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Agroforestry in het verleden, heden en
toekomst
Evolutie landbouw

Mei 2014, Anne Oosterbaan

Landbouw in
bos
Vruchten, groenten
en vlees uit het bos
Akkertjes in het bos,
dieren in het bos

Recente verleden
- Oude agroforestry-systemen
- Mengteeltproeven (1980)
- DTO/MDL/Multifunctionele beplantingen
Winterswijk (1999-2006)
- St. Boslandbouw
- Europa: SAFE

Landbouw
met bos
Varkens in het bos
Koeien in het bos
Voer uit het bos
Strooisel uit het bos

Landbouw
buiten bos
Tussen houtwallen
Tussen elzensingels
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Hoogstamboomgaarden
Evolutie

-

Landbouw in het
bos

 Rivierengebied

-

Landbouw met bos

-

Landbouw met
bomen???

 5000 ha (1984)
 Appel, peer, kers, pruim
 Bongerdgrassen
 Koeien, schapen, varkens

en

verspreid

Landbouw buiten
het bos

Populier met gras
Mengteelt met
populier

 N-Brabant
 3000 ha
 100-200 bomen per ha
 Begraasd of gemaaid

•

Populier (P. robusta)
met suikerbiet, snijmais
en gras

•

200 en 400 per ha; 3
bemestingsniveaus

200
bomen

gras

biet

mais

-30 %

- 45 %

- 55 %

Tussenteelten minimaal 6
jaar rendabel

DTO/MDL
multifunctionele
beplantingen

Conclusies
Grasproductie onder noten eerste 6 jaar

Stichting
Boslandbouw

niet minder en blijft mogelijk na sluiting

•

Duurzamer grondgebruik

kronen

1997-2007

•

Ism landgoederen en

Notenproductie komt langzaam op gang

Stimulering en begeleiding

•

boeren 10 ha beplanting

van gemengde

van walnoot, zoete kers en

beplantingen van walnoten

tamme kastanje met gras

met gras, walnoten met

Gras gemaaid of begraasd
(koeien, paarden, schapen)

•

Plantafstanden 10 x 10 tot

duindoorn en hazelnoten,
Koreaanse pijnbomen
gemengd met Dwergkwee
e.d. in Noord-Nederland

20 x20 m
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Europa
SAFE (Silvoarable
Agroforestry for Europe)

Lopende projecten
Kennis
- wisselwerking bomen en
gewas
- houding grondeigenaren

Lopende projecten
•

Voederbomen (Praktijknetwerk St. Duinboeren en LBI)

•

Bomen voor buitenkippen (Praktijknetwerk LBI)

•

Varkens in bos (Meulenkamp en Rienks)

•

Landschap van smaken (Praktijknetwerk St. Streekeigen producten Nederland e.a.)

•

Lekker landschap (St. Waarde i.s.m. LBN)

Drive

•

Voedselbossen (Van Eck)

Mogelijkheden

•

Kiplekker onder de wilgen (Probos e.a.)

Kansen

•

Praktijknetwerk Groenten tussen bomen (St. Duinboeren)

Actoren



St. Wrâldfrucht (Friesland);samenwerking met Meetjesland in België

Organisatie



Niet-hout bosproducten /COST NFWP (Alterra/WU)

•

Sterke combinaties (WU)

•

Walnotenbeplantingen (boek)



Rol bomen
Drive

-hout, vruchten, blad, schors, stikstof e.d.
produceren

“De snelle technologische
vooruitgang van de laatste
decennia heeft een landbouw

-bodem

Productie van voedsel moet
duurzamer

opgeleverd, die schaarse

diep ontsluiten

-weersextrema (temperatuur, neerslag) dempen
-koolstof vastleggen

hulpbronnen verspilt, het

-schaduw geven voor vee (koele koeien geven meer

milieu vervuilt,

melk)

verantwoordelijk is voor
verlies aan biodiversiteit en
slecht is voor de gezondheid

Bomen kunnen multifunctionele
rol spelen.

-bijdragen aan biodiversiteit
-zorgen voor bestuivers en plaagonderdrukkers

van de mens” (Pablo Tittonell)
-erosie tegengaan (Veenkolonien en Z-Limburg)
-luchtkwaliteit verbeteren (fijnstof e.d.)
-energieverbruik gebouwen verminderen
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Productie

Mogelijkheden

boomproducten
vrucht
hout

overig
Grassen

Productie

Bomen en gewassen en
dieren

Recreatie

Zomereik
Ruwe berk
Zachte berk

X
X
X

X
X
XX

Granen

Melkkoeien

Vleeskoeien
Knolgewassen

Veel combinaties

Landschap

Doel 1+1 = ….

Water
en combi’s

Zwarte els
Grijze els
Acacia
Zoete kers
Vogelkers
Populier
Wilg
Walnoot
T. Kastanje

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Vlier
Appel
Peer
Pruim
Hulst
Hazelaar
Zwarte noot

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

XX
X
X

Schapen
Peulvruchten
Varkens
Koolachtigen

X
X

Kippen

Bladgroenten
Vissen

Wortelgroenten

Taxus

Recreatie

Landschap

-

Aankleding omgeving

•

Beleving

-

Plukbeplanting

•

Nuttige biodiversiteit

-

Streekeigen producten

X

Zachtfruit

Siergewassen

X

(arrangementen)

Kansen
-

Nieuwe GLB : EFA’s ?

-

Beheer landschap in
samenhang met
landbouw

-

stadslandbouw



Uit NATUURVISIE EZ



Boeren hebben grote invloed op
natuur en landschap. Veel boeren
zetten zich daar ook voor in, vanuit
eigen motivatie of omdat ze er baat
bij hebben. Wanneer ze
bijvoorbeeld houtsingels of
natuurvriendelijke oevers en
akkerranden aanleggen, vestigen
zich daar insecten die ziekten en
plagen bestrijden in hun gewas. Of
bijen, die zorgen voor de bestuiving
van gewassen.

Wat is er
nodig?
•

Inzicht in
ervaringen, kansen
en mogelijkheden

Kennisnetwerk

•

Basiskennis

Onderzoek en
Onderwijs

•

Uitvoering

Organisatie
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Actoren
Kennisnetwerk

Onderzoek

Breed kennisnetwerk nodig (kerngroep is
er)

Welke combinaties 1+1 > 2
Financieel perspectief

Allianties met: biologische landbouw,
Organisatie

-

landgoederen

-

boeren met bos

-

agrarische bedrijven

-

landschapbeheerders

-

natuurbeheerders

-

productverwerkers

-

afnemers producten

landschap- en natuurorganisaties en
marktorganisatie, afzetkanalen
Projecten (liefst zonder subsidie)

Organisatie

Tot slot

• Project
A

• Project
B

 landbouw heeft altijd verbondenheid met bomen gehad
 Er zijn meerdere pogingen geweest om meer met
agroforestry te doen; voordelen konden blijkbaar
onvoldoende aangetoond

 Door de multifunctionele

benutbaarheid kunnen bomen
rol spelen in verduurzaming productiesystemen

Kennis

 Er is nog te weinig kennis over combi’s met doel

kerngroep

1+1 > 2
netwerk

 De functionele rol van biodiversiteit

biedt nieuwe kansen

voor landbouw met bomen

• Project
C

• Project
D

Hartelijk dank voor uw aandacht!
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