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Agroforestry of boslandbouw 
Bomen op het veld voor een veerkrachtig landbouw-landschap

Bert Reubens
WVI Regionaal Overleg Milieu – 22 nov 2022
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Overzicht

• Uitdagingen in het agrovoedingssysteem: op zoek naar 
herstellende landbouw

• Wat is agroforestry?

• Welke invloeden en resultaten kan je verwachten?

• Beleid en stand van zaken in Vlaanderen

• Uitdagingen voor de implementatie van agroforestry

• Aanbod Consortium Agroforestry Vlaanderen
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Naar een systeembenadering
voor milieu- en klimaatuitdagingen

© INS
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UITDAGINGEN IN HET 
AGROVOEDINGSSYSTEEM
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Productiviteit

© Deere.nl

Voedselzekerheid

Mankracht

Levensstandaard

Voedselprijzen

© 
CLAAS.co.in

© Bodemenbemesting.nl
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Drijvende kracht van voedselproductie is 
“winst”, niet “de wereld voeden” 

• 3 bedrijven beheersen 60% van wereldmarkt zaaigoed en 
pesticiden 
– grootste = Bayer

• 3 bedrijven beheersen 50% van wereldmarkt 
landbouwmachines
– grootste = John Deere

• 5 bedrijven verhandelen 70% van wereldvoedseloogst 
– grootste = Cargill

• 50 bedrijven verwerken 50% van ‘s werelds voedsel 
– grootste = Nestlé

• 10 supermarktketens verdelen 50% van het Europese 
voedsel
– grootste = Schwarz, eigenaar van o.a. Lidl

Bron: Konzernatlas, 2017

Bron: FAO, 2013 en David Lam, Univ Michigan

beperkt gerelateerd met productie

Honger in de wereld

Evenwicht?
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Lineair verdienmodel
Inputs:

land, arbeid, 
grondstoffen

Outputs:
voedsel

• Stijgende 
grondstofprijzen

• Zware 
investeringen

• Gezond en betaalbaar 
voedsel

• Veeleisende 
contractteelten

Positie van landbouwers
in agrovoedingsysteem?

Hoe lang nog houdbaar? Van 57.811 bedrijven in 1990 naar 23.965 in 2020 (-60%)
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Toegang tot grond

Inkomenszekerheid

Maatschappelijke erkenning

Milieu- en klimaatimpact

Voldoende & kwaliteitsvolle voeding

Eerlijke prijsKluwen van 
regelgeving

Autonomie

Trots

Biodiversiteit

Weerbaarheid tegen klimaatextremen

Knack 13-03-2015

Vrt.be 04-10-2018
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Clash tussen landbouw en natuur?

• Al vele jaren een zeer moeilijke, delicate relatie.

• Ogenschijnlijke tegenstanders?
Van gebruik gewasbeschermingsmiddelen, schaalvergroting, 
mestproblematiek tot bosuitbreiding, natuurcompensatie, 
stikstofbeleid, MAP7, ...

• Ligt de oplossing in diversiteit, in nuance, in een open houding?

+ =
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Welke toekomstbeeld voor ogen?

• Een rendabele landbouw

• Een landbouw die ons allen (gezond) kan voeden

• Een landbouw waarin de landbouwer zich goed voelt…welbevinden… 
trots… maatschappelijk gedragen

• Een basis milieukwaliteit (water – lucht – bodem) en beperkte 
klimaatimpact

• Meerwaarde op ecologisch vlak

Of dus: een landbouw die herstelt.
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BOMEN OP HET VELD?
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Agroforestry (boslandbouw) = doelbewuste combinatie 
van de teelt van landbouwgewassen (of dieren) en 
houtachtige gewassen (bomen en/of struiken) op 

eenzelfde perceel

Nieuw producten en/of diensten worden zo gecreëerd

Agroforestry is…
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Agroforestry, boslandbouw of “bomenlandbouw”: een nieuwe 
benaming voor een eeuwenoud landgebruik

