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Samenvatting
Agroforestry is een vorm van landbouw waarbij houtige soorten gecombineerd worden met
akkerbouw of veeteelt binnen een perceel. Deze systemen worden nauwelijks gebruikt in Nederland
en er is weinig bekend over de technische en economische haalbaarheid van agroforestry in deze
context. Desondanks blijkt uit onderzoek dat agroforestry grote kansen biedt voor onder andere
koolstofvastlegging, bevordering van biodiversiteit, bodemkwaliteit en waterkwaliteit. Dit maakt het
interessant in de huidige politieke- en maatschappelijke context. Vanuit Waterleidingmaatschappij
Limburg is de vraag gekomen of agroforestry toegepast zou kunnen worden op hun
grondwaterbeschermingsgebieden waar vervuiling met nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen
problemen vormen. Met dit rapport wordt beantwoord hoe agroforestry ingezet kan worden in het
grondwaterbeschermingsgebied Heer-Vroendaal als een economisch rendabel landbouwsysteem en
tegelijk schoon drinkwater gewaarborgd kan worden.
Vanuit een verkenning van mogelijke gewassen en combinaties van deze werden twee kansrijke
agroforestry-systemen geselecteerd op basis van verschillende criteria en literatuurstudie. In
agroforestry-systeem 1 wordt gebruik gemaakt van fruitbomen en bessen, en in agroforestrysysteem 2 van bomen voor productie van waardevol hout. Vergelijkingen zijn gemaakt tussen het
huidige landgebruik en de twee agroforestry-systemen. Voor de vergelijking is er gekeken naar de
aspecten hydrologie, nitraatuitspoeling, koolstofvastlegging en opbrengsten. De hydrologische
impact is berekend door een verdampingsbalans op te stellen. Een benadering van de
nitraatuitspoeling is gemaakt met behulp van het stikstofmodel NDICEA. De potentiele
koolstofvastlegging is geschat op basis van literatuurgegevens. Voor de economische analyse is de
netto-opbrengst per hectare berekend, waar afschrijvingen van de aanplantkosten in meegenomen
zijn.
Uit het onderzoek bleek dat agroforestry geen grote invloed hoeft te hebben op de hydrologie van
het gebied met een verandering in neerslagoverschot van 1-2%. Met betrekking tot
nitraatuitspoeling toonden de resultaten een uitspoeling van 27 kg N ha-1 jr-1 voor agroforestrysysteem 1 en een uitspoeling van gemiddeld 39 kg N ha-1 jr-1 voor agroforestry-systeem 2. In de
huidige situatie waren deze waardes respectievelijk 27 kg N ha-1 jr-1 en 47 kg N ha-1 jr-1 voor de
extensieve- en intensieve vruchtwisseling. Door beperkte methodologie zal het risico voor
uitspoeling in de praktijk wellicht lager uitkomen in de agroforestry-systemen. Bijvoorbeeld het nietmeegenomen safety-net principe, waarbij bomen onder de gewassen kunnen wortelen en daarmee
extra stikstof kunnen opnemen. Deze eigenschap van agroforestry-systemen zou een grote waarde
kunnen hebben in Heer-Vroendaal aangezien de nitraatuitspoeling een grote bedreiging blijft.
Verder toont de economische analyse van het productiesysteem een goede potentie van de
agroforestry-systemen met een netto-geldopbrengst van respectievelijk €5205 voor agroforestrysysteem 1 vergeleken met €875 en €2265 voor de extensieve vruchtwisseling en de intensieve
vruchtwisseling. De uitdaging van het agroforestry-systeem is het vergrootte risico door
aanlegkosten die terugverdiend moeten worden. Behalve product-verstrekking levert agroforestry
ook vele verschillende ecosysteemdiensten op zoals koolstofvastlegging en bevordering van
biodiversiteit. In agroforestry-systeem 1 kan potentieel 6008 kg C ha-1 worden vastgelegd in
bovengrondse biomassa en bij agroforestry-systeem 2 ligt dit op 4430 kg C ha-1.
Dit onderzoek toont dat agroforestry potentie heeft, terwijl het op dit moment nog erg experimenteel
is. De gronden van WML geven een goede mogelijkheid om de potentie van agroforestry te
onderzoeken, aangezien WML minder winstafhankelijk is als drinkwaterbedrijf en wellicht de boeren
tegemoet kunnen komen. Hierbij kan WML een mooie rol aannemen als voorloper in deze
ontwikkeling. Om dit te realiseren in het gebied Heer-Vroendaal zijn agrarische ondernemers nodig
met passie voor dit productiesysteem en het verkopen van de producten.
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1 Inleiding
Wereldwijd worden grote landarealen bedreigd door bodemdegradatie, biodiversiteitsverlies en
vervuiling. Tegelijkertijd staat de landbouwsector sterk onder druk. De huidige intensieve landbouw
is, onder andere door de hogedruk van industrie en consumptie, medeverantwoordelijk voor
milieuproblemen door het grootschalige gebruik van monoculturen, gewasbeschermingsmiddelen en
kunstmest. Daarnaast zorgt klimaatverandering voor extremere weersomstandigheden, wat nog
meer uitdagingen brengt voor de voedselvoorziening (Mahato, 2014; KNMI, 2014).
In de recent gepresenteerde rijksvisie wordt een nieuwe ontwikkelingsrichting beschreven voor de
Nederlandse landbouwsector (LNV, 2018). Momenteel ligt de focus op kostenverlaging,
productieverhoging en schaalvergroting. De rijksoverheid wil dat in de komende jaren de focus meer
komt te liggen op het integreren van natuur in de landbouw, het sluiten van kringlopen, het
bevorderen van de leefomgeving en de economische situatie van de agrarische ondernemers.
Agroforestry wordt hierin aangekaart als een alternatieve methode voor voedselproductie. In
agroforestry wordt de productie van houtige meerjarige gewassen geïntegreerd in akkerbouw of
veeteelt binnen een perceel. Aspecten zoals diversificatie van soorten, meerdere lagen van vegetatie
en permanente begroeiing dragen bij aan de robuustheid van agroforestry-systemen ten opzichte
van meer traditionele systemen (Charles et al., 2013; Garrity et al., 2010; Gliessman, 2006). In de
tropen wordt agroforestry reeds grootschalig en succesvol toegepast (Gold et al., 2009). Vanuit de
wetenschap is aangetoond dat agroforestry de potentie heeft om uitspoeling van nitraat te
verminderen, koolstofvastlegging te realiseren en biodiversiteit te bevorderen wat agroforestry
interessant maakt in de huidige politieke- en maatschappelijke context (Allen et al.,2004; Torralba
et.al., 2016; Jose, 2009). In Nederland wordt agroforestry tot nu toe nauwelijks toegepast.
Knelpunten voor agroforestry in Nederland zijn gebrek aan mechanisatie, belemmerende wet- en
regelgeving, weinig zonuren en hoge initiële kosten.
De huidige vorm van landbouw heeft negatieve gevolgen op de kwaliteit van het grond- en
oppervlaktewater door uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen, fosfaat en nitraat.
Drinkwaterbedrijven, zoals Waterleiding Maatschappij Limburg (WML), zijn verantwoordelijk voor
het winnen van grondwater en het zuiveren voor drinkwater. Meer vervuiling betekent hogere
zuiveringskosten. In de waterwinning wordt onderscheid gemaakt tussen het waterwingebied en
het grondwaterbeschermingsgebied, zie Figuur 6. Het waterwingebied is de zone waar het
grondwater binnen 60 dagen het pompstation bereikt. Met het grondwaterbeschermingsgebied
wordt de zone bedoeld waarbinnen het 25 jaar duurt voordat het pompstation bereikt wordt. Als
medegrondeigenaar in grondwaterbeschermingsgebieden heeft WML invloed op het gebruik van
deze gronden. Dit gebeurt in overleg met de pachters. Vandaar dat vanuit WML agroforestry als
eventueel alternatief voor het huidige landgebruik gezien wordt. In dit rapport worden de resultaten
gepresenteerd van de uitwerking van de vraag: Hoe kan agroforestry ingezet worden in het
grondwaterbeschermingsgebied Heer-Vroendaal als een economisch rendabel landbouwsysteem en
tegelijk schoon drinkwater waarborgen? Om deze vraag te beantwoorden moeten zowel
agronomische, hydrologische en sociaaleconomische aspecten worden meegenomen. De effecten op
hydrologie en stikstofuitspoeling samen met de implementeerbaarheid van het systeem krijgen het
meeste aandacht in dit rapport. Ter ondersteuning van de hoofdvraag zijn de volgende deelvragen
opgesteld:
1. Hoe zien de grondwaterbeschermingsgebieden er nu uit met betrekking tot landgebruik,
hydrologie, nitraatuitspoeling, koolstofvastlegging en opbrengsten?
2. Welke agroforestry-systemen zijn toepasselijk en kansrijk in het Zuid-Limburgs landschap?
3. Wat is de invloed van de gekozen agroforestry-systemen op de aspecten hydrologie,
nitraatuitspoeling, koolstofvastlegging en opbrengsten?
4. Zijn deze agroforestry-systemen implementeerbaar in de huidige sociaaleconomische
context en wat zijn de marktkansen?
Allereerst wordt in Hoofdstuk 2 het theoretisch kader besproken waarbij een literatuurstudie is
uitgevoerd naar wetenschappelijke studies over agroforestry in gematigde streken kijkend naar
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ecosysteemdiensten, hydrologie, nitraatuitspoeling, koolstofvastlegging en lichtconcurrentie en
opbrengsten. Hiermee wordt de relevante huidige wetenschappelijke kennis over agroforestry
samengevat. De informatie hieruit wordt gebruikt als basis voor het opstellen van de agroforestrysystemen. In Hoofdstuk 4.1 wordt een brede analyse uitgevoerd van de huidige situatie in HeerVroendaal met betrekking tot stakeholders, landgebruik, hydrologie en nitraatuitspoeling. Hiernaast
worden ook de huidige koolstofvastlegging en de economische situatie besproken. De huidige
situatie vormt de basis voor het verkennen en selecteren van agroforestry-systemen. Daarna wordt
een vergelijking tussen de twee situaties gemaakt. In Hoofdstuk 4.2 worden de mogelijke
agroforestry-systemen voor Heer-Vroendaal verkend. Eco-fysiologische factoren en cultuurhistorisch
landgebruik vormen de basis voor dit verkennend onderzoek. Lijsten met soorten gewassen en
combinaties van deze gewassen die mogelijk passen in de agroforestry-systemen zijn hiervoor
opgesteld. Vervolgens worden de geselecteerde systemen beschreven met een motivatie,
afmetingen, visualisatie, variatiemogelijkheden en een aantal beheer aspecten. Ook wordt een
vruchtwisseling ontworpen die past in de agroforestry-systemen. In Hoofdstuk 4.2.2 worden
uiteindelijk twee agroforestry-systemen opgesteld voor verdere analyse. Deze systemen worden
vervolgens in Hoofdstuk 4.3 geanalyseerd op de hydrologische impact, reductie nitraatuitspoeling,
potentiële koolstofvastlegging en de nieuwe economische situatie. In dit hoofdstuk zullen deze
punten worden vergeleken met de huidige situatie. In Hoofdstuk 4.4 wordt eerst gekeken naar de
realisatie van agroforestry in het gebied Heer-Vroendaal. Vervolgens worden de kansen en
belemmeringen voor implementatie van agroforestry in de huidige context besproken met
betrekking tot pacht, invloed op stakeholders en landschap en arbeid. Dit gaat om haalbaarheid,
inpassing, interesse, sociaaleconomische aspecten, verantwoordelijkheden en markt. Tot slot zal in
Hoofdstuk 5 de discussie beschreven worden met de voor- en nadelen en belemmeringen van de
mogelijkheden, hieruit zal in Hoofdstuk 6 de conclusie van dit onderzoek worden getrokken.
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2 Theoretisch kader
Dit hoofdstuk bevat een literatuuronderzoek naar de technische aspecten van het agroforestrysysteem, maar ook de (ecosysteem) diensten die agroforestry mogelijk kan brengen. De technische
aspecten zullen verder worden meegenomen in de verkenning van de agroforestry-systemen voor
schoon drinkwater. Deze houden in: verdamping, nitraatuitspoeling, koolstofvastlegging en
lichtbeschikbaarheid. In Figuur 1 zijn de verschillende technische aspecten gevisualiseerd.

