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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?



‘Een boslandbouwsysteem is een systeem 
voor grondgebruik waarbij de teelt van 
bomen wordt gecombineerd met landbouw 
op dezelfde grond’

(Vl. Regering, 2011)

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)
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Agroforestry: hoe werkt het?

1+1 > 2: aanwezigheid positieve interacties tussen 

bomen en gewassen als uitgangspunt

(Verheyen, 2010)



Agroforestry: hoe werkt het?

(Liagre, 2010)

Bovengrondse interacties:

- licht

- microklimaat

- ...

Ondergrondse interacties:

- water

- nutriënten

- ...



Agroforestry: bovengrondse interacties

N

• Licht:
– Voorbeeld reductie instraling

rond een geïsoleerde boom 
(gemiddelde op jaarbasis)

– Effecten doen zich over een 
afstand van +/- 1 
boomhoogte  gelden, maar 
sterke effecten beperken 
zich tot zone dichtbij en aan 
noordzijde boom

– Belang oriëntatie plantlijnen

(Dupraz & Liagre, 2008)



Agroforestry: bovengrondse interacties

• Microklimaat:
– Reductie windsnelheid

– Verhoogde lucht- en 
bodemtemperatuur

– Verhoogde luchtvochtigheid en 
bodemvochtgehalte

(Tallieu, 2010)



Agroforestry: ondergrondse interacties

• Water en nutriënten:
– Competitie voor water en

nutriënten

– AF-studie in Indiana (VS): 
relatief belang van 
competitie voor water en 
nutriënten kan groter zijn 
dan lichtreductie



Agroforestry: ondergrondse interacties?

• Water en nutriënten:
– Streven naar 

complementaire
bewortelingspatronen die 
leiden tot:

• Verminderde competitie

• Veiligheidsnet

• Hydraulische lift

(Liagre, 2010)



Agroforestry: is 1+1 >2?

• Is de totale opbrengst van de bomen en gewassen 

in een agroforestrysysteem hoger dan de 

gecombineerde opbrengst van de gewassen in 

reincultuur?

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

• LER kan geïnterpreteerd worden als % land dat 

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

reinculturen om eenzelfde opbrengst te realiseren 

als onder een agroforestrysysteem



Agroforestry: is 1+1 >2?

• LER: een rekenvoorbeeld

– Perceel van 1 ha met tarwe (90% opp)

en populieren (10% opp)

– Gemiddelde opbrengst 

tarwe in reincultuur: 10 ton/ha;

gemiddelde opbrengst reincultuur

populier na 20 jaar: 300m³/ha

– Geen positieve (of negatieve) interacties: 

LER = 1 = (0.9x10)/10 + (0.1x300/300)

– Wel positieve interacties:

LER = 1.12 = (0.9x11/10+(0.1 x400/300)



Agroforestry: is 1+1 >2?

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

– Simulatie van opbrengsten

voor een virtueel 

agroforestryperceel op de UGent-

proefhoeve te Melle

– Plot-Safe model (Burgess et al., 2004)

– Populier (83/ha; 20-jarige rotatie) 

in combinatie met akkerbouw



Agroforestry: is 1+1 >2?

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

• (functionele) biodiversiteit

– Regulerende diensten:
• Koolstofvastlegging en -opslag

• Waterkwantiteit en –kwaliteit

• Erosiecontrole

• Pollinatie

• Pestcontrole

– Culturele diensten
• Recreatie
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Agroforestry in de wereld

Agroforestry of “bomenlandbouw”: een nieuwe benaming 

voor een eeuwenoud landgebruik

• Een complexe set van systemen – talrijke combinaties

• In de vochtige tropen: gangbare vorm van landbouw

• ICRAF (World Agroforestry Centre, Nairobi, Kenya)