• Veel uiteenlopende vormen – talrijke combinaties

• Principe = nabootsen natuurlijk (bos) ecosysteem

• Bodemstabiliteit ↑, ziektegevoeligheid ↓, bodemvruchtbaarheid ↑, 

gunstig microklimaat, diversificatie van inkomsten en producten

• Algemeen: buffer + beperking risico + diversificatie

Agroforestry in de wereld
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Traditionele AF systemen
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Moderne varianten
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Moderne varianten
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Brede range aan systemen
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WELKE INVLOEDEN?
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19

« De boom heeft toegang tot hulpbronnen waar het gewas anders niet aan kan»  

(Ong et al., 1996)

Wat heeft agroforestry te bieden?
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Wat heeft agroforestry te bieden?

• Vaststelling: vaak een hogere  totale biomassaproductie in 
agroforestrysystemen ten opzichte van een enkelvoudige, zuivere teelt

• Efficiëntere benutting water, licht, nutriënten

• Positieve interacties tussen bomen en gewassen?

• Vaak enorme diversiteit aan producten en diensten

• Brandhout, industriehout, biomassa, vruchten, noten, voeder

• Sappen, confituren, olie, meel, likeur, paddenstoelen, honing, 
wild, vogels, aromatische / medicinale planten
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Wat heeft agroforestry te bieden?

• Agroforestry => invloed op biodiversiteit en op talrijke andere 
belangrijke ecosysteemdiensten

ESD = nuttige diensten die een ecosysteem (natuur, landbouw, 
bos,…) levert voor de mens

• Opslaan van koolstof

SOC (g kg-1)

Distance (m)

Bomenrij
Controle

Populieren (25 jr): toename van 5.3 ton C/ha in bodem.
Bodem + biomassa: 1 tot 3 ton C/ha/jaar
Bladval, takval, (boomwortels)
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Wat heeft agroforestry te bieden?

• Agroforestry => invloed op biodiversiteit en op talrijke andere 
belangrijke ecosysteemdiensten

ESD = nuttige diensten die een ecosysteem (natuur, landbouw, 
bos,…) levert voor de mens

• Opslaan van koolstof

• Verbeteren van bodemvruchtbaarheid & waterhuishouding
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Wat heeft agroforestry te bieden?

• Agroforestry => invloed op biodiversiteit en op talrijke andere 
belangrijke ecosysteemdiensten

ESD = nuttige diensten die een ecosysteem (natuur, landbouw, 
bos,…) levert voor de mens

• Opslaan van koolstof

• Verbeteren van bodemvruchtbaarheid & waterhuishouding

• Vermijden van erosie & nutriëntenuitspoeling
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Wat heeft agroforestry te bieden?

• Agroforestry => invloed op biodiversiteit en op talrijke andere 
belangrijke ecosysteemdiensten

ESD = nuttige diensten die een ecosysteem (natuur, landbouw, 
bos,…) levert voor de mens

• Opslaan van koolstof

• Verbeteren van bodemvruchtbaarheid & waterhuishouding

• Vermijden van erosie & nutriëntenuitspoeling

• FAB: bestuiving, natuurlijke plaagbestrijding, 
bodembiodiversiteit
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Wat heeft agroforestry te bieden?

Agroforestry => bijdrage tot landbouw die meer weerbaar is tegen 
impacts klimaatverandering (cfr “bufferwerking”)

• Invloed op microklimaat: licht, wind, temperatuur, water
• Wind => reductie windsnelheden = minder snelle uitdroging
• Temperatuur => globaal  tot 4 °C lagere dagtemperaturen (vermijden 

van hittepiek op warmste dagen) en tot 2 à 3 °C hogere 
nachttemperaturen

• Als toepasser kan je deels op die effecten inspelen
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LICHT
Schaduwwerking: naargelang omstandigheden (on)gewenst:

➢ Schaduwworp effect op gewasproductiviteit en – kwaliteit (in 
grasland: effect op botanische samenstelling)