Figuur 1. Schematische overzicht van de geselecteerde variabelen voor het vergelijkend onderzoek.
De gele zone toont de wortelzone van de gewassen aan. De bruine zone toont de wortelzone van de
bomen aan. De blauwe golven verwijzen naar het grondwater.

2.1 Ecosysteemdiensten
Het integreren van houtige gewassen in een landbouwsysteem kan verschillende
ecosysteemdiensten opleveren (Jose, 2009; Fagerholm, 2015). Deze verschillende diensten kunnen
volgens Veeneklaas (2012) worden onderverdeeld in vier typen ecosysteemdiensten: (1) product
verstrekking, (2) regulerende diensten, (3) ondersteunende diensten en (4) culturele diensten.
Onderzoek toont aan dat je met agroforestry investeert in diensten die, vergeleken met geld en
producten, niet direct zichtbaar zijn. Echter zouden deze diensten wel gerekend moeten worden als
winst. Nair (2011) en Jose et al. (2018) beweren dat er dus meer waarde van een agroforestrysysteem afkomt dan wat er op het moment in monetaire waarde wordt genoteerd. In Tabel 1 is een
lijst met ecosysteemdiensten samengesteld die met name van belang zijn in de context van dit
project.
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Het voornaamste doel van dit project is om te onderzoeken hoe agroforestry kan bijdragen aan
schoon drinkwater. Dupraz et al. (2018) kaart aan dat bodemerosie een negatieve invloed kan
hebben op drinkwater en koolstofvoorraden, omdat het de bovenste laag weghaalt. Wanneer bomen
op contour-randen geplant worden, wordt de bodem beschermd tegen wind- en watererosie (Dupraz
et al., 2018). Jose et al. (2018) toont aan dat agroforestry de potentie heeft als buffer te functioneren
om zo waterkwaliteit te verbeteren. Verdere hydrologische aspecten, zoals verdamping en
grondwateraanvulling, worden besproken in Hoofdstuk 2.2. De potentie van agroforestry om
nitraatuitspoeling te mitigeren wordt in Hoofdstuk 2.3 verder besproken. Een ander relevant aspect
van agroforestry in Nederland is licht. Waar in andere landen schaduw een positieve
ecosysteemdienst kan zijn, hindert deze vaak de opbrengsten in Nederland (Graves et al., 2009).
Dit wordt besproken in Hoofdstuk 2.5. Dit blijft een aspect aangezien het van uiterst belang is voor
de boer dat een agroforestry-systeem produceert en vaak de nadruk wordt gelegd op product
verstrekking.
Twee van de sterkste aspecten van agroforestry zijn dat het kan bijdragen aan het behalen van
klimaatdoelen zoals koolstofvastlegging en het behoud van biodiversiteit (Jose et al., 2018). Voor
koolstofvastlegging zie Hoofdstuk 2.4. Ondanks dat biodiversiteit een belangrijke rol speelt en dat
agroforestry-systemen sterk kunnen bijdragen aan de creatie van natuurlijke woonplaatsen en het
behoud van biodiversiteit (Jose 2009; Torralba et al., 2015; Jose et al., 2018; Dupraz et al., 2018),
valt dit buiten de focus van dit onderzoek en wordt hiervoor verwezen naar de studies genoemd in
Tabel 1. Verder worden culturele waarden en het landschap meegenomen in de verkenning en
selectie van agroforestry-systemen voor dit project en besproken in hoofdstuk 4.2.
Tabel 1. Overzicht van een selectie van ecosysteemdiensten van agroforestry-systemen voor het
waarborgen van schoon drinkwater.
Type ecosysteemdienst

Ecosysteemdienst

Referentie

Product verstrekking

Voedselproductie

Kumar & Nair (2011); Veeneklaas (2012); Jose et
al. (2018)

Productdiversificatie

Jose et al. (2018);

(Schoon) drinkwater

Jose (2009); Veeneklaas (2012); Jose et al. (2018);
Dupraz et al. (2018)

Houtproductie

Veeneklaas (2012)

Veevoer

Veeneklaas (2012)

Bodemerosie controle

Veeneklaas (2012); Jose (2009); Jose et al. (2018)

Bodemvruchtbaarheid

Dupraz et al. (2018)

Koolstofvastlegging

Jose & Bardhan (2012); Nair (2011); Kumar & Nair
(2011); Jose (2009); Veeneklaas (2012); Jose et al.
(2018); Zie 3.4

Nitraatuitspoeling reductie

Zie 3.3

Microklimaat

Jose et al. (2018)

Behoud van biodiversiteit

Jose (2009); Torralba et al. (2015); Jose et al.
(2018); Dupraz et al. (2018)

Culturele/symbolische waarden

Jose (2009); Veeneklaas (2012)

Landschap

Jose (2009); Veeneklaas (2012)

Regulerende/
ondersteunende
diensten

Culturele diensten
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2.2 Hydrologie
Verdamping heeft een effect op de grondwateraanvulling en dit kan weer de nitraatuitspoeling
beïnvloeden. Onderzoeken naar het effect van agroforestry grondwateraanvulling in gematigde
klimaatzones zijn beperkt. Echter is het een geaccepteerde aanname dat bossen netto meer
verdampen vergeleken met grasland of gewassen (Zhang et al., 2001). Op basis hiervan kan worden
verwacht dat agroforestry zorgt voor een reductie van de grondwateraanvulling door hogere
evapotranspiratie.
Resultaten van onderzoeken naar agroforestry geven dit ook weer. Eastham et al., (1988) laten zien
dat de grondwateraanvulling bij agroforestry lager is dan bij monoculturen. Echter, de
evapotranspiratie van het verbouwde gewas is gemiddeld lager en neemt af met toenemende
boomdichtheid (Eastham et al., 1988). Maar, in het voor- en najaar kan de verdamping relatief
hoger liggen, dit komt door beschutting van gewassen door het creëren van een microklimaat. De
resultaten van Ward et al. (2012) suggereren dat bomen in een agroforestry-systeem minder
verdampen dan in omliggende gebieden. Anderson et al. (2009) onderzochten wat het effect is van
agroforestry op oppervlakkig afspoeling, watergebruik en watervasthoudend vermogen. Uit dit
onderzoek blijkt wederom dat het bodemvochtgehalte in een agroforestry-systeem gemiddeld lager
ligt dan in omliggende plots gedurende het groeiseizoen. Echter, na heftige neerslag lag het
bodemvocht gehalte hoger. Dit komt door verhoogde infiltratie capaciteit en watervasthoudend
vermogen. Ook kwam naar voren dat juist na de oogst de bomen in staat zijn om het bodemvocht
gehalte te reduceren.