• Principe = nabootsen natuurlijk tropisch bossysteem

Bron: ICRAF, Dupraz & Liagre 2008, Wervel, Nair & Muschler 1989



Agroforestry in de wereld

• Tal van voordelen: bodemstabiliteit, verhoogde 

bodemvruchtbaarheid, verminderde ziektegevoeligheid, 

gunstig microklimaat, diversificatie van inkomsten en 

producten, …

• Algemeen: buffer + beperking risico + diversificatie

• Niet enkel eenjarigen – ook koffie, thee, cacao, banaan

• Vaak (veel) meer dan twee soorten

Foto’s: GEF & S. Bhagwat



Agroforestry in Europa

Opnieuw: tal van systemen en combinaties mogelijk

• Silvo-pastoraal

• Bosakkerbouw

• Bostuinbouw

Foto: C. Dupraz (INRA)



Agroforestry in Europa

• Dehesa (Spanje) of Montado (Portugal): de grootste 

agroforestry systemen in Europa

• 4 miljoen hectare met schapen, varkens of koeien onder 30 à 

100 eiken/ha



Agroforestry in Europa

Graanoogst 
onder 
populier

(9 jr – 140 
bomen/ha)

(FR)

Foto: C. Dupraz (INRA)



Agroforestry in Europa

Asperges

(FR)

Foto: C. Dupraz (INRA)Foto: C. Dupraz (INRA)



Agroforestry in Europa

Engeland (Wakelyns)

Boven: graangewas tussen 
rijen hazelaar

• Beheerd als hakhout (6jr)

• Idee: gunstig effect 

biodiversiteit – microklimaat

• Balans 

Onder: teelt van aardappelen

• Bomen in dubbele rijen

• 2x per jaar opgesnoeid

• Schaduw leidt tot ongelijke 

gewasontwikkeling

Foto’s: Wakelyns Agroforestry, Suffolk



Agroforestry in Europa

Veel traditionele agroforestry systemen verdwenen in 20e eeuw:

• Directe gebruikswaarde van bomen grotendeels verloren

• Intensivering, schaalvergroting en mechanisatie

(bomen reduceren areaal en bijgevolg opbrengst)

• Indirect ook een gevolg van regelgeving (hectaresteun)

Gevolgen:

• Heel wat know-how verloren gegaan

• Ecologische gevolgen

• Negatieve perceptie tov bomen op landbouwpercelen



Agroforestry in Europa

Hernieuwde aandacht in onderzoek – SAFE project

• EU project 2001-2005

• 7 landen (Frankrijk, Spanje, Italië, Griekenland, Zwitserland, 

Nederland, UK)

• Heel wat experimentele plots aangelegd, vnl. Frankrijk

• Resultaten tonen haalbaarheid aan: 1+1 > 2

• “Moderne agroforestry” = aangepast aan machines en 

teeltmethoden, relatief lage boomdensiteit

� Maar wat betekent dit voor Vlaanderen?



Agroforestry in een historisch perspectief

• Ook in Vlaanderen eeuwenoud

• Vroeger: veelzijdig gebruik (veekering, houtvoorziening, 

werktuigen & gebruiksvoorwerp, brandstof, medicijnen, etc.)

• Traditionele landschappen: hoogstamboomgaarden in de 

grasweide, knotbomenrij, rij populieren langs perceelsrand, …

Agroforestry in Vlaanderen



Evolutie 20e eeuw: idem verhaal van Europa

Vandaag: herontdekking

• Niet: terugkeren naar systeem van vroeger

• Wel: nieuwe rol voor houtige elementen in landbouw

– Economisch: grote vraag naar biomassa en hout, productdiversificatie

– Ecologisch: (functionele) biodiversiteit, klimaat, bodemkwaliteit, 

buffering erosie en uitspoeling, …

Agroforestry in Vlaanderen



Vraag die zich stelt: kan boslandbouw in Vlaanderen effectief heel 

wat hedendaagse problemen oplossen en de rendabiliteit van 

landbouwbedrijven verhogen?

