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Dossier Agroforestry
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Sinds 2011 kunnen boeren in Vlaanderen subsidies krijgen om bomen te planten op hun percelen. Deze teeltmaatregel noemt men agroforestry of boslandbouw. Hierbij is het de bedoeling om hout (of boomvruchten) te
produceren naast de gewone land- of tuinbouwproductie.
Voor de gemiddelde landbouwer is boslandbouw niet
zo evident. Boeren hebben immers altijd geleerd dat je
beter geen bomen in de buurt hebt, want die geven
schaduw en hinderen de werkzaamheden. Ze doen
bovendien de opbrengst dalen, dus waarom zou je zelf
bomen planten op je grond? In dit dossier geven we wat
meer informatie over agroforestry en over wat het
onderzoek in dit kader ons tot nu toe geleerd heeft.
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Agroforestry begint
uit te breiden

er

We hadden een gesprek met Bert Reubens, die bij ILVO het onderzoek
naar agroforestry in Vlaanderen coördineert. Hij is overtuigd van de
troeven van het principe, maar ziet ook dat de Vlaamse landbouwers
erg terughoudend staan tegenover bomen in landbouwpercelen.
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Bart Vleeschouwers
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Kan je ons om te beginnen iets meer
vertellen over projecten rond agro
forestry?
“Het toenmalige IWT (nu Vlaio) gaf in
2014 de mogelijkheid om agroforestry
eens grondig door te lichten en het te
ondersteunen in Vlaanderen. Dat eerste Vlaio-project, dat ons de middelen
gaf voor vijf jaar, is zopas afgesloten.
Onze oorspronkelijke aanvraag had
drie luiken: een luik rond onderzoek
(waaraan vooral ILVO, UGent en de
Bodemkundige Dienst gewerkt hebben), een luik begeleiding (waaraan
ILVO, maar ook Inagro, agrobeheercentrum Eco² en Bos+ gewerkt hebben)
en een luik informatieverspreiding
(waaraan alle partners meegewerkt
hebben). Het samenwerkingsverband
zelf was wel al enkele jaren eerder ontstaan, nadat een subsidiemaatregel
voor het aanplanten van agroforestry
goedgekeurd was. In het begin werden
enkele informatieavonden georganiseerd, maar al snel bleek er nood te zijn
aan meer kennis in het algemeen en
meer in het bijzonder meer begrip van
het effect van bomen midden in een
Vlaams landbouwperceel. Zo groeide

het idee om grondig wetenschappelijk
onderzoek te combineren met begeleiding en informatieverspreiding.”
Wat zijn volgens jou de belangrijkste
realisaties van het IWT-Vlaio-project?
“Volgens mij hebben wij het terrein
helpen effenen voor land- of tuinbouwers die aan agroforestry-aanplantingen denken. Er waren immers heel wat
wettelijke barrières die het realiseren
van een project in de weg stonden. Die
waren vaak gerelateerd aan rechtszekerheid over het mogen aanplanten,
maar vooral ook het mogen kappen
– en dus economisch valoriseren – van
de bomen. Mede dankzij het lobbywerk
van het projectconsortium zijn de
meeste bezwaren intussen opgelost. Er
blijven nog enkele uitdagingen binnen
het Natuurdecreet en het decreet op
erfgoedbeheer, maar daar wordt aan
gewerkt.
Daarnaast hebben we op het internet
een kennisloket ontwikkeld, waar je
alle beschikbare informatie over agroforestry kunt vinden. Op www.agroforestryvlaanderen.be vind je heel wat
informatie. Verder hebben we tiental- ->
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Wat staat er nog op het programma
van het consortium?
“Ons verhaal is zeker nog niet afgelopen. Zo zijn we nog bezig met het Europese Afinet-project, waarmee we vooral
op Europees vlak de bestaande kennis
willen samenbrengen. Het Farmlifeproject, dat manieren zoekt om klimaatrobuuste landbouwsystemen te
ontwikkelen, heeft in een aantal masterclasses al enkele honderden mensen
kunnen bereiken. En tot slot zijn er
enkele projecten rond de combinatie
van bomen met varkens of pluimvee.
We willen ook opnieuw een aanvraag
indienen om het IWT-Vlaio-project

26
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Stand van zaken
Sinds 2011 kan je subsidies
vragen voor agroforestry op een
perceel.

