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‘Agroforestry is het cultiveren van de 
bodem met een simultane of sequentiële 
associatie van bomen en gewassen of 
dieren voor het bekomen van producten 
en diensten die nuttig zijn voor de mens’

(Torquebiau, 2000) 

Agroforestry: wat is het?



Agroforestry: wat is het?

Varianten op basis van voorkomen van bomen en gewassen in f(tijd)

(Tallieu, 2011)



Agroforestry: wat is het?

Varianten op basis van voorkomen van bomen en gewassen in f(ruimte)

(Smith, 2010)



Agroforestry: wat is het?

Bron : Plot-SAFE-model

Website Cranfield
university

Bron: www.4bm.ca/services/agroforesterie.cfm Bron: Dupraz en Liagre (2008)



Agroforestry: wat is het niet?

Korte Omloophout

(Volk et al., 2004)



Agroforestry: wat heeft het te bieden?

1+1 > 2: aanwezigheid positieve interacties tussen 

bomen en gewassen als uitgangspunt

(Verheyen, 2010)



Agroforestry: wat heeft het te bieden?

• Is de totale opbrengst van de bomen en gewassen 

in een agroforestrysysteem hoger dan de 

gecombineerde opbrengst van de gewassen in 

reincultuur?  Is 1+1 > 2?

• Kwantificeren met ‘Land Equivalent Ratio’ (LER):

• LER kan geïnterpreteerd worden als % land dat 

minder (LER > 1) of meer (LER < 1) nodig is bij 

agroforestrysystemen om eenzelfde opbrengst te 

realiseren als bij de samenstellende reinculturen



Agroforestry: wat heeft het te bieden?

• LER: een simulatie-oefening (Tallieu, 2011):

Houtopbrengst Gewasopbrengst

LERrotatie = 1.36



• Talrijke studies vinden LER’s > 1:  agroforestrystemen lijken dus 
inderdaad  productiever  dan combinaties van reinculturen

• Naast positieve impact op productie heeft agroforestry vaak ook 
positieve impact hebben op talrijke andere, belangrijke 
ecosysteemdiensten:
– Habitatdiensten:

• (functionele) biodiversiteit

– Regulerende diensten:
• Koolstofvastlegging en –opslag

• Waterkwantiteit en –kwaliteit (uitspoeling van nutriënten)

• Erosiecontrole

• Bestuiving

• Plaagcontrole

– Culturele diensten
• Recreatie
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Weldoordachte boomsoortenkeuze is cruciaal!

Technische aandachtspunten: welke boomsoort?

De Vos et al. (2010)



Technische aandachtspunten: welke boomsoort?
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Stap 1: Analyse van de groeiplaats



Stap 2: Doelstellingenanalyse

- Agroforestry, dus …

- Geen soorten gevoelig aan zonnebrand (bv. beuk)

- Geen soorten die een permanente of langdurige schaduw 

werpen (bv. meeste naaldbomen)

- Geen soorten die veel wortelopslag vertonen (bv. ratelpopulier)

- …

- Persoonlijke afwegingen:

- Korte versus lange rotatieperiode (bv. berk vs eik)

- Nadruk op kwaliteitshout of eerder op volumeproductie 

(kerselaar vs. populier)

- …

Technische aandachtspunten: welke boomsoort?



Stap 3: Haalbaarheidsanalyse

- Ziektegevoeligheid (bv. es), beschikbaarheid en kostprijs 

plantsoen, ….

Technische aandachtspunten: welke boomsoort?

Potentieel interessante boomsoorten voor agroforestry

zoete kers, berk, notelaar,  populier, eik, lijsterbes, els, 

(gewone es), wilg (korte rotaties), ...



Hoeveel bomen?

- Stabiele agroforestry: tot circa 50 bomen per ha

- Evolutieve agroforestry:  tot 100-150(-200) bomen per ha 

Oriëntatie bomenrijen: bij voorkeur N-Z

Hoe beheren?