2.3 Nitraatuitspoeling
De hydrologie in de bodem kan invloed hebben op nitraatuitspoeling. Nitraatuitspoeling is het proces
waarbij opgelost nitraat met het percolerende water uit de wortelzone spoelt. Dit gebeurt wanneer
het bodemvochtgehalte hoger is dan veldcapaciteit. Daarom komt nitraatuitspoeling voornamelijk
voor na neerslag of beregening. De hoeveelheid nitraat dat uitspoelt is gerelateerd aan het
stikstofoverschot, dat weer afhankelijk is van de stikstof invoer en afvoer.
Aspecten die
nitraatuitspoeling beïnvloeden zijn de doorlatendheid van de bodem en de nutriënten
retentiecapaciteit. Bodemsoorten met lage nutriënten retentiecapaciteit, zoals zandgronden met
een laag gehalte aan organisch materiaal en een laag klei percentage, zijn gevoelig voor
nitraatuitspoeling (Lehmann et al., 2003). Verschillende mechanismen in agroforestry-systemen
kunnen nitraatuitspoeling beperken. Bij agroforestry kunnen wortels van de bomen de
doorgespoelde nutriënten opvangen, dit wordt het safety-net principe genoemd. Daarnaast
verhogen bomen het waterretentie vermogen wat uitspoeling voorkomt (Seobi et al., 2005).
In de tropen is het effect van het hebben van een safety-net systeem aangetoond (Cadisch et al.,
1997; Rowe et al., 1999; Vanlauwe et al., 2005). Onderzoek naar dit mechanisme in gematigde
klimaatzones is echter beperkt. Hieronder is een samenvatting gegeven van relevante literatuur
omtrent nitraatuitspoeling in agroforestry-systemen.
Dougherty et al., (2008) onderzochten het drainagewater van agroforestry- en monocultuur
percelen. De agroforestry percelen vertoonde een substantieel lagere nitraatuitspoeling als gevolg
van verhoogde nutriënten- en wateropnamen. De resultaten fluctueren sterk tussen de individuele
jaren (variaties van -2.73 tot -76.088 kg N ha-1) als gevolg van verschil in neerslag, beschikbare
hoeveelheid stikstof en het verbouwde gewas. Dougherty et al. (2008) concludeerde dat agroforestry
met name effectief is wanneer de kans op uitspoeling van stikstof groot is.
Allen et al., (2004) en Bergeron et al., (2010) onderzochten het safety-net in agroforestry-systemen
door greppels te graven langs de bomenrand. Op deze wijze kan invloed van boomwortels
uitgesloten worden. Allen et al., (2004) vond een verschil van -28.21 kg N ha-1jr-1 tussen de percelen
met- en zonder greppels. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de boomwortels voor een
substantiële reductie in nitraatuitspoeling zorgen. Bergeron et al., (2010) analyseerden nutriënten
uitspoeling op twee locaties met kleiige leem- en zandondergronden. Voor het perceel met de
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zandondergrond kon het safety-net principe niet aangetoond kon worden, in tegenstelling tot de
percelen met kleiige leem ondergrond. Het verschil is toegewezen aan het feit dat de zandgronden
beter draineren, hierdoor gaat nitraatuitspoeling sneller dan de opname.
In het onderzoek van Udawatta et al., (2010) en Udawatta et al., (2011) werd gekeken naar de
nitraatuitspoeling van drie stroomgebieden; een controlegebied en twee gebieden met
grascontourstroken of agroforestry. Hieruit bleek dat grascontourstroken en agroforestry zorgden
voor reductie in nitraatuitspoeling van respectievelijk 11% en 13%. Hieruit blijkt geen duidelijk
verschil tussen de grasstroken en agroforestry (safety-net niet aangetoond). De auteurs geven aan
dat reductie voornamelijk het effect is van verhoogde waterretentiecapaciteit en doorlatendheid van
de permanente begroeiing van de grond (Seobi et al., 2005).
De resultaten en eigenschappen van deze onderzoeken zijn samengevat in Bijlage 7. Hieruit kan
geconcludeerd worden dat het safety-net effect een belangrijke rol kan spelen maar wanneer, en in
welke mate dit gebeurt moet verder worden onderzocht. Met name in jaren met veel neerslag en
dus vergroot risico op nitraatuitspoeling, blijkt dat agroforestry-systemen kunnen zorgen voor
minder uitspoeling. Ook het bodemtype blijkt dit effect te beïnvloeden.

2.4 Koolstofvastlegging
Eén van de diensten die agroforestry kan leveren is het vastleggen van koolstof. Het vastleggen van
koolstof via verschillende vormen van landgebruik gaat in de toekomst belangrijker worden, mede
voor het behalen van de klimaatdoelstellingen (Lesschen et al., 2012). Meer recentelijk werd door
de rechter zelfs bepaald dat de Nederlandse staat meer moet doen om de uitstoot van CO 2 te
verkleinen (NOS, 2018). Door het aanplanten van bossen, het nemen van landbouwmaatregelen
gericht op verhoogde en versnelde koolstofvastlegging, het vermijden van het verlies van organisch
materiaal en het bewaren van huidige voorraden, kan koolstof uit de atmosfeer gehaald worden.
Koolstof kan vastgelegd worden in boven- en ondergrondse biomassa zoals stam, takken, bladeren,
wortels, bodem organisch materiaal en micro-organismen (Nair et al., 2009). Vastleggen van
koolstof gebeurt door organische-chemische reacties waarbij CO2 getransformeerd wordt naar
organisch materiaal door middel van fotosynthese. Een deel van deze biomassa wordt later
opgeslagen in de bodem als dood organisch materiaal. De totale vastlegging van koolstof in de
bodem is bepaald door verschillende stromen van opname- en uitstoot mechanismen die moeilijk
zijn om te controleren of voorspellen. De controle van deze flux is van groot belang op de totale CO 2
opname en uitstoot (Burras et al., 2001).
Agroforestry kan zorgen voor verhoging van de koolstofvastlegging in het landgebruik door langdurig
koolstofopslag in de boven- en ondergrondse biomassa van de boom (Oelbermann et al., 2004). De
uiteindelijke opslag is ook hoger en meer langdurig wanneer het hout van de bomen gebruikt wordt
als bouwmateriaal in plaats van wanneer gebruikt voor bio-energie. Daarnaast zorgen de bomen
voor verminderde bodemverstoring doordat de bodem minder bewerkt wordt. Dit heeft een
reducerend effect op bodemerosie (Soto-pinto et al., 2010). Experimenteel onderzoek heeft
aangetoond dat agroforestry mogelijk meer koolstof kan vastleggen dan gras/gewas monoculturen
of bossen (Rodríguez-Murillo, 2001; Hamon et al., 2009; Roig and Rubio, 2009; Fernández-Núñez
et al., 2010; Mosquera-Losada et al., 2011; Quinkenstein et al., 2011; allen in Dupraz, 2018). Dit
komt door verschillende factoren zoals meer totale biomassa op het land, het beter vasthouden van
organische stof en mychorrizale verbindingen (Dupraz, 2018).
Er is niet veel onderzoek gedaan naar de precieze gekwantificeerde vastlegging van koolstof in
agroforestry in Europa, dit door inconsistentie in methodes. Echter heeft Hamond et al. (2009) in
Dupraz (2018) wel een poging gewaagd. Hij heeft verschillende systemen vergeleken waaruit
geconcludeerd kan worden dat tussen 1,5 en 4,0 ton ha-1 jr-1 aan koolstof kan worden vastgelegd
met boomdichtheden tussen 50 en 100 bomen per hectare.
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2.5 Lichtconcurrentie en opbrengsten
Zoals te zien in Figuur 1, is licht één van de technische aspecten die moeten worden besproken
omtrent een agroforestry-systeem. Lichtconcurrentie tussen bomen en gewassen kan soms de
productverstrekking en dus de opbrengsten van agroforestry-systemen beperken. In gematigde en
boreale klimaatzones wordt lichtconcurrentie door agrariërs als de beperkende factor van
agroforestry-systemen gezien (Graves et al., 2009). Meerdere studies hebben lichtconcurrentie en
gewasopbrengsten in agroforestry-systemen onderzocht, hieronder zijn deze studies samengevat.
In een agroforestry-systeem is de oriëntatie van de boomstroken belangrijk. Afhankelijk van de
oriëntatie kan schaduwval beperkt worden. Dupraz et al. (2016) onderzocht de beste oriëntatie.
Hieruit blijkt dat boomstroken in gematigd (35° – 50° breedtegraad) en boreaal (> 50°
breedtegraad) klimaat het beste in noord-zuid richting georiënteerd kunnen worden. Nederland is
gesitueerd op breedtegraad 52°. Naast oriëntatie spelen de gekozen gewassen een cruciale rol. Voor
agroforestry zijn C3-planten geschikter dan C4-planten (Reynolds et al., 2005). Sommige gewassen
zijn minder geschikt in een agroforestry-systeem als gevolg van overlappende groeiperiodes. Dit is
gevisualiseerd door Atru (2017) voor de interactie tussen walnootbomen en suikerbiet en
wintertarwe, zie Figuur 2. Wintertarwe is bijvoorbeeld geschikter in de nabijheid van loofbomen dan
een suikerbiet. Dit komt doordat wintertarwe in het najaar en voorjaar kan groeien zonder competitie
voor licht.