1

Sindsdien hebben 50 bedrijven
62 aanvragen ingediend en
127 ha aangelegd met subsidie.

2

45% van de aanvragers was een
biolandbouwer, 55% gangbare
landbouwer; 45% was een
gemengd bedrijf (met veeteelt),
30% een akkerbouwbedrijf en de
rest tuinbouw of CSA.

3

Jaarlijks zijn er 10 à 20 nieuwe
aanvragen.

4

Gemiddeld is een
agroforestryperceel 1,5 à 2 ha
groot. Gemiddeld heeft het 50 à
80 bomen/ha.

5

Gemiddeld heeft een perceel 3
boomsoorten, met walnoot,
hoogstamfruit, populier, tamme
kastanje, hazelaar, eik en boskers
als populairste soorten.

Bron: www.agroforestryvlaanderen.be
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Is de trend dan niet veeleer naar een
verdergaande specialisering?
“In Europa beginnen we stilaan te
ervaren dat doorgedreven specialisatie
tegen haar grenzen aanloopt en niet de
enige toekomst is. Denk maar aan een
hele reeks uitdagingen waar geen
goedkope oplossingen voor zijn
– plaag- en ziektebeheersing, de
impact van mestoverschotten of emissies, de leefbaarheid van bedrijven …
Maar in het traditionele denken over
land- en tuinbouw vinden we bovenal
geen eensluidend antwoord op de uitdagingen van de klimaatverandering.
Er valt dus zeker iets te zeggen voor
robuuste gemengde landbouwsystemen, die klimatologische of economische schokken kunnen opvangen. Denken in kringlopen is belangrijk
– koolstofkringloop, stikstofkringloop … Die kringlopen moeten we
kunnen sluiten op een bedrijf of in
(lokale) samenwerking met andere
bedrijven. Daar moeten we ons in ieder
geval terdege over bezinnen.” n

ht

Met een aangeplante oppervlakte van
130 ha is agroforestry vooralsnog wel
niet echt doorgebroken in Vlaanderen.
“Dat klopt. Een van de belangrijkste
redenen is zeker dat boeren terughoudend zijn om bomen in hun percelen te
planten. Ik kan dat ook perfect begrijpen, maar ik blijf optimistisch. Agro
forestry kan immers een deel zijn van
het antwoord op heel wat uitdagingen
waarmee de land- en tuinbouw geconfronteerd wordt en zal worden. De
voordelen van teeltsystemen zoals
agroforestry kunnen erg belangrijk
worden voor het voortbestaan van de
sector in een veranderende wereld.
Denk maar aan de klimaatverandering,
het maatschappelijk draagvlak voor de
sector, risicospreiding en de economische rentabiliteit.
Ik besef dat we niet heel Vlaanderen
vol bomen zullen planten en dat is wellicht ook niet wenselijk, maar er is toch
nog veel groeimarge voor agroforestry.
De belangstelling groeit van jaar tot
jaar. Het aantal aanvragen voor subsidie en de aangeplante oppervlakte stijgen elk jaar. Dat maakt me optimistisch voor de toekomst.”

voort te zetten, met meer aandacht voor
de veranderingstrajecten, financieringsmodellen en een afzetketen voor producten en diensten uit agroforestry.
Samen met de sector en andere betrokkenen willen we aan de slag met de
conclusies van het eerste project.
Je mag het belang van die ketenontwikkeling niet onderschatten. Er worden bijvoorbeeld heel wat bomen met
noten aangeplant, maar in Vlaanderen
zijn daar nog onvoldoende afzetkanalen voor. Ook het fruit van fruitbomen
of kwaliteitshout in agroforestry-aanplantingen kan niet zomaar via de traditionele kanalen aan de man gebracht
worden. Er is nog heel wat werk om dat
allemaal te optimaliseren. Interessant
is ook dat we uitzicht hebben op een
Europees onderzoeksproject waar
vooral aandacht zou gaan naar de
mogelijkheden van gemengde teelt
systemen om te bouwen aan klimaatrobuuste landbouw.”