Problemen van de hedendaagse Vlaamse landbouw:

– Uitspoeling van nutriënten

– Erosie en runoff in gevoelige streken/percelen

– Achteruitgang biodiversiteit

– Bodemvruchtbaarheid (organisch materiaal)

– Verhoogd ondernemersrisico door productspecialisatie + volatiele markt

– Ziektedruk in monoculturen

– …

Met een doordachte agroforestry opzet kunnen verschillende van 

deze problemen verminderd of zelfs geëlimineerd worden

Agroforestry in Vlaanderen



Voorbeelden uit de praktijk: diverse systemen en motivaties

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

Agroforestry in Vlaanderen

Walnotenteelt met begrazing Walnotenteelt met maaigras



Pioniers in Vlaanderen – Voorbeeld 3

Agroforestry in Vlaanderen

Walnotenteelt

• Eerste jaren maïs en tarwe

• Eenmalig voederbiet

• Later grasland (notensubsidie)

Aanplant 2010 in haagverband

• Beheerovereenkomst

• Afstand tussen rijen 54m

• Haagbeuk, kastanje, vlier, kers, brem, 

hazelaar, hulst, notelaar, winterlinde, …



Pioniers in Vlaanderen

• Technisch heel wat ervaring

• Toch nog veel praktische vragen mbt regelgeving:

– Vb. 1: Als ik de laatste 10 jaar van de agroforestry productiecyclus 

grasland aanleg onder mijn bomen, telt dit dan als blijvend grasland?

– Vb. 2: Ik doe bijna alles zelf bij aanleg van mijn agroforestry percelen, van 

het opkweken en enten van de jonge walnotenbomen tot en met de 

aanplant. Wat heeft de steunmaatregel mij te bieden?

– Vb. 3: Mijn ene perceel ligt in een beschermd landschap, een ander in de 

uitbreidingsperimeter van een natuurgebied. Heb ik daar de vrijheid om  

bomen aan te planten en vooral: heb ik de garantie dat ik ze 30 of 40 jaar 

later zal mogen oogsten?

– Vb. 4: Ik bezit een perceel met botanisch waardevol grasland, waar ik een 

subsidie voor krijg om het in stand te houden. Mag ik daar bomen 

aanplanten en kom ik dan nog in aanmerking voor de subsidie?

Agroforestry in Vlaanderen



• Pioniers-landbouwers: zeer diverse systemen

• Aandachtspunten / knelpunten in Vlaamse context:

– Juridisch: kappen van bomen, wat met AF in beschermde 

landschappen, uitbreidingsperimeters van natuurgebieden, … ?

– Lange looptijd versus jaarlijkse opbrengsten

– Kleine percelen + zeer intensief karakter

– Afzetmogelijkheden, hout en/of andere producten

– Vakkennis - Bosbouwkundige vaardigheden

Agroforestry in Vlaanderen



(Nood aan) onderzoek, kennis en (delen van) ervaring

Voorafgaand:

• Pioniersrol Wervel (www.agroforestry.be)

• Meerdere Msc thesissen UGent – Faculteit bio-ingenieurswetenschappen

• Attitude–onderzoek ILVO (masterthesis)

• Wallonië:
– bouwt voort op ervaring Frankrijk

– Centre de développement agroforestier (Chimay - UCL)

– Centre des technologies agronomiques (Strée-Modave)

Agroforestry in Vlaanderen
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Conclusies: waarom (geen) agroforestry?

Agroforestry heeft potentieel in Vlaanderen, maar…

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

• Vakkennis is onontbeerlijk

• Veel technische knowhow is verloren gegaan of versnipperd

• Rendabiliteit van systemen dient onderzocht

• Bomen hebben af te rekenen met een negatief imago

Nood aan wetenschappelijk onderzoek op lange termijn

Nood aan kennistransfer, –ontwikkeling en samenwerking

� Belangrijke rol weggelegd Consortium Agroforestry



Bedankt voor uw 

aandacht!
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