Figuur 2. Visualisatie van de schaduwwerking van een
bladverliezend boom tijdens de groeiperiode van suikerbiet en
tarwe (Bron: Nelissen et al., 2017).

Tot slot speelt de dimensionering
van het agroforestry-systeem een
rol. Van Vooren et al., (2016)
onderzochten de relatie tussen
afstand tot de boomgrenzen en
relatieve
gewasopbrengst
ten
opzichte van een monocultuur. Uit
de resultaten blijkt dat tot op een
afstand van 1,68 x boomhoogte
een sterke reductie in de relatieve
opbrengst
plaatsvindt
door
concurrentie. Echter, op een
afstand tussen 1,68 – 9,52 x
boomhoogte vindt een relatieve
toename
plaats.
De
auteurs
rekenen deze relatieve toename
toe
aan
micro-klimatologische
verschillen veroorzaakt door de
bomen.

Uit alle studies blijkt dat gewasopbrengst van agroforestry-systemen in gematigde klimaatzones
aanzienlijk lager ligt dan in een monocultuur (Reynolds et al., 2005; Rivest et al., 2009; Dufour et
al., 2013; Artru et al., 2013). De hier genoemde onderzoeken zijn uitgevoerd op de meest gangbare
soorten. Informatie over schaduweffecten op andere mogelijke gewassen op de desbetreffende
breedtegraden ontbreekt nog in de wetenschappelijke literatuur.
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Tabel 2. Gemiddelde opbrengsten voor monocultuur en agroforestry met een afstand 2,5 - 12m en
2,5 - 30 van de boomrand. De leeftijd van de bomen zijn geclassificeerd als 2-7: jong (populier),
15-48: middel oud (populier), 68-70 jaar oud (walnoot) (Bron: Pardon et al., 2018).

Pardon et al. (2018) onderzochten de gewasopbrengsten in nabijheid van bomen van verschillende
leeftijden in Vlaanderen (populier en walnoten). In een transect loodrecht op de bomenrij werd de
gewasopbrengst gemeten voor kuilmaïs, aardappel, korrelmais, wintertarwe en wintergerst. Een
overzicht in opbrengst reductie per soort is weergegeven in Tabel 2. Hieruit blijkt dat aardappel en
maïs veel minder opbrengst geven dan granen, wanneer onder invloed van schaduwwerking. Garre
et al. (2016) onderzochten het effect van kunstmatig aangebrachte schaduw op de productiviteit en
kwaliteit van graan en suikerbiet. Tarwe was relatief minder gevoelig voor de permanente
schaduwing met een opbrengst reductie van -45% voor permanente beschaduwing.
Voor
suikerbieten was de opbrengstreductie -72% vergeleken met in de volle zon, waaruit geconcludeerd
kan worden dat die niet geschikt is voor teelt in de schaduw.

2.6 Juridisch kader
Naast ecosysteemdiensten en de technische aspecten rond agroforestry zal ook naar het juridische
plaatje gekeken moeten worden. Er kunnen namelijk bepaalde regels en richtlijnen zijn die effect
hebben op dit project. Hieronder zullen alle regels en richtlijnen per instantie besproken worden die
betrekking hebben op het gebied Heer-Vroendaal omtrent de regels en richtlijnen van agroforestry
op grondwaterbeschermingsgebieden.
WML
Waterleidingbedrijven zijn geen overheidsinstanties en het WML opereert als een naamloze
vennootschap. Volgens de wet is het drinkwaterbedrijf verantwoordelijk om zich aan de eisen te
houden voor drinkwater (Wettenbank, 2018a). Zij moeten zich houden aan zowel nationale en
provinciale wet- en regelgeving. Verder zijn er regionale initiatieven die activiteiten uitdragen die
het behalen van deze wet- en regelgeving ondersteunen.
Rijksoverheid
Voor de Nederlandse situatie is de EU-nitraatrichtlijn vertaald naar Nederlandse wet- en regelgeving
onder de meststoffenwet. Het is wettelijk bepaald dat het nitraatgehalte in het grondwater onder
een maximum van 50 mg per liter moet liggen. De gebruiksnorm voor dierlijke meststoffen is 170
kg stikstof per hectare landbouwgrond. Voor Nederland zijn ook derogaties goedgekeurd waardoor
in sommige gevallen meer mest gebruikt kan worden (Wettenbank, 2018b).
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Daarnaast zijn er ook landelijke regels die relevant zijn voor het aanplanten van bomen. Er mogen
maximaal 50 bomen per hectare geplant worden op de landbouwgrond om de betalingsrechten
subsidie te mogen ontvangen vanuit het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (CAP). Wanneer het
om fruitbomen gaat die regelmatig oogst opleveren, mag dit aantal groter zijn (RVO, 2017).
Provincie Limburg
Momenteel heeft de provincie Limburg geen verdere restricties toegevoegd aan de nationale weten
regelgeving
over
grondwaterbeschermingsgebieden
of
waterwingebieden.
In
de
Omgevingsverordening Limburg (2014) staan Artikel 4.2.3 j. en Artikel 4.2.4 d., allebei relevante
wetten voor dit project. Die allebei van toepassing zijn op waterwingebieden en
grondwaterbeschermingsgebieden:
Artikel 4.2.3 Verboden handelingen
j. in de maanden september tot en met januari dierlijke meststoffen als bedoeld in artikel 1
van de Meststoffenwet te gebruiken;
Artikel 4.2.4 Uitzonderingen
d. het voorhanden hebben, vervoeren en gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen en
biociden die in grondwaterbeschermingsgebieden zijn toegelaten ingevolge de Wet
gewasbeschermingsmiddelen en biociden; (Provincie Limburg, 2014)
Dit betekent dat de boeren in deze gebieden zich moeten houden aan de periode waarin mest mag
worden uitgereden en de mestwetgeving. Daarnaast mogen de boeren de wettelijk toegestane
gewasbeschermingsmiddelen
gebruiken.
De
agrarisch
ondernemers
in
de
grondwaterbeschermingsgebieden die niet pachters van WML zijn kunnen in de praktijk dus
problemen met grondwaterkwaliteit veroorzaken bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
Via de Wet Natuurbescherming zijn provincies de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor
houtopstanden. Met houtopstand wordt bedoeld 0.1 hectare of rijen met in totaal meer dan 20
bomen. Dit geldt alleen voor bomen die geen fruit of noten produceren. Hierdoor kan agroforestry
geschaard worden onder houtopstanden en zijn verschillende regels van toepassing zoals
meldingsplicht en herplantplicht (Wettenbank, 2018c).
Gemeente
Bestemmingsplannen worden opgesteld door de gemeente. WML volgt het opstellen van
bestemmingsplannen om hun belangen onder de aandacht te brengen, zo kunnen zij er invloed op
hebben. De bestemmingsplannen op de gronden van WML hebben een dubbelbestemming:
‘waterstaat’ en ‘agrarisch met waarden’. In Heer-Vroendaal noord is er geen dubbelbestemming
waterstaat (Witteveen-Bos, 2012). Volgens het bestemmingsplan, geeft de bestemming “agrarisch
met waarde” de volgende relevante mogelijkheden voor het landgebruik:
“De voor 'Agrarisch met waarden' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
● Agrarisch gebruik;
● Bestrijding en voorkoming van bodemerosie en wateroverlast, waaronder begrepen de
aanleg van onder- en/of bovengrondse voorzieningen voor de opvang en buffering van
water;
● Instandhouding en ontwikkeling van de aanwezige natuurlijke, landschappelijke,
cultuurhistorische en archeologische waarden en de daarmee samenhangende landschap
karakteristiek;
● Bescherming van aangrenzend natuurgebied;
● Kleinschalig agrarisch gebruik, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'overig concentratiegebied hoogstamboomgaarden' ” (Tonnaer, n.d.)
Het aanplanten van bomen kan leiden tot een bestemmingsverandering naar natuur. Bij een
bestemmingsverandering van landbouwgrond naar natuur is er gewoonlijk sprake van waardeverlies
van de grond (Luske et al., 2016). Daarom is het belangrijk dat er vooraf bij de gemeente vastgelegd
wordt dat een agroforestry perceel landbouwbestemming blijft hebben (Selin-Noren et.al., 2018).
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WML en pacht
WML heeft in de pachtcontracten richtlijnen opgesteld waar de pachters zich aan moeten houden.
Een van de eisen is geen gebruik van chemische input (gewasbeschermingsmiddelen) met het gevolg
dat de meeste pachters biologische boeren zijn. De voorkeur van WML gaat ook naar akkerbouw in
plaats van veeteelt in deze gebieden. Gewoonlijk worden pachtcontracten van vier jaar gebruikt
(Frans Vaessen, persoonlijke communicatie, 17 September 2018). Aangezien WML de verpachter is,
en dus eigenaar is van de mogelijke agroforestry gronden, kunnen bomen geplant worden met
toestemming van WML (Selin-Noren et.al., 2018).
Ondersteunende projecten
WML heeft twee lopende projecten in samenwerking met boeren in de regio; Slim Bemesten en
Duurzaam Schoon Grondwater (DSG). Deze projecten zijn ter ondersteuning van het nastreven van
de nitraat richtlijnen specifiek gefocust op lössgronden (WML, n.d.). WML is van mening dat het
rijksbeleid niet voldoende is om schoon grondwater te garanderen, daarom zijn aanvullende
maatregelen nodig zoals menging van grondwater van verschillende leeftijden of bedrijfsspecifieke
maatregelen. Deze zijn onder andere verminderd gebruik van mest en gewasbeschermingsmiddelen,
vervroeging mestaanwending of gebruik maken van wintergraangewassen. Deze maatregelen neemt
WML in samenwerking met de boer (WML, 2015).