Bo

len geïnteresseerden begeleid bij hun
project. We mogen er best trots op zijn
dat we erin geslaagd zijn om agroforestry op de kaart te zetten in Vlaanderen.”
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Waarom boeren het moeilijk
hebben met agroforestry

rig

In een interessant doctoraatsonderzoek zocht bio-ingenieur Lieve Borremans naar de redenen waarom landen tuinbouwers al dan niet bomen aanplanten in hun percelen. Voor dit onderzoek werden heel wat boeren
geïnterviewd, zodat de studie een goed beeld geeft van waarom mensen beslissen om mee te doen of er zeker
niet mee te beginnen.
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Bart Vleeschouwers
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ieve Borremans komt in haar
studie tot vijf belangrijke obstakels die de groei van agroforestry in Vlaanderen afremmen.
• Er is een gebrek aan kennis en aan
bruikbare instrumenten.
• Er is onzekerheid over de rentabiliteit.
• Er zijn nog steeds juridische onzekerheden over de status van agroforestry in de Vlaamse wetgeving.
• De bestaande kennis sijpelt te langzaam door naar de betrokkenen.
• Er is te weinig maatschappelijk

draagvlak voor deze ontwikkeling.

Gebrek aan kennis
Alhoewel er in het IWT-Vlaio-project
‘Agroforestry in Vlaanderen’ al heel wat
nuttig cijfermateriaal verzameld is,
toch blijven nog veel vragen onbeantwoord. Het is natuurlijk niet evident
om onderzoek te doen op korte termijn
over een proces dat meerdere tientallen jaren kan duren. Dat neemt wel
niet weg dat het belangrijk is dat
Vlaanderen steun blijft geven aan
wetenschappelijk onderzoek rond de

invloed van bomen op de landbouwproductie. De landbouwers zouden dit
zeker op lange termijn willen kunnen
evalueren. Zo zouden er bijvoorbeeld
machines ontwikkeld moeten worden
om het onderhoud van de bomen te
automatiseren.

De rentabiliteit blijft een
vraagteken
Ook wat de rentabiliteit van agroforestry op de langere termijn betreft, ontbreken momenteel de resultaten,
althans in onze Vlaamse context, want ->
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“Onzekerheid over
de rentabiliteit is
een struikelblok.”

nd

fenomeen als agroforestry bekend te
maken. Daarenboven moeten alle
betrokkenen in het dossier in dezelfde
richting werken. Agroforestry vraagt
een inbreng van landbouwers, onderzoek en overheid. Maar ook landbouworganisaties en consumenten hebben
hier een rol te spelen.

Juridische zekerheid is
basisvoorwaarde
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Niet iedereen heeft dezelfde visie op de
mogelijkheden van agroforestry in
Vlaanderen. Daarom hoor je soms
tegengestelde uitspraken naargelang
van de bron. Volgens Lieve Borremans
is het nodig dat iedereen die op een of
andere manier met agroforestry te
maken heeft, wil overleggen om te
komen tot een breed gedragen visie op
deze innovatieve vorm van landbouw.
Dat zou ook leiden tot een breder
maatschappelijk draagvlak, waar de
land- en tuinbouw alleen beter van kan
worden. Wanneer er bovendien in het
land-en-tuinbouwonderwijs op alle
niveaus ook aandacht zou zijn voor dit
relatief nieuwe fenomeen, komen
potentiële landbouwers én mensen die
in de sector werkzaam zullen zijn al
vroeg in aanraking met de mogelijkheden van agroforestry.
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Hoewel de laatste jaren al heel wat
juridische onduidelijkheden opgeruimd werden (Veldwetboek, Bosdecreet, ruimtelijke ordening), toch blijven er problemen. Zo werd het
Natuurdecreet nog niet aangepast,
waardoor een landbouwer die de
bomen wil oogsten misschien geen
kapvergunning krijgt, of verplicht
wordt om opnieuw bomen aan te planten. Ook bij agroforestry in een
beschermd landschap kunnen er problemen optreden, omdat je daarvoor
een vergunning nodig hebt. Het zou
volstaan om in deze wetten met een
zinnetje agroforestry toe te voegen als
een gewone landbouwteelt, maar dat
blijkt niet echt prioritair te zijn.
Tot slot verbiedt de pachtwet dat houtige gewassen op pachtgronden aangeplant worden zonder toelating van de
eigenaar. Aangezien zestig procent van
de Vlaamse landbouwgrond pachtgrond is, maakt dat heel wat potentiële
projecten onmogelijk. Anderzijds ligt
het moeilijk om te morrelen aan de
rechten van de eigenaar. Aanplanten
zonder toelating is natuurlijk ook niet
aangewezen, omdat dit voor de eigenaar aanleiding kan zijn om de pacht te
verbreken.
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Er zijn methoden om de bomen te
beschermen tegen vraat door vee,
maar die zijn allemaal wel vrij duur.

