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Kan agroforestry tegemoet komen aan hedendaagse uitdagingen?

• Uitspoeling van nutriënten

• Erosie en runoff in gevoelige streken/percelen

• Achteruitgang biodiversiteit

• Bodemvruchtbaarheid (organisch materiaal)

• Verhoogd ondernemersrisico door productspecialisatie + volatiele 

markt

• Vraag naar biomassa – competitie met voedselproductie

• Ziektedruk in monoculturen

• Maatschappelijke vraag naar ‘vergroening’ van de landbouw

• …

WAAROM ONDERZOEK?
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Impact op omgeving

• Waterhuishouding, drainage, nutriëntenbeschikbaarheid, 

koolstofgehalte, etc.?

• (functionele) agrobiodiversiteit?

• Impact op gewaskwaliteit – botanische samenstelling?

Landbouwtechnisch - bosbouwkundig

• Welk onderhoud perceel (bomen, bodem, vegetatiestrook)?

• Impact teeltmaatregelen (bv. bemesting) op houtkwaliteit?

WELKE KENNIS OF ERVARING ONTBREEKT?
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Bedrijfseconomisch

• Biomassaopbrengst en financiële opbrengst: wat wel en wat niet te 

verwachten van een gecombineerde gewas-boomteelt?

• Meer of minder inputs en arbeid?

• Alternatieve inkomsten (uit verbreding)?

• Boekhoudkundige aanpak?

Juridisch

• Welke rechtszekerheden?

• Welke voorwaarden / verplichtingen / steun?

WELKE KENNIS OF ERVARING ONTBREEKT?
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Op beleidsniveau (Europees en Vlaams)

• Oprichting Europese federatie ‘EURAF’ (www.agroforestry.eu)

• Agroforestry in het nieuwe GLB?

• Opvolging juridische knelpunten (cfr presentatie Departement LV)

• Evaluatie subsidiemaatregel ikv voorbereiding PDPO III

WELKE NIEUWE ONTWIKKELINGEN ZIJN ER?
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Op vlak van onderzoek in Vlaanderen

• Voorafgaand: meerdere bachelor- en masterproeven

• Veel voorbereidend werk – uitwisseling Wallonië, Frankrijk, etc.

• Enkele grotere projectideeën in volle ontwikkeling (zowel op Vlaams 

als Europees niveau)

Op vlak van andere ondersteuning en sensibilisering

• Pioniersrol Wervel

• Sinds 2011: Consortium Agroforestry

• In ontwikkeling: nieuw initiatief bedrijfsopvolging

WELK ONTWIKKELINGEN ZIJN ER?
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Doel:

• Doorbraak van haalbare en rendabele agroforestrysystemen

• Teelttechnische professionalisering van de toepassing van agroforestry

• Win-win: simultaan ondersteuning bieden en kennis opbouwen

Wat? 

• Bedrijfsopvolging

• In kaart brengen uitgangssituatie

• Ontwerp, soortenkeuze en aanleg bepalen productiviteit, 

bewerkbaarheid en uitzicht

• Op zoek gaan naar de voor elk individueel bedrijf meest geschikte vorm 

en aanpak

HOE KUNNEN WE ‘STARTERS’ ONDERSTEUNEN?
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Hoe? 1+1 > 2

• Coördinerende rol

• Leren uit ervaring van anderen

• Regelmatig terugkerende vragen en antwoorden bundelen in een 

‘kennisdatabank’

• Belanghebbenden samenbrengen in een soort ‘netwerk’

• Gefragmenteerde expertise bundelen

• De juiste experts (in binnen- en buitenland) weten te betrekken

• Biedt opportuniteit om vanuit praktijkervaring en –prioriteiten met 

onderzoek te starten

HOE KUNNEN WE ‘STARTERS’ ONDERSTEUNEN?
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