- Jonge boompjes: bescherming tegen abiotische (bv. wind) en 

biotische gevaren (bv. vraat) kan noodzakelijk zijn

- Snoei is noodzakelijk: stamkwaliteit, lichtbeschikbaarheid 

gewassen, toegankelijkheid …

Technische aandachtspunten: hoeveel bomen & hoe 
beheren?



Vanuit landbouwkundig perspectief twee vragen centraal:

• Hoe een zo optimaal mogelijke gewasproductie 

nastreven in combinatie met bomen?

• Welke teeltkeuze en hoe eventueel teelttechnische 

maatregelen aan te passen?

-> welke effecten aanwezigheid bomen op gewas?

Technische aandachtspunten



Welke effecten zijn te verwachten?

• Microklimaat: reductie windsnelheden + schaduwworp

• Effect op gewasproductiviteit alsook botanische samenstelling 

(bv. grasland)

• Effecten over een afstand van +/- 1 boomhoogte, maar sterke 

effecten beperkt tot zone dichtbij en aan noordzijde boom

Technische aandachtspunten

(Dupraz & Liagre, 2008)



Welke effecten zijn te verwachten?

• Microklimaat: reductie windsnelheden + schaduwworp

• Voor vee: ook potentiële nadelen (vliegen, dazen) maar onder 

bepaalde omstandigheden schaduw welkom (cfr. Pastress)

Technische aandachtspunten

(Dupraz & Liagre, 2008)



Welke effecten zijn te verwachten?

• Water en nutriënten: competitie en/of complementariteit?

– Boomwortels onttrekken water en treden in competitie. Nefast 

voor zomergewassen dicht bij bomen.

– Anderzijds: waterbeschikbaarheid verhogen (meer infiltratie –

oppompen uit diepe lagen “hydraulic lifting”)

– Bufferende werking in periodes van extreme droogte – extreem 

natte omstandigheden

Technische aandachtspunten

(www.agroforesterie.be)



Welke effecten zijn te verwachten?

• Water en nutriënten: competitie en/of complementariteit?

– Wortels kunnen nutriënten onttrekken maar hebben ook 

toegang tot nutriënten die voor gewas onbereikbaar zijn -> via 

onder meer bladval terug beschikbaar gesteld

• Veel afhankelijk van een goed ontwerp en zorgvuldig 

geselecteerde combinatie

Technische aandachtspunten

(www.agroforesterie.be)



Hoe daarmee om te gaan?

1. Gewaskeuze en opvolging in een notendop

• Eerste jaren volledig vrij, voorkeur voor diepwortelende 

gewassen

• Naarmate competitie (licht, water) toeneemt: keuzes 

beperkter

• Overlap groeiseizoen zoveel mogelijk beperken, bv. 

wintergranen (+ boom(rassen)keuze: laat in blad)

• In de praktijk tal van combinaties mogelijk

• Akkerbouw moeilijker te combineren met vruchtbomen dan 

met bomen voor houtproductie omwille van 

toegankelijkheid?

Technische aandachtspunten



Hoe daarmee om te gaan?

1. Gewaskeuze in mature systemen

• Wintergerst sterk geschikt wegens zeer beperkte overlap

• Koolzaad potentieel geschikt

• Kleinfruit potentieel geschikt

• Maïs vaak minder geschikt wegens overlap waterbehoefte 

(rond bloei – 2e helft juli)? Idem bieten droogte probleem.

• Aardappelen: vragen rond verhoogd risico op Phytophtora

• Tuinbouwgewassen: mogelijk probleem verontreiniging takjes, 

blaadjes + probleem homogeniteit

• Vaak later overschakeling naar (tijdelijk) grasland bij sterkere 

competitie (oudere bomen)

-> We weten nog weinig…

Technische aandachtspunten



Hoe daarmee om te gaan?

