from 18 different European countries.

AGFORWARD - Agroforestry that will advance rural development (2013)

Project met 23 Europese partners die agroforestry onderzoeken, optimaliseren en promoten. De 

link met ecosysteemdiensten is sterk aanwezig.

Agroforestry vroeger en nu



3. Agroforestry in Vlaanderen
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Agroforestry in Vlaanderen

30

De pioniers … zijn aanwezig, verspreid over heel Vlaanderen

zijn vaak ‘hobbyboeren’

hebben ieder een heel eigen stijl/doel met AF

doen het uit persoonlijke interesse



Sint-Joris-Winge (2012)

Walnoten met grasland (maaibeheer)



Sint-Joris-Winge (2012)

Walnoten met begrazing
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Herne – Boskers met tarwe (2012)



34

Herne – Walnoot met tarwe (2012)



Zottegem (2012)

Populier en boskers met grasland
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Zottegem (2012)

Populier en boskers met grasland



Agroforestry in Vlaanderen
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Beleid - subsidie voor ‘alley cropping’:

• Minimum 3 bomenrijen, op 0,5 ha

• Minimum looptijd 15 jaar, dode bomen vervangen

• Minimaal 30 bomen/ha

• Kosten van aanleg worden terugbetaald voor (max.) 70%

• Kosten aantonen op factuur

Eenmalige subsidie voor aanleg, eigen werk niet vergoed



Agroforestry in Vlaanderen
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Wetgeving – aandachtspunten:

• Veldwetboek

• Bosdecreet

• Natuurdecreet

• Pachtwetgeving

• Directe steun landbouw begrensd op max. 50 bomen/ha 

(uitzondering gemaakt voor agroforestry)

• Gebieden met speciale bescherming (bv. beschermde landschappen)

• Kapvergunning



Agroforestry in Vlaanderen

39

Wervel – Werkgroep voor Rechtvaardige 

en verantwoorde Landbouw

Consortium Agroforestry (2010)

Onderzoek: thesissen, eigen initiatief

Aanleg proef- en demopercelen te Lochristi (2011)

Infodagen (2011, 2012)

Website: http://www.bosplus.be/nl/kenniscentrum/bomenbuitenhetbos/agroforestry



Agroforestry in Vlaanderen
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Consortium Agroforestry - proefpercelen bij bedrijf Mouton

• Opp. 12ha + 8ha referentie

• Drie percelen

• Vier boomsoorten
Boskers (Prunus avium), Gewone es         

(Fraxinus excelsior), Populier (Populus var. 

Grimminge), Walnoot (Juglans regia)

• 26m x 10m plantverband

• Voederteelten
Gras, granen & mais
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Aanleg proefpercelen bij Groep Mouton

Agroforestry in Vlaanderen
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Agroforestry in Vlaanderen

Aanleg proefpercelen bij Groep Mouton
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Een jaar later … Essenziekte

Schimmel (Chalara fraxinea)

Agroforestry in Vlaanderen
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Twee jaar later …

Agroforestry in Vlaanderen



4. Agroforestry onderzoek
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Agroforestry onderzoek

46

Hoe ‘werkt’ agroforestry ?

• Bomen hebben toch negatieve invloed op gewasgroei?

• Machinale bewerkingen van het perceel?

• Onkruid tussen en rond de bomen?

• Kan je kwaliteitshout bekomen op landbouwgrond?

• Rendabiliteit van agroforestry?

• Wat zijn goede boom-gewas combinaties?

• …

Vragen uit de praktijk



Agroforestry onderzoek
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• Economische haalbaarheid

• Bereidheid van landbouwers

• Wetgeving, regelgeving, subsidie

• Milieu-gerelateerde aspecten, effecten op:

• Klimaat: CO2 opslag

• Biodiversiteit

• Erosiebestrijding

• …

Vragen vanuit beleid



Agroforestry onderzoek
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• Eerste grootschalige agroforestry onderzoeksproject

• Bevraging 260 landbouwers in 7 EU landen: 40% interesse voor AF

• 65 milj. ha in de EU zou baat hebben bij milieuvoordelen AF

• GLB geen consistente houding t.o.v. bomen

Pijler 1: kappen (toeslagrechten) ; Pijler 2: aanplanten (subsidie)

• Technisch onderzoek (competitie, biomassaproductie, …)