➢ Effect tot op afstand ruim 2 x boomhoogte; sterkste (negatieve) 
effecten in de zone tot 10m nabij (volgroeide) boom

➢ Gewasafhankelijk

(Dupraz & Liagre, 2008)

Licht, water, wind & temp
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Wintergewas vs zomergewas
(Sidonie Artru 2017)

Suikerbiet Wintertarwe

SchaduwSchaduw

Licht, water, wind & temp
IL
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LICHT

Light intercepted Walnut 0.93; wheat 0.66; light capture index 1.39

Licht, water, wind & temp
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+ Vermijden hittestress bij dieren

+ Minder evapotranspiratie, minder hittestress gewas?

Licht, water, wind & temp
IL

V
O
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Invloed op waterhuishouding (en dus droogte –
wateroverlast) 

• Competitie en/of complementariteit? Buffer?

– Enerzijds: boomwortels onttrekken water en treden in 
competitie. Nefast voor zomergewassen dicht bij bomen.

– Anderzijds: bomen verhogen waterbeschikbaarheid via 
substantieel hogere infiltratie (doorworteling, toename OC, …) 
& oppompen uit diepe lagen (“hydraulic lifting”)

Licht, water, wind & temp

• Terreinervaringen tot dusver variabel

• Globale aanname: bufferende werking 
in periodes van extreme droogte of 
extreem natte omstandigheden
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Impact via erosiecontrole en buffering tegen overstroming

Waterbreak design to protect levees and limit flood damage

Een pionier-voorbeeld 
in Vlaanderen

Licht, water, wind & temp
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Agroforestry als landschapsbenadering

en connector tussen landbouw en natuur?
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Systeembenadering… Veel potentieel…
Succes sterk afhankelijk van 

doordachte planning, aanleg en beheer
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VOORKOMEN & BELEID
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Steunmaatregel in Vlaanderen

• Sinds 2011: BLS boslandbouwsubsidie
– 80% van alle kosten gerelateerd aan de aanplant

– Min 30 – max 200 bomen per ha (dit wordt flexibel)

– Min 0,5 ha

– In landbouwgebruik – teelt jaarlijks aan te geven

– Bomen blijven minstens 10 jaar staan

– Naaldbomen en aantal (invasieve) exoten uitgesloten

• Nieuw GLB: ook een onderhoudsubsidie
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Oppervlakte BLS subsidie
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Voorkomen in Vlaanderen

• Aangeplant via de steunmaatregel sinds 2011
– Ongeveer 240 ha

– 100-tal landbouwers

– Gemiddelde perceelsgrootte 1,5 à 2 ha (0,5 – 11,5)

– Gemiddelde densiteit 50 à 80 bomen/ha (30-200)

– Gemiddeld 3 boomsoorten (1 – 30)

• Daarnaast ook agroforestry buiten de 
steunmaatregel
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• Terechte bezorgdheid… voor oudere aanplanten af en 
toe nog onderwerp van discussie: vage grens 
agroforestry  bos – natuur -KLE

Mag ik die bomen dan wel kappen?

(Wervel)
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• Terechte bezorgdheid… voor oudere aanplanten af en 
toe nog onderwerp van discussie: vage grens 
agroforestry  bos – natuur - KLE

• Sinds 2012: steunmaatregel voor aanleg van 
agroforestry percelen (BLS)

• Daarbij ook: (geregistreerde) agroforestry percelen 
erkend als productiesysteem én als uitzondering 
gedefinieerd in onder meer Bosdecreet, Veldwetboek 
en Codex ruimtelijke ordening.

• Momenteel op tafel: Natuurdecreet
• Bijzondere situaties: Beschermde en 

erfgoedlandschappen

Mag ik die bomen dan wel kappen?
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• Reglementering op vlak van voedselveiligheid, 

verwerking en vergunningen voor infrastructuur

• Agroforestry met dieren: hoe zit het met mestbeleid, 

inscharingscontracten, dieren in het bos…?

• Stikstofbeleid en agroforestry?