Neuzen in dezelfde richting

bo

maar gekkere dingen zijn op deze
manier aan middelen geraken.

Bo

in Zuid-Frankrijk heeft men al enkele
tientallen jaren ervaring en daar blijkt
agroforestry economisch rendabel te
zijn. Deze onzekerheid is natuurlijk een
struikelblok, omdat rentabiliteit voor
de landbouwer het eerste en belangrijkste aandachtspunt is. Bomen aanplanten alleen omdat anderen dat
wensen, is niet meteen een goede
motivatie.
Nieuwe ‘verdienmodellen’ zouden hier
een oplossing kunnen zijn. Hoe zou je
ook tussentijds nog wat kunnen verdienen aan aangeplante bomen?
Boomvruchten (noten of fruit) oogsten
ligt het meest voor de hand, maar er
zijn zeker ook nog andere mogelijkheden, bijvoorbeeld wanneer de overheid
de inspanningen van de landbouwer
inzake landschapsbouw of erosiebestrijding vergoedt. Voor bedrijven die
aan thuisverkoop of hoevetoerisme
doen, kan het opzetten van een agro
forestryproject ook een imagoboost
geven. Particulieren of bedrijven inzetten om een agroforestryproject te
sponsoren lijkt misschien ver gezocht,

Kennis tot bij de boer
Er is in Vlaanderen misschien nog
onvoldoende kennis over agroforestry
beschikbaar, maar wat we al wel weten,
moet zo efficiënt en zo snel mogelijk bij
alle betrokkenen terechtkomen. Dat los
je natuurlijk niet op in één-twee-drie.
Er is (veel) tijd nodig om een nieuw

Meestappen of niet?
Het onderzoek van Lieve Borremans
heeft als grote verdienste dat op een
wetenschappelijk verantwoorde
manier aangetoond is wat een weldenkend mens zelf aanvoelt. Het wordt nu
wel eenvoudiger om aan beleidsverantwoordelijken voorstellen te doen
die de introductie van agroforestry vergemakkelijken. Het is anderzijds ook
duidelijk dat de vele elementen pro en
contra niet gemakkelijk tegen elkaar af
te wegen zijn. Aan het eind blijft het de
verantwoordelijkheid van de boer om
te beslissen of hij hier al dan niet in
meestapt. n

Het hout is de kers op de taart
Bart Vleeschouwers

er
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Bomen en de bodem
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Het lijkt logisch dat het organischestofgehalte onder bomen hoger ligt dan
daarbuiten. Dat bleek ook duidelijk uit
de metingen van Paul Pardon, maar
ook de hoeveelheid plantenvoedingsstoffen bleek beduidend hoger te zijn.
Dat dit niet leidde tot hogere opbrengsten, kan verklaard worden door het
feit dat twee fenomenen elkaar tegenwerken: aan de ene kant meer meststoffen, maar aan de andere kant het
effect van beschaduwing en verdro-

meer detrivoren in de boomzone dan
in het volle veld, want ze gedijen beter
door de jaarlijkse aanvoer van boombladeren en zetten de oogstresten
sneller om. Dat verklaart waarschijnlijk
de hogere gehalten aan voedingsstoffen in de buurt van de bomenrijen.
Bij de roofinsecten waren de resultaten
wat onduidelijker. Er werden in het
volle veld namelijk meer roofinsecten
aangetroffen dan onder de bomen. Verder onderzoek zal duidelijk moeten
maken of deze insecten al van de
bomen naar het veld verhuisd waren
voordat Paul Pardon startte met zijn
waarnemingen.