2.7 Cultuurhistorisch landgebruik
Voor de context van dit project is het belangrijk om naar het cultuurhistorisch landgebruik te kijken.
De geschiedenis van het gebied kan onthullen welke mogelijkheden voor agroforestry interessant
zijn. Van oudsher was landbouw in het Zuid-Limburgse heuvellandschap kleinschalig, met percelen
gescheiden door hagen. Dwars op de hellingen waren er contour-beplantingen die de percelen goed
beschermde tegen wateroverlast en erosie. Hoogstamboomgaarden waren ook typerend voor het
landschap, deze boomgaarden zijn verdwenen of worden verwaarloosd vanwege lage rendabiliteit
door hoge werkkosten en Arbowetgeving (Veel, 2008; Stigas, 2018). Door de jaren heen zijn de
percelen in het gebied groter geworden en zijn veel contour-beplantingen verdwenen. De
akkerbouwpercelen zijn steeds meer de helling op gegaan, waardoor er meer erosie is gaan optreden
(Westeringh, 1984). Hierdoor is ook de overgang tussen het Savelsbos en het landbouwlandschap
scherp geworden, waardoor de ecologische niche van bosrand erg klein is geworden (Rene Van
Druenen, persoonlijke communicatie, 17 September 2018). Het toepassen van verschillende vormen
van agroforestry zou kunnen zorgen voor een geleidelijke overgang van bos naar landbouwlandschap
en tegelijkertijd voor bescherming van de grond.
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3 Materiaal en methode
In dit hoofdstuk worden de materialen en methoden toegelicht die zijn gebruikt voor de analyse van
de hydrologische aspecten, nutriëntenbalans, economische aspecten en koolstofvastlegging in dit
onderzoek. Aspecten die niet worden meegenomen in dit hoofdstuk zijn benaderd door het
literatuuronderzoek.

3.1 Huidig landgebruik
Om een situatie te schetsen van het huidige landgebruik in het grondwaterbeschermingsgebied
Heer-Vroendaal, is een overzicht gemaakt van de verschillende types landgebruiken in de omgeving.
Hiervoor is de ruimtelijke data van PDOK gebruikt (PDOK, n.d.). Daarnaast is er met behulp van de
data van Boer & Bunder (Nationaal georegister, n.d.) een overzicht gecreëerd van de verschillende
teelten in het gebied over een periode van negen jaar (2009-2018). Deze data is overzichtelijk
gemaakt in een landgebruik kaart met behulp van Qgis en zijn de oppervlaktes omgezet naar
percentages landgebruik voor verdere berekeningen.

3.2 Hydrologische situatie
Om de hydrologische situatie in beeld te brengen is gekeken naar het gebiedsdossier voor de winning
Heer-Vroendaal (WML, 2015), reliëf, geohydrologische ondergrond, stijghoogten en verdamping
(voor het neerslagoverschot).
Om reliëf binnen het grondwaterbeschermingsgebied zichtbaar te maken is het AHN3 gebruikt
(PDOK, n.d.). Om de geohydrologie te beschrijven is gebruik gemaakt van het REGIS II model
(DINOLoket, n.d.) en het gebiedsdossier over Heer-Vroendaal (WML, 2015). Voor een overzicht van
de grondwaterstromingen is het NHI (Nederlands Hydrologisch Instrument) geraadpleegd (NHI,
2015). Dit model geeft regionale grondwaterstromingen weer, echter lokale stromingen rondom de
onttrekking worden niet accuraat weergegeven in dit model. Voor het berekenen van het jaarlijkse
neerslagoverschot (het verschil tussen verdamping en neerslag) is de dagelijkse Makkink
referentieverdamping (De Bruin, 1987) en neerslag van 1 januari 1967 tot 1 januari 2017
opgevraagd bij het KNMI. Dit is gedaan voor het weerstation in Maastricht als dichtstbijzijnde locatie.
Met deze dataset is een gemiddeld jaar berekend door de gemiddelde neerslag en
referentieverdamping per dag te bepalen over een periode van 50 jaar. De referentieverdamping is
vervolgens omgerekend naar potentiële verdamping voor de verschillende landgebruik types. Dit is
uitgevoerd door de referentieverdamping te vermenigvuldigen met een gewasfactor per landgebruik
(zie Bijlage 11 voor tabel). De potentiële verdamping geeft aan hoeveel een gewas onder de
meteorologische omstandigheden kan verdampen. Echter, de werkelijke verdamping kan in periodes
van waterstress aanzienlijk lager zijn. In dit rapport is het jaarlijkse neerslagoverschot bepaald aan
de hand van de neerslag en potentiële verdamping.
Om een verdampingsbalans voor het grondwaterbeschermingsgebied op te stellen zijn landgebruik
kaarten van 2009 tot 2018 gebruikt om het landgebruik te classificeren. Elk type landgebruik is
gekoppeld aan een gewasfactor, zie Bijlage 12. Op deze wijze is voor ieder landgebruik het
neerslagoverschot bepaald.
Om agroforestry te simuleren zijn nieuwe, specifieke gewasfactoren opgesteld. De gewasfactoren
gebruikt voor agroforestry-systemen zijn gewogen gemiddelden van de verschillende soorten
landgebruik. Bijvoorbeeld: een agroforestry-systeem bestaande uit 20% bomen en 80% graan, die
in april afzonderlijk een gewasfactor van 0,7 en 1 hebben, krijgt een factor van 0,94. Zie Bijlage 11
voor de uiteindelijke gewasfactoren. De gewasfactoren voor agroforestry-systemen zijn gebaseerd
op de percentages invulling in een perceel, te zien in Tabel 4 en Tabel 5.
Voor en na de oogst wordt voor dit onderzoek aangenomen dat de potentiële verdamping kan worden
bepaald aan de hand van de gewasfactor voor kale grond, 0,4 (geldig voor Nederlandse
omstandigheden) (J. van Dam, persoonlijke communicatie, 9 Oktober 2018).
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3.3 Nitraatuitspoeling
Om de invloed van verschillende systemen op de nutriëntenbalans te analyseren is ervoor gekozen
om enkel te kijken naar de invloed op nitraat. Dit omdat vanwege het korte tijdsbestek van dit
project het niet haalbaar is om te kijken naar de volledige nutriëntenbalans. Ditzelfde geldt voor de
uitspoeling van beschermingsmiddelen, waarvan de berekening ook weer vele verschillende
aspecten met zich meebrengt (Tiktak A., et al, 2004). Beschermingsmiddelen zijn namelijk naast
nitraat ook één van de belangrijkste knelpunten met betrekking tot landbouw op het gebied van
waterwinning in het grondwaterbeschermingsgebied Heer-Vroendaal (WML, 2015; Witteveen-Bos,
2012). Vanwege het korte tijdsbestek is er dus gekozen om alleen de uitspoeling van nitraat te
bekijken en niet die van andere nutriënten of beschermingsmiddelen.
Nitraat is gemakkelijk op te nemen voor de plant doordat het goed oplosbaar is in water. Dit vormt
echter ook een risico voor de grondwaterkwaliteit omdat het zo gemakkelijk in het grondwater
terecht kan komen, juist omdat het zo goed oplosbaar is. Om een indicatie te krijgen van de
uitspoeling van stikstof werd gebruik gemaakt van het NDICEA Stikstofplanner model (Louis Bolk
Instituut, 2018). Dit model berekent op basis van bodemeigenschappen, bodembewerking,
weersomstandigheden, gewasrotatie en bemesting de hoeveelheid toegevoegde, gebruikte en
uitgespoelde stikstof per hectare over de periode van de gewasrotatie. De hoeveelheid uitgespoelde
stikstof per hectare wordt hier gebruikt als maat voor uitspoeling van nitraat. Hierbij wordt
aangenomen dat het grootste gedeelte van het uitgespoelde stikstof in de vorm van nitraat zal zijn.
De modelberekeningen zijn gedaan voor een intensieve en extensieve huidige gewasrotatie,
blijvend- en gescheurd grasland en de twee geselecteerde agroforestry-systemen. De weerdata,
bodemeigenschappen en bodembewerking zijn voor alle systemen constant gehouden. Hierbij is de
gemiddelde weerdata van de afgelopen 30 jaar gebruikt wat betekent dat de variabiliteit tussen
weerjaren niet meegenomen wordt in de analyse. Voor de berekeningen wordt ook gebruik gemaakt
van de bodemeigenschappen van het grondwaterbeschemingsgebied Heer-Vroendaal, waar
conventionele grondbewerking toegepast wordt. De data om de stikstofuitspoeling voor de huidige
gewasrotaties en het blijvende/gescheurde grasland te bepalen zijn verkregen met behulp van
KWIN-AGV (2015). Hierbij is aangenomen dat de bemesting 20% lager ligt dan de standaard omdat
er met WML al afspraken zijn gemaakt over beperkt gebruik van meststoffen ter bescherming van
het grondwater.
Om de agroforestry-systemen te testen op stikstof uitspoeling zijn verschillende modelberekeningen
per agroforestry-systeem uitgevoerd. Allereerst is een modelberekening gemaakt op basis van de
eenjarige gewassen in een vierjarige gewasrotatie. Vervolgens is er ook een modelberekening
gemaakt waarin enkel vier jaar lang dezelfde bomen op het perceel staan. De nitraatuitspoeling van
deze beide modellen is gemiddeld naar de verhouding van het gebruikte grondoppervlak van de
bodembedekkingen, zie Tabel 4 en Tabel 5. De waarden voor stikstofuitspoeling worden gebruikt
om de verschillende systemen te vergelijken op het gebied van stikstof/nitraatuitspoeling.
In NDICEA is de maximale bewortelingsdiepte die ingevuld kan worden slechts 1,5 m. Dit is redelijk
representatief voor de worteldiepte van bomen, maar wel aan de lage kant aangezien bomen 1,5
tot 2,0 meter diep wortelen (Canadell, J., et al, 1996) (J. van Dam, persoonlijke communicatie, 15
oktober 2018) en de grondwaterspiegel wat relatief laag ligt.