2. Teelttechnische maatregelen en onderhoud

• Diepe bodembewerking remt ongewenste wortelgroei

• Ploegen maar ook een diepwerkende cultivator of woeler 

geschikt?

• Beheer vegetatiestrook: hoe mee om te gaan? Variërend van 

nulbeheer  tot onderhoud gericht op beperking van 

verspreiding van ongewenste planten/zaden

• Risico op verstopping door boomwortels in (oudere maar ook 

moderne?) drainagesystemen (cfr. thesis De Caluwé)

• Bemestingsregime: wellicht nauwelijks nood aan aanpassing

Technische aandachtspunten
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Pioniers in Vlaanderen - Voorbeeld 1

Agroforestry in Vlaanderen

• Populierenteelt (zaag- en afrolhout), omlooptijd 20 jaar

• Afstand tussen de rijen: 16m (beperkt)

• Tussenteelten:

• eerste 5 tot 10 jaar wintergranen en maïs

• later gras onder maaibeheer



Pioniers in Vlaanderen – Voorbeeld 2

• Belang van goede rassenkeuze (type noot) en veredeling

• Hoog kennisniveau: standplaats, enten, snoei, oogst

Agroforestry in Vlaanderen

Walnotenteelt met begrazing Walnotenteelt met maaigras



Pioniers in Vlaanderen – Voorbeeld 3

• Fruitbomen (oude rassen van appel, peer en kers) – 12 jaar oud

• Twee bomenrijen met 30 afstand

• Eerste jaren: tarwe, maïs en aardappelen

• Later: grasland

Agroforestry in Vlaanderen
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Motivaties, knelpunten, kansen en uitdagingen

zoals gezien door pioniers en andere Vlaamse landbouwers

(gebaseerd op thesisonderzoek Baeyens 2012 – KHK)

• Ruim 55 % geeft aan het systeem niet te kennen

• Ervaringen van pioniers erg uiteenlopend

• Veel vragen en bedenkingen rond productiviteit

• Technisch haalbaar? Gezien als een ‘moeilijk werkbaar’ systeem

• Welke systemen in Vlaanderen?

– Bomen met grasland (48%)

– Hoogstamboomgaard (38%)

– Bomen met tuinbouw of akkerbouw (10%)

Agroforestry in Vlaanderen



Motivaties, knelpunten, kansen en uitdagingen

zoals gezien door pioniers en andere Vlaamse landbouwers

• 16 % geeft aan niet uit te sluiten om zelf ooit een agroforestry 

perceel aan te leggen, weliswaar op percelen in eigendom

• Motivaties? Biomassaproductie, differentiatie bedrijf en 

landschappelijke meerwaarde meest frequent aangehaald

• Knelpunten? Verminderde gewasproductie, schaduw, te kleine 

percelen, te weinig landbouwgrond en verminderde efficiënte 

bewerking perceel

• Vrees voor juridische belemmeringen

• Veel terechte opmerkingen maar ook een aantal 

‘vooroordelen’: ware potenties systeem onvoldoende gekend?

Agroforestry in Vlaanderen
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En wat nu?

Hoe de doorbraak van haalbare en rendabele 

agroforestrysystemen mogelijk maken?

• Teelttechnische professionalisering van de toepassing van 

agroforestry noodzakelijk

• Gestoeld op kennis en praktijkervaring:

vakkennis = onontbeerlijk

• Objectieve gegevens op lange termijn + kennistransfer!

• Objectieve houding tov agroforestry als potentieel 

waardevol agro-ecologisch teeltsysteem

• Knelpunten m.b.t. regelgeving dienen te worden uitgeklaard

• Toekomstig beleid uit te werken in actief overleg met 

landbouwers

-> Daar gaat de volgende spreker verder op in



Dank voor uw aandacht

kris.verheyen@ugent.be – dirk.reheul@ugent.be

bert.reubens@ilvo.vlaanderen.be – bert.vangils@ilvo.vlaanderen.be