en

ging. In een zone tot 30 m afstand van
de oudere bomenrijen meet je tot 5 ton
extra vastgelegde koolstof. Dat is mooi
meegenomen nu organische stof in de
bodem een van de heetste hangijzers
voor de landbouw wordt. Het feit dat
kleinere bomen uiteraard veel minder
bladmassa produceren dan oudere
– en net die bladmassa voor de organische stof zorgt – verklaart dat de
nieuwe aanplantingen nog niet echt
een meetbaar effect hadden.
Anderzijds zijn er ook mogelijkheden
wanneer je bij een jonge aanplant de
onderste takken moet wegsnoeien om
de bomen een goede vorm te geven,
met een stam van minstens vier meter
zonder vertakkingen. Verhakseld tot
snipperhout vormen deze takken een
ideale bron van koolstof voor het perceel. Bij de oudere bomenrijen die Paul
Pardon onderzocht, werd het hout dat
vrijkwam bij het opsnoeien van de
bomen meestal niet versnipperd maar
verbrand. De winst aan bodemkoolstof
kan dus nog veel groter zijn dan in dit
onderzoek gemeten werd.
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mdat de meeste aanplantingen in Vlaanderen nog erg
jong zijn, kunnen ze slechts
een beperkte impact gehad hebben op
hun omgeving. Voor zijn metingen
rond de gevolgen van agroforestry
moest onderzoeker Paul Pardon dus op
zoek naar alternatieven waar hij oude
bomen naast het veld kon opvolgen. Hij
heeft daarom op verschillende plaatsen
onderzocht hoe de bodem en de nuttige insecten beïnvloed worden door
bomen met een respectabele leeftijd en
omvang aan de rand van een perceel.
Wanneer die rij bomen slechts een deel
van het perceel afzoomde, kon hij op
hetzelfde perceel zelfs een perfecte vergelijking maken tussen een stuk mét en
een stuk zonder bomen. Hij deed
metingen op 1 m, 5 m en 30 m afstand
van de bomenrij en analyseerde de
organische stof, stikstof, fosfor en
kalium in honderden stalen. De resultaten waren vrij duidelijk.
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Onderzoeker Paul Pardon leverde met zijn doctoraatsonderzoek een interessante bijdrage aan het thema
agroforestry. Hij bewijst enkele dingen waarnaar men tot nu toe slechts kon gissen of naar buitenlandse
studies moest verwijzen. Hij toonde bijvoorbeeld aan dat bomen leiden tot een hoger organischestofgehalte
in de bodem en meer nuttige insecten op het perceel. De (negatieve) invloed op de opbrengst blijkt veeleer
beperkt en is alleen bij oude bomenrijen belangrijk voor bepaalde teelten.

Bomen en beestjes
Paul Pardon bekeek ook de invloed van
bomenrijen op het voorkomen van
bepaalde groepen van ongewervelden:
detrivoren (afvaleters) zoals pissebedden en miljoenpoten, naast predatoren
(prooieters) zoals loopkevers en kortschildkevers, die schadelijke insecten
zoals bladluizen kunnen bestrijden.
Zoals verwacht waren er beduidend