• Modellering interactie bomen en gewas

SAFE project (Dupraz et al. 2005)

Dupraz C., Burgess P., Gavaland A., Graves A., Herzog F., Incoll L., Jackson N., Keesman K.,

Lawson G., Lecomte I., Liagre F., Mantzanas K., Mayus M., Moreno G., Palma J., Papanastasis V.,

Paris P., Pilbeam D., Reisner Y., Vincent G., Werf Van der W., 2005. Synthesis of the Silvoarable

Agroforestry For Europe project. INRA-UMR System Editions, Montpellier, 254 p.
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SAFE project (Dupraz et al. 2005)

Hoe beïnvloeden bomen het gewas? Enerzijds competitie

WATER, ondergronds via wortels

LICHT, gewas krijgt minder licht voor groei en afrijping

NUTRIENTEN, ondergronds via wortels

RUIMTE, geen gewas op plaats van bomenrij (5-10% perceelsopp.)

Bomen gaan dieper 

dan het gewas



Agroforestry onderzoek
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SAFE project (Dupraz et al. 2005)

Competitie bomen en gewas

(Dupraz & Liagre, 2008)

� Optimale benutting natuurlijke rijkdommen

Bovengronds (licht) Ondergronds (water)

(Dupraz et al. 2005)
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SAFE project (Dupraz et al. 2005)

Hoe beïnvloeden bomen het gewas? Anderzijds complementair

MICROKLIMAAT door windbreking, beschaduwing, …

BODEM ORGANISCHE STOF, verhoogt via bladval en wortels
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SAFE project (Dupraz et al. 2005)

Biomassaproducties bomen en gewas



Agroforestry onderzoek
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‘Land Equivalent Ratio’ (LER):

Verhouding van productie van mengteelt ten opzichte van reinteelt.

Dus LER > 1 betekent meeropbrengst bij mengteelt.

SAFE project (Dupraz et al. 2005)

• Verschillende types LER: biomassa, financieel, jaarlijks, rotatie, …

• LER > 1 mogelijk voor diverse AF systemen (Dupraz et al. 2005)
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Modellering: Yield-Safe, Hi-Safe en Farm-Safe

SAFE project (Dupraz et al. 2005)
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Praktische tips voor reductie competitie bij aanleg AF perceel:

• Relatief grote rij-afstand, (veelvoud van) machinebreedte
Vermindert competitie (voor licht) en maakt optimale bewerking mogelijk

• Noord-Zuid oriëntatie van bomenrijen
Vermindert competitie voor licht

• Regelmatige bodembewerkingen
Vermindert competitie voor nutriënten en water, dwingt boomwortels de diepte in

• Gewascombinaties: let op complementariteit

Bv. bomen die laat in blad komen, wintergranen, N-fixeerders, … 

• Etc.

SAFE project (Dupraz et al. 2005)
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Agroforestry onderzoek

Effect van (regelmatige, diepe) bodembewerking (Dupraz et al. 2005)

Bewerkt Niet bewerkt
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SAFE project (Dupraz et al. 2005)

Verschil tussen met en zonder snoeien



AF in de praktijk - schematisch voorbeeld
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Met zo’n uitgebreid onderzoek in Frankrijk/West-Europa, 

moet er dan nog wel onderzoek gebeuren in België/Vlaanderen?

SAFE project (Dupraz et al. 2005)

JAZEKER:

• Competitie voor licht speelt sterker (noordelijker)

• De landbouw verschilt: gewaskeuze, perceelsgrootte, opbrengstcijfers, …

• Belang van demonstratie aan landbouwers en beleid

• Nog lang niet alles onderzocht, voortbouwen op SAFE



Agroforestry onderzoek

60

Onderzoek Consortium Agroforestry

Thesisonderzoeken

A. De Dobbelaere (UGent)

• Economische haalbaarheid van agroforestry met KOH

• Kosten-baten analyse via ‘netto actuele waarde’

• Subsidies (voorlopig) nodig om KOH en AF rendabel te maken

• Wettelijke bepalingen: 

• KOH = bos, in ruimtelijk kwetsbaar gebied

• Kapvergunning

De Dobbelaere A. 2011. Ontwerpen van een agroforestry-systeem met korte
omloophout. Masterproef voorgedragen tot het behalen van de graad van Master
in de bio-ingenieurswetenschappen: landbouwkunde. UGent, Faculteit Bio-
ingenieurswetenschappen. 170p.