3.4 Koolstofvastlegging
Het exact uitrekenen van de hoeveelheid koolstof dat er vastgelegd kan worden voor de
agroforestry-systemen van dit rapport is onmogelijk binnen het kader van dit project (Dupraz,
2018). Dit omdat de ondergrondse vastlegging zeer complex is. Wel kan er een benadering worden
gemaakt met de hoeveelheid koolstof dat bovengronds vastgelegd kan worden. Aangenomen wordt
dat 50% van de biomassa bovengronds uit koolstof bestaat (Nair, 2011). Met literatuurwaardes van
de biomassa van bomen is hieruit een berekening gemaakt de koolstofvastlegging. Voor de
appelboom is een gemiddelde van de maximale boombiomassa van verschillende proeven in China
gebruikt (Wu et al., 2012). Van kruisbessen is de jaarlijkse aangroei van blauwe bes aangenomen
als waarde voor de biomassa (de Toro, 1994).
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3.5 Economische analyse
Voor de economische analyse zijn vergelijkingen gemaakt tussen de huidige situatie en een
toekomstige situatie met agroforestry-systemen. Hiervoor zijn twee huidige vormen van landgebruik
vergeleken met twee landgebruiken met agroforestry. De gemiddelde netto geldopbrengst per
hectare is de basis voor de analyse. Hiervoor is, waar mogelijk, data uit de ‘KWIN-AGV 2015’ (Spruijt
& Van Der Voort, 2015) en de ‘Kwantitatieve Informatie fruitteelt 2009/2010’ (Heijerman-Peppelman
& Roelofs, 2010) gebruikt. Verder is er gebruik gemaakt van data uit teelthandleidingen en
wetenschappelijke literatuur. Waar gegevens van de biologische productiesystemen niet beschikbaar
waren is aangenomen dat er voor deze productiesystemen 20% minder opbrengst is ten opzichte
van conventionele productiesystemen vanwege beperkte bemestingen en gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen. Dit is gebaseerd op de bevinding dat biologische teelten gemiddeld
20% lagere opbrengsten hebben (De Ponti, T., et al., 2012). In de analyse van agroforestrysystemen zijn opbrengstdervingen meegeteld, gebaseerd op de literatuurstudie over
lichtconcurrentie in agroforestry-systemen (Hoofstuk 2.5). De opbrengsten van de verschillende
teelten binnen het agroforestry-systeem zijn naar verhouding van areaal meegenomen in de
vergelijking van netto geldopbrengsten. De gemiddelde netto-opbrengsten per hectare per
agroforestry-systeem zijn vervolgens berekend. In de berekeningen zijn arbeid, productiekosten en
afschrijvings- en aanlegkosten meegenomen. Aanschaf voor machines en soortgelijke duurzame
productiemiddelen zijn niet meegenomen in de analyse. Ook de kosten voor de pacht of
afschrijvingen van aangeschaft land zijn niet meegenomen.
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4 Resultaten
In dit hoofdstuk worden de aspecten met betrekking tot hydrologie, nitraatuitspoeling,
koolstofvastlegging en licht en opbrengsten meegenomen in het onderzoek naar een potentieel
agroforestry-systeem voor Heer-Vroendaal. De resultaten van het onderzoek zijn geordend in vier
deelstukken op basis van de onderzoeksvragen. Eerst wordt de huidige situatie in kaart gebracht,
vervolgens vindt er een verkenning van agroforestry-systemen plaats, dan een analyse van de
geselecteerde systemen en vervolgens wordt er naar de implementatie van de agroforestrysystemen in Heer-Vroendaal gekeken.

4.1 Huidige situatie
In de analyse van de huidige situatie wordt er gekeken naar wat er nu gebeurt in het
grondwaterbeschermingsgebied. De stakeholders worden in kaart gebracht en beschreven, het
landgebruik wordt kwalitatief en kwantitatief geanalyseerd, nitraatuitspoeling en hydrologische
aspecten worden onderzocht, en de opbrengsten (koolstofvastlegging en economisch) worden
beschreven.

4.1.1 Stakeholders

In de context van dit vraagstuk zijn de belangrijkste stakeholders in kaart gebracht. Naar eigen
inzicht is er een invloed-interesse diagram gemaakt in Figuur 3 en een tabel met de uitleg van alle
stakeholders in Bijlage 1 zijn de geselecteerde stakeholders geplaatst in vier kwadranten op basis
van hun mogelijke interesse in agroforestry als een alternatief landbouwsysteem voor het
waarborgen van schoon drinkwater en hun invloed op het proces om agroforestry ook daadwerkelijk
te implementeren in Heer-Vroendaal. De stakeholders zijn geplaatst op basis van aannames die zijn
voortgekomen uit persoonlijk contact met WML en Coöperatie Agrobosbouw (F. Vaessen en R. van
Druenen, persoonlijke communicatie, 24 september 2018).