Andere uitdagingen regelgeving
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Uitdagingen op vlak van

• Ruimtebeslag

• Verhouding tot andere teelten

• Investering op lange termijn

• Afzetmarkt

• Regelgeving

• …

MAATWERK

Mogelijkheden = context afhankelijk

Stimulerende omgeving = must

Agroforestry, een evidentie?

41

42



22/11/2022

22

IL
V

O

Uitdagingen op vlak van

• Ruimtebeslag

• Verhouding tot andere teelten

• Investering op lange termijn

• Afzetmarkt

• Regelgeving

• …

Velen hier aanwezig kunnen helpen

om die stimulerende omgeving te creëren

Agroforestry, een evidentie?
IL
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Consortium Agroforestry 
Vlaanderen
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Consortium Agroforestry 
Vlaanderen

• Ruim 10 jaar – 15 projecten: 2012 – 2022

• 4 dimensies:

• Agroforestry systeem onderzoek: meten, begrijpen en 
optimaliseren

• Socio-economisch onderzoek – waardeketen – verdienmodellen

• Beleid en regelgeving

• Communicatie – disseminatie - exploitatie
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• Digitaal: website met oa kennisloket & projectpagina’s, 
nieuwsbrief, video’s, …

• In ontwikkeling: E-academie met lesmodules

Communicatie – disseminatie - exploitatie
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• Beslissingsondersteuning via “Agroforestry Planner”

Communicatie – disseminatie - exploitatie
IL
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• Beslissingsondersteuning via “Agroforestry Planner”

Communicatie – disseminatie - exploitatie

47

48



22/11/2022

25

IL
V

O

Bladvalmodel

- boomsoort
- boomleeftijd/omvang
- afstand

Koolstofsimulator BDB

+ C in bovengrondse

houtige biomassa

C-opslag in agroforestry 

- bodemtype
- gewasrotatie
- initiële C
- ...

?

CARAT module: voorspelling C opslag

ILVO, BDB en UGent
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• Collectief: excursies, training, masterclasses, 
terreinbezoek, infoavond, …

Communicatie – disseminatie - exploitatie
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• Website (kennisloket), masterclasses en andere 
collectieve infomomenten = algemene principes, grote 
lijnen, info & training rond specifiek onderwerp

• Antwoord op maat voor jouw bedrijf? 1-op-1 begeleiding 
voor landbouwers in Vlaanderen

• Via aanmeldformulier

Communicatie – disseminatie - exploitatie
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• Individueel: bedrijfsbegeleiding

Communicatie – disseminatie - exploitatie

51

52



22/11/2022

27

IL
V

O

• Praktijkgericht, met focus op West-Vlaamse context: 

– Projectmatig onderzoek sinds 2014

– Individuele begeleiding en advies

– Communicatie & demo

• Lid van Consortium Agroforestry Vlaanderen

In West-Vlaanderen: Inagro als partner
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2022: opstart eigen 
langetermijn
onderzoeks- en 
demoperceel
• Walnoot in combinatie met 

akkerbouw en groenten

• Landbouwkundige, ecologische 
en economische opvolging

• Volg het traject via Inagro 
nieuwsbrief (blogreeks 
‘Doorbomen’)

• Persmoment met 
gedeputeerde Naeyaert op 24 
januari 2023
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In West-Vlaanderen: Inagro als partner
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Inagro - Team Agromilieu

• Dieter Depraetere, onderzoeksleider

Email: dieter.depraetere@inagro.be

Tel. 051 27 33 82

• Ruben Mistiaen, advies agroforestry

Email: ruben.mistiaen@inagro.be

Tel.: 051 27 33 19

• Willem Van Colen, onderzoeker agroforestry

Email: willem.vancolen@inagro.be

Tel. 051 27 33 15
55

In West-Vlaanderen: Inagro als partner
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Meer info?

Contact

Bert.reubens@ilvo.vlaanderen.be 
info@agroforestryvlaanderen.be
www.agroforestryvlaanderen.be

www.farm-life.eu - www.digitaf.eu – www.agromixproject.eu
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