Agroforestry onderzoek
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Onderzoek Consortium Agroforestry

Thesis R. Tallieu (UGent)

• Opbrengst van agroforestry systemen 

• Plot-SAFE model voorspelt biomassaproducties � LER

• Casus: agroforestry met populier (83/ha) en gewasrotatie met maïs, 

wintertarwe, wintergerst, erwt en spinazie. Looptijd 20 jaar.

• LERcumulatief = 1,38

• Model heeft ook belangrijke beperkingen (o.a. heterogeniteit veld)

Tallieu R. 2012. Agroforestry in gematigde streken: modelmatige scenario-
analyses voor opbrengsten en Land Equivalency Ratio's. Masterproef
voorgedragen tot het behalen van de graad van Master in de bio-
ingenieurswetenschappen: Bos- en natuurbeheer. UGent, Faculteit Bio-
ingenieurswetenschappen. 163p.
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Onderzoek Consortium Agroforestry

Thesis D. Baeyens (KHK – ILVO)

Baeyens D. 2012. Boslandbouwsystemen in Vlaanderen. Kennis, ervaring en
attitude van Vlaamse landbouwers. Masterproef tot het behalen van de Master of
Science in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde. Katholieke Hogeschool
Kempen (KHK) – Departement industriële en biowetenschappen. 116p.

Enquête bij 500 landbouwers (respons 17%)



Lacune in (technische) kennis

• Nooit gehoord van de term AF of de principes (55%)

• AF is een zeer moeilijk systeem (50%)

• Zeer groot probleem efficiënt bewerken perceel (60%)

• Onenigheid over aan en af te raden boomsoorten

Thesisonderzoek (Baeyens 2011)

Bron: www.4bm.ca/services/agroforesterie.cfm



Welk type agroforestry systeem voor Vlaanderen?

Bomen met grasland (48%)

Hoogstamboomgaard (38%)

Bomen met tuinbouw (10%)

Bomen met akkerbouw (9%)

Thesisonderzoek (Baeyens 2011)



Voor- en nadelen van agroforestry

Volgens Vlaamse landbouwers

Thesisonderzoek (Baeyens 2011)

+ -
Niet winstgevend

Verminderde gewasproductie

(competitie voor licht)

Bewerkbaarheid perceel

Minder erosieproblemen

Meer natuur en biodiversiteit

Hogere landschapswaarde

Betere luchtkwaliteit

ECOLOGISCH
ECONOMISCH-

TECHNISCH



Biodiversiteit (eigen waarnemingen)

Kruiden in boomstrook Amfibieën

Inventarisatie 2 percelen: Brede wespenorchis, Sint-Janskruid, Klein kruiskruid, Viltige bastaardwederik, Gele en paarse 

dovenetel, Madelief, Brandnetel, Vogelmuur, Duizendblad, Vossestaart, Perzikkruid, Kropaar, Kleine ooievaarsbek, …

Indicaties ecologische voordelen



‘Zou u overwegen om zelf ooit een agroforestry perceel aan te leggen?’ 

16% zegt JA (op percelen in eigendom)

CONCLUSIES

1. Onbekend maakt onbemind

2. Intentie voor toepassing is laag

3. Bomen (nog) weinig aanzien als economische factor

���� Nood aan onderzoek, demo en voorlichting

Thesisonderzoek (Baeyens 2011)
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Onderzoek Consortium Agroforestry

Thesis C. Vandevelde (KAHO St. Lieven – ILVO)

Vandevelde C. 2013. Agroforestry in Vlaanderen. Voorkomen en kenmerken
anno 2012-2013. Bachelorproef tot het behalen van tot het behalen van het
diploma bachelor agro- en biotechnologie, optie landbouw. Katholieke Hogeschool
Sint-Lieven. 81p.

Bevraging pioniers en starters:

• Subsidievoorwaarden staan toepassing soms in de weg

• Kleine percelen en lage boomdensiteiten (10-30/ha)

• Relatief veel biologische landbouwers

• Populaire teelten: walnoot, populier en gras
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Onderzoek Consortium Agroforestry

Thesis L. Van Vooren (UGent - ILVO)

Van Vooren L. 2013. Traditionele landschappen als vorm van agroforestry.
Masterproef voorgedragen tot het behalen van de graad van Master in de bio-
ingenieurswetenschappen: Bos- en natuurbeheer. UGent, Faculteit Bio-
ingenieurswetenschappen. 95p.