Figuur 3: Interesse-invloed diagram met stakeholders uit de selectie in tabel x(bijlage1) waarbij de
stakeholders langs de x-as verdeeld zijn op basis van hun interesse in agroforestry als alternatief
landgebruik in grondwaterbeschermingsgebieden. Op de y-as staat hun invloed om dit te bereiken.
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De stakeholders die zich in het kwadrant rechtsboven bevinden, zijn de relaties die meest
belangrijk zijn in het kader van dit project. Dit is in de eerste plaats WML, aangezien zij de grond
bezitten binnen het grondwaterbeschermingsgebied en belang hebben bij grondwater van goede
kwaliteit. WML heeft invloed op hoe hun percelen onder boeren verdeeld en beheerd worden. WML
kan bovendien een belangrijke rol spelen in de implementatie van agroforestry. Bijvoorbeeld door
een tegemoetkoming voor een agroforestry-systeem of doormiddel van afspraken van de
pachtprijs en pachtduur.
Landpachters van WML die zich hebben aangesloten bij Duurzaam schoon drinkwater (DSG) vormen
een belangrijke groep boeren voor dit project. Zij zijn de potentiële adopters van agroforestry gezien
hun band met WML en duurzame landbouw.
Op landpachters die niet zijn aangesloten bij DSG is lastiger grip te houden voor WML, om te
monitoren of zij (actief) bezig zijn met duurzame landbouw voor schoon grondwater. Aangezien zij
zich niet hebben aangesloten bij DSG, wordt verwacht dat zij minder interesse in agroforestry als
alternatief landgebruik voor schoon drinkwater tonen vergeleken met boeren die wel zijn
aangesloten. Toch kan hun landgebruik veel invloed hebben op de grondwaterkwaliteit, aangezien
zij een groot percentage van de grond bezitten.
Provincie Limburg kan ook invloed uitoefenen aangezien zij de taak hebben om schoon grondwater
te garanderen. Zij kunnen, om dit te waarborgen, aanvullende wetten opstellen omtrent bemesting
en gewasbescherming. Zij doen dit momenteel niet. Aangezien het over het algemeen een probleem
is in de provincie dat er veel nitraatuitspoeling is, is het project zeker voor de provincie ook
interessant.
De lokale gemeente heeft ook vrij veel invloed en interesse in het realiseren van agroforestry in
Heer-Vroendaal aangezien het landschap zal gaan veranderen wat (indirect) effect heeft op de
omgeving en de bevolking. De gemeente heeft ook invloed door het vaststellen van het
bestemmingsplan, wat kan bepalen of een agroforestry project niet of wel geïmplementeerd kan
worden.
In het kwadrant linksboven bevinden zich de stakeholders die minder interesse, maar wel veel
invloed kunnen uitoefenen. Deze stakeholders moeten dus tevreden gehouden worden, om de
uitwerking van dit project niet te hinderen. In dit kwadrant bevinden zich land(ver)pachters die in
het bezit zijn van percelen in het grondwaterbeschermingsgebied, en die dus niet van WML zijn. Zij
hoeven zich dus niet aan de regelgeving van WML te houden die WML normaliter aan hun pachters
stelt omtrent het waarborgen van veilig drinkwater. Daarmee hebben zij minder restricties op
landgebruik. Zeker als dit geen biologische boeren zijn is er een vergroot risico van
nitraatuitspoeling. Wel wordt er onderscheid gemaakt tussen wél of niet aangesloten bij DSG. Het is
namelijk zo dat boeren die niet op het land van WML zitten zich wel kunnen aansluiten bij DSG en
met hun deelname hun interesse tonen in de kwaliteit van het grondwater.
Daarnaast beïnvloeden de afnemers van agroforestry producten de economische rendabiliteit van
agroforestry-systemen in het gebied door middel van hun vraag naar de producten op basis van de
voorgestelde gewassen. Zij zullen ook tevreden moeten worden gehouden met het aanbod van deze
producten en de vraagprijs.
Coöperatie Agrobosbouw bevindt zich in het kwadrant rechtsonder en moet geïnformeerd blijven
over het verloop van het project aangezien zij als tussenpersoon functioneren tussen WML en dit
ACT-project en sterke interesse tonen in de het verspreiden van agroforestry-systemen in
Nederland, en dus ook in grondwaterbeschermingsgebieden. Zij hebben echter minder invloed op
de uiteindelijke beslissingen.
Het waterschap bevindt zich in het kwadrant linksonder en moet worden gemonitord aangezien het
waterschap zicht houdt over de watersystemen in Limburg. Verder is het waterschap
verantwoordelijk voor de kwantiteit en kwaliteit van het oppervlaktewater. Dit heeft weer invloed op
de kwaliteit van het drinkwater van WML. Maar de interactie tussen oppervlakte- en grondwater is
beperkt in Heer-Vroendaal, waardoor zij in principe weinig baat zullen hebben bij een eventuele
verandering. Verder hebben zij weinig invloed op het landgebruik. Wel kan het interessant voor hun
zijn om te kijken hoe alternatieve landgebruiken, zoals agroforestry, kunnen bijdragen aan de
zuivering van drinkwater.
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4.1.2 Huidig landgebruik
Het huidig landgebruik in het waterbeschermingsgebied Heer-Vroendaal wordt vooral gekenmerkt
door (loof)bossen, grasland en akkerbouw. Het grasland voert hierbij de boventoon met gemiddeld
31,2% van het 2386 hectare grote gebied. Dit betreft voornamelijk blijvend grasland in
natuurgebieden, landbouwkundig (gescheurd) grasland geteeld voor veevoer en grasland onder
voormalige hoogstamboomgaarden welke gebruikt worden als weide. Daarnaast zijn er enkele
fruitkwekerijen en boomgaarden. Op de akkerbouwgronden worden voornamelijk granen zoals gerst
en tarwe geteeld. Deze
worden
op
bepaalde
percelen afgewisseld met
aardappelen,
maïs
en
suikerbieten. De precieze
gebiedsverdeling
is
weergegeven in Figuur 4
(PDOK, n.d.). De verdeling
van het landgebruik over
de afgelopen negen jaar in
het
waterbeschermingsgebied Heer-Vroendaal is
weergegeven in Figuur 5
(Nationaal
georegister,
n.d.).

Figuur 4. Gebiedsinvulling in Heer-Vroendaal met verschillende
typen landgebruik en vegetatie.

Figuur 5. Gemiddeld landgebruik over periode 2009-2018 in grondwaterbeschermingsgebied HeerVroendaal.
Op de akkerbouwgronden wordt veelal conventionele landbouw bedreven met uitzondering van
enkele biologische bedrijven, die in totaal 2,4% van de akkerbouwbedrijven bedragen
(landbouwtelling 2017, CBS). In het grondwaterbeschermingsgebied zijn verschillende soorten
gewasrotaties te onderscheiden. In het waterwingebied zijn dit minder intensieve rotaties met vooral
granen. Elders in het gebied worden er ook intensievere gewasrotatie systemen toegepast met
aardappelen, suikerbieten en uien (Nationaal georegister, n.d.). Op basis hiervan zijn twee
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gemiddelde vierjarige gewasrotaties te onderscheiden in het gebied. Een intensieve gewasrotatie
bestaande uit: consumptieaardappelen, wintertarwe, suikerbieten en snijmaïs en een extensieve
gewasrotatie bestaande uit: snijmaïs, wintertarwe, wintergerst en weer snijmaïs. In combinatie met
blijvend- en gescheurd grasland (beweiding) en loofbos worden deze twee gemiddelde gewasrotaties
gebruikt in de vergelijking met agroforestry-systemen.

4.1.3 Hydrologische situatie

In dit deelstuk wordt de hydrologische situatie van het grondwaterbeschermingsgebied HeerVroendaal uitgelicht. Na een korte introductie worden de grondwaterstromingen, geohydrologische
ondergrond, gevoeligheid van de grondwaterwinning en -aanvulling (verdamping) besproken.
Het grondwaterbeschermingsgebied Heer-Vroendaal ligt in het zuiden van Limburg, op de grens van
het plateau van Margraten en het lagergelegen Maasdal (zie Figuur 6). De vergunde waterwinning
voor Heer-Vroendaal bedraagt 4,7 miljoen m3 jr-1. Echter wordt er maar rond 3 miljoen m3 jr-1
onttrokken. Heer-Vroendaal is een freatische (ondiepe) winning van grondwater uit de
kalksteenpakken. Vervuiling met nitraat en bestrijdingsmiddelen van landbouwactiviteiten en
organische microverontreinigingen vormen een probleem in dit gebied (WML, 2015).

Figuur 6. Hoogte Maaiveld (AHN) Heer-Vroendaal.