Bomen en opbrengst
Bij mais, aardappelen en suikerbieten
was er een duidelijke opbrengstdaling
dichter bij de (oudere) bomenrijen. Bij
wintergranen was er veel minder
invloed op de opbrengst, doordat een
groot deel van hun groeicyclus gebeurt
als er geen bladeren aan de bomen
staan. Uiteraard zal de invloed van
beschaduwing groter zijn wanneer
deze cyclus grotendeels samenvalt.
Waarschijnlijk zal je de teeltrotatie
moeten aanpassen als de bomen ouder
en groter worden, door alleen nog wintergewassen in te zaaien of deze percelen in grasland om te zetten.
Omdat de meeste aanplantingen nog
veel te jong zijn, kon nog niet gemeten
worden wat de bomen op zich kunnen
opbrengen. Oudere rijen langs de rand
van een perceel (meestal populier) ->
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Subsidies bij
aanplanten
Wie start met agroforestry, kan als
flinke hulp eenmalig 80% van de
aanplantkosten terugbetaald krijgen. De subsidie dekt de aankoop
van het plantgoed, het steun- en
beschermingsmateriaal en de kosten van het aanplanten. Als je zelf
instaat voor het planten, krijg je forfaitair 200 euro per ha. Om in aanmerking te komen, moet je aan de
volgende voorwaarden voldoen.
• Alle kosten zijn gedekt door facturen (behalve je eigen werk).
• De percelen zijn landbouwpercelen van minstens een halve hectare groot. Je geeft ze minstens 10
jaar lang aan met de teelt tussen
de bomen als hoofdteelt.
• Je mag tussen 30 en 200 bomen/
ha aanplanten. Opgelet: als je
meer dan 100 bomen/ha zet,
komt dit perceel niet meer in
aanmerking voor hectaresteun.
• De bomen zijn homogeen verdeeld over het perceel (dus geen
rij aan de rand van het perceel) en
blijven minstens 10 jaar staan.
Je vraagt de subsidie aan via het
e-loket van het departement Landbouw en Visserij. Dat moet gebeuren tussen eind juli en half september, dus de aanvraagperiode voor
dit jaar is voorbij. n
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ze opgroeien zoals het hoort. Zo worden ze op de langere termijn een leuk
spaarpotje voor de boer die ze plant.
Een landbouwer noemde onlangs het
hout van de aanplanting ‘de kers op de
taart’ – met de landbouwgewassen
doorheen de jaren als de taart en het
hout als extraatje dat het allemaal de
moeite waard maakt. n
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Bomen en erosiebestrijding

len en naar de ondergrond gaan, in
plaats van naar de beek of het dorp
beneden. Wanneer de sleuven licht
afhellen, kan je het water ook leiden
naar opvangbekkens, waar het dan
beschikbaar is voor beregening tijdens droge periodes.
Wie kleinfruit, rabarber, pompoenen of een ander gewas plant op de
berm, verliest minder landoppervlakte voor de normale teelten,
maar heeft natuurlijk wel (veel)
werk om dit allemaal te onderhouden en nadien te oogsten. n
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In het Vlaamse Heuvelland lopen
enkele interessante experimenten
over de invloed van agroforestry bij
erosie op hellende percelen. Parallel
met de hoogtelijnen wordt een sleuf
gegraven en de uitgehaalde grond
wordt ernaast gelegd. De bomen
worden ingeplant op de berm die zo
ontstaat. Daarmee verlaat je wel het
principe van de noord-zuidoriëntatie van bomenrijen als ideaal, maar
je krijgt een sterke afremming van
afstromend water. Het water zal
gemakkelijker infiltreren in de geu-
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kunnen op relatief korte termijn
geoogst worden. Paul Pardon pleit er
trouwens voor om bomen te kappen als
ze kaprijp zijn en niet te wachten tot ze
van nature het loodje leggen, want dan
zijn ze soms veel minder waard.
Bij agroforestry moet je er dus enerzijds voor zorgen dat de landbouwproductie zo lang mogelijk op peil blijft en
anderzijds de bomen zo verzorgen dat

lv.vlaanderen.be (zoekterm
Boslandbouw)
Je kan met je vragen ook terecht
bij het agrobeheercentrum Eco²
www.agrobeheercentrum.be/contact

Nieuwsgierig geworden na het doornemen van ons dossier? Op www.agroforestryvlaanderen.be vind je alles wat
in Vlaanderen over agroforestry beschikbaar is, inclusief een agroforestry-planner (Klik op ‘Zelf aan de slag’ in
de linkerkolom) waarmee je kunt nagaan wat mogelijk is op jouw bedrijf. Bovendien is er sinds kort een netwerk
van bedrijven die bezoekers graag rondleiden in hun agroforestry-percelen.
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