Economische haalbaarheid van agroforestry:

• Scenario’s: enkel houtkanten, alley cropping, met en 

zonder subsidies (vergroening), …

• Vergelijking met ‘business as usual’ (BAU)

• Veel hangt af van veronderstellingen, maar AF en BAU 

zijn aan elkaar gewaagd qua rendabiliteit



Agroforestry onderzoek

70

Onderzoek Consortium Agroforestry

Toekomstig onderzoek: opvolging site Lochristi + pioniers

• Biomassaproducties bomen en gewassen

• Kwaliteitsparameters bomen en gewassen

• Biodiversiteit: fauna (Arthropoda) en flora

• FAB en natuurlijke plaagbeheersing

• Koolstof-, nutriënten en waterhuishouding in de bodem

• …



5. Het potentieel van agroforestry           

voor Vlaanderen
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Potentieel agroforestry in Vlaanderen
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Potentiële voordelen voor leefmilieu:

• Biodiversiteit in landbouwgebied

• Vermijden van uitspoeling nutriënten

• Koolstofopbouw in bodem + biomassa (hout)

• Bestrijding van erosie

• Landschap

Opmerking 1: verschillende voordelen hebben weinig direct voordeel 

voor de individuele landbouwer

Opmerking 2: belangrijke effecten zullen wellicht pas optreden bij 

toepassing agroforestry op voldoende grote schaal

Bron: Dupraz et al. (2008)



Potentieel agroforestry in Vlaanderen

73

Potentiële voordelen voor landbouw(er):

• Gezondere bodem en teelt (milieuvoordelen)

• Product diversificatie (risicospreiding)

• Landbouwer als landschapsbouwer

• Rendabiliteit ?

Opmerking : rendabiliteit dient zeker nog onderzocht



Potentieel agroforestry in Vlaanderen
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KANSEN

• Vraag vanuit de maatschappij naar transitie ‘duurzame’ landbouw

• GLB pijler 2 (subsidie) + vergroening: 5% ecologisch aandachtsgebied

• Consortium Agroforestry: onderzoek, demonstratie en begeleiding

OBSTAKELS

• Mentale weerstand is groot

• Bepaalde aspecten van regelgeving (bv. kapvergunning)

• Onzekerheid over de toekomst (incl. beleid) � langetermijn planning AF



Potentieel agroforestry in Vlaanderen
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Moeilijkheden inpassen AF in landbouwsysteem:

1. Mentale weerstand

Persoonlijke visie, collega landbouwers, loonwerkers, grondeigenaar, …

Bomen worden niet aanzien als teelt

2. Langetermijn denken en handelen

Is binnen het teeltsysteem geen gewoonte (eenjarige teelten)

Creëert onzekerheid: beleid, rendabiliteit, bedrijfsopvolging en pacht

Verminderde gewasproductie incalculeren, omschakeling gewassen

3. Gebrek aan kennis en expertise

Het telen en onderhouden van bomen (soortenkeuze, vormsnoei, …)

Ontwerpen van een agroforestry perceel
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• Boomsoortenkeuze

Standplaatsgeschiktheid

Groeisnelheid bepaalt omlooptijd

Productiedoel: energie, kwaliteitshout en/of vruchten

• Bewerking van het perceel

Rijafstand afstemmen op machinebreedtes

Draaien op perceelsuiteinden moet mogelijk zijn

Lengterichting volgen, perceelsvorm

• Verminderen competitie

Plant afstanden

Noord-Zuid oriëntatie

…
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Intermezzo: ontwerp van een AF perceel
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Intermezzo: ontwerp van een AF perceel



Potentieel agroforestry in Vlaanderen

79

CONCLUSIE

Agroforestry kan (deels) het antwoord vormen op diverse uitdagingen 

gerelateerd aan milieu en natuur, ook in Vlaanderen

MAAR

• Er moet een ‘mindswitch’ gebeuren: bomen kunnen een investering zijn

• Technische kennis moet verder aangevuld worden met onderzoek

• Nood aan demo en uitwisselen van ervaringen, ondersteuning starters

• Beleid kan meer ondersteunend werken

Keuzes: waar agroforestry?

• Juridisch: knelpunten wegwerken, ruimere invulling AF
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