Grondwaterstromingen Heer-Vroendaal

Het grondwater binnen Heer-Vroendaal stroomt van het plateau in westelijke richting naar het
Maasdal, dit is aan de hoogtes in het gebied te zien in Figuur 6. Deze stroming wordt gedreven door
een stijghoogteverschil tussen het plateau (circa 120 m+NAP) en het Maasdal (circa 44 m+NAP).
De stijghoogtes van het eerste (meest ondiepe) watervoerend pakket worden ter verduidelijking in
Bijlage 9 (Figuur 21) weergegeven.
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Geohydrologische ondergrond

In Figuur 7 is een overzicht gegeven van de geohydrologische ondergrond volgens het REGIS-II
model van DINOloket (WML, 2015). Het grondwaterbeschermingsgebied wordt afgedekt door een
löss pakket met een matige doorlatendheid, aangeduid met de code mdl1b. Dit pakket is, volgens
het REGIS-II model, gemiddeld 10 meter dik, maar zal op de randen van het plateau en in beekdalen
geringer zijn. Onder de löss-laag ligt het eerste watervoerend pakket (goed doorlatende grondlaag)
bestaande uit grindrijke Maas afzettingen (wvp1a). Op grotere diepten ligt kalksteen dat het tweede
watervoerende pakket vormt. De doorlatendheid van dit pakket neemt af op grotere diepten door
de afwezigheid van duidelijke karstverschijnselen. Daarom is dit pakket opgedeeld in het
geohydrologisch model als een goed doorlatende laag (wvp2a) met een dikte van circa 70 m met
daaronder een matig doorlatende laag (mdla2).

Figuur 7. Geohydrologische doorsnede (REGISS II model) van het grondwaterbeschermingsbied
Heer-Vroendaal en beschrijving van de lithologie (bron: Witteveen-Bos, 2012).

Gevoeligheid winning

Het grondwater wordt onttrokken op een diepte tussen 56.75 m + NAP en 23.25 m – NAP. Uit de
geohydrologische beschrijving komt naar voren dat er geen afsluitende lagen in de ondergrond
aanwezig zijn. Daarom wordt de winning getypeerd als een freatische waterwinning. Door de
aanwezigheid van het löss pakket is deze waterwinning niet extreem gevoelig voor activiteiten aan
het maaiveld. Dit komt doordat löss een relatief lage doorlatendheid heeft en hogere reactiviteit ten
opzichte van een zandlaag of kalksteen pakket. Daarentegen is deze winning wel chemisch
kwetsbaarder dan een afsluitende kleilaag die het onderliggende grondwater zou beschermen van
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chemische verontreinigingen. Bovendien stroomt het water relatief snel door de grond heen zonder
de tijd te krijgen om reinigingsprocessen met bodemdeeltjes aan te gaan. Hoe diep het grondwater
ten opzichte van het maaiveld ligt, bepaalt deels hoe gevoelig het grondwater is voor activiteiten
aan het maaiveld. In Figuur 22 is voor het grondwaterbeschermingsgebied weergegeven hoe diep
het grondwater ligt ten opzichte van het maaiveld. Hierin is terug te zien dat in de dalen die het
plateau van Margraten doorkruisen in het westelijke gebied, de grondwaterstand relatief ondiep is
ten opzichte van het maaiveld. Deze gebieden worden als kwetsbaarder ingeschat.
Verdampingsbalans
Verdamping is de term in de waterbalans die het meest direct is gekoppeld aan het landgebruik en
dus ook het sterkst zal veranderen bij het implementeren van agroforestry. Figuur 8 geeft een
ontwerpjaar weer voor Heer-Vroendaal. Het laat de trend in neerslag en verdamping zien en het
berekende neerslagoverschot. Verdamping is een vrij egale curve omdat het, in de berekeningen
volgens Makkink (de Bruin, 1987), afhangt van lichtstraling en temperatuur. Regen daarentegen is
veel variabeler en benaderd een gemiddelde van 2 mm per dag over het hele jaar. Er is een kleine
reductie in het voorjaar en najaar. Het grootste verschil is het type neerslag, maar bij een
uitgemiddelde curve komt dat verschil niet terug.

Figuur 8. Neerslag (P), gemiddelde potentiële verdamping (ET) en potentieel neerslagoverschot (PET) voor een ontwerpjaar.

De grondwateraanvulling is een belangrijke factor voor de hoeveelheid water dat uit het gebied
onttrokken kan worden. Hoe groot de grondwateraanvulling is wordt bepaald aan de hand van de
balans tussen neerslag en de verdamping.
In Figuur 9 is de potentiële verdamping over een gemiddeld jaar weergegeven voor verschillende
soorten landgebruik, zie Hoofdstuk 3.2. De abrupte overgangen in de potentiële verdamping,
zichtbaar in het voor- en najaar, worden veroorzaakt door het zaaien en oogsten van gewassen.
Grasland en loofbos verdampen rond de potentiële verdamping, ook in de wintermaanden. Hierdoor
hebben zij een relatief hoge verdamping gedurende de wintermaanden.
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Figuur 9. Potentiële verdamping voor de meest voorkomende soorten landgebruik voor een
ontwerpjaar.
In Figuur 10 is het berekende jaarlijkse neerslagoverschot weergegeven per type landgebruik. Dit
figuur laat zien dat grasland en loofbos relatief veel verdampen (dus een lager neerslagoverschot)
in verhouding tot bouwland waarop graan, aardappel of maïs geteeld wordt. Ter vergelijking,
bebouwing heeft een neerslagoverschot dat nog bijna tweemaal zo hoog is als dat van aardappelen.

Figuur
11
geeft
een
overzicht van het totale
neerslagoverschot per type
landgebruik. De gebieden
met granen en gras (en
bebouwing, maar dat is
minder interessant omdat
het niet van landgebruik
zal kunnen veranderen)
dragen veel bij aan de
aanvulling
van
het
grondwater.

Figuur 10. Potentieel neerslagoverschot voor de meest voorkomende soorten landgebruik in een
ontwerpjaar.
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Figuur 11. Het totale potentiële neerslagoverschot voor de meest voorkomende soorten landgebruik
over Heer-Vroendaal in een ontwerpjaar.
In totaal is er in Heer-Vroendaal een berekende gemiddelde grondwateraanvulling van 6,02 miljoen
m3 gemiddeld per jaar. Om dit getal in perspectief te zetten; de vergunning voor de onttrekking van
water gaat om 4,70 miljoen m3 jr-1.

4.1.4 Nitraatuitspoeling

De afgelopen decennia heeft WML, met verschillende projecten, zich ingezet om het nitraatgehalte
in het grondwater te verlagen. WML kan de kwaliteit van het drinkwater beïnvloeden door water van
verschillende locaties en leeftijden op te pompen en te mengen. Daarnaast bezit WML een deel van
gronden waardoor zij invloed kan uitoefenen op wat er gebeurt op het maaiveld, door gesprekken
te voeren met boeren en het stimuleren van landbouwkundige maatregelen om nitraatuitspoeling te
verminderen. Een project zoals eerdergenoemd is Duurzaam Schoon Grondwater (DSG). Door
middel van dit project kunnen er verdere specifieke maatregelen genomen worden door de vrijwillige
deelnemers van dit project.
Deze maatregelen zijn succesvol. In de periode van 2007 tot 2011 is het stikstof overschot (verschil
tussen aanvoer en afvoer van stikstof) op bedrijfsniveau gedaald van 96 kg ha-1 naar 70 kg ha-1.
Het N-overschot wordt gebruikt om de kans op nitraatuitspoeling in te schatten. Hierbij wordt
aangenomen dat het grootste gedeelte van de stikstofuitspoeling in de vorm van nitraat zal zijn,
aangezien het negatief geladen nitraat (NO3-) makkelijk oplosbaar is in water en zo makkelijk door
de bodem kan bewegen. Het positief geladen ammonium (NH4+) is ook makkelijk oplosbaar in water,
maar wordt makkelijker opgenomen door planten en bindt beter aan organische stof en
kleimineralen dan nitraat (Fernandez & Kaiser, 2018). WML kijkt naar het N-overschot op
bedrijfsniveau omdat dit een duidelijk beeld geeft van wat het N-overschot per bedrijfsvoering is.
Het gaat dan om de bedrijfsvoeringen: akkerbouw, rundvee, gemengd, boom-/fruitteelt en
biologische teelten.
Door WML worden streefwaarden voor N-overschot gebruikt (deze hebben geen wettelijk status).
Voor bouwgronden wordt een andere streefwaarde gehanteerd als voor grasland:
-

Streefwaarden bouwland: 50 kg N ha-1
Streefwaarden grasland: 180 kg N ha-1

Voor het hanteren van deze streefwaarden zijn verschillende redenen benoemd door WML (Frans
Vaessen, persoonlijke communicatie, 17 September 2018). Voor veehouderijen die hun mest
uitrijden over het land is het N-overschot veel groter dan voor akkerbouwers, omdat er een groot
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deel van de stikstof zal vervluchtigen voordat het ook maar de grond raakt. Verder is denitrificatie
op blijvend grasland groter dan op een vergelijkbaar landbouwperceel. Bovendien is door WML
aangegeven dat het N-overschot voor bouwland makkelijker te reduceren is dan voor veehouderijen
omdat er gebruik gemaakt kan worden van slimme teelttechnieken (WML, 2015).

Figuur 12. N-overschot per bedrijfstype boven freatische kalksteenwinningen (aangepast van WML,
2015)
In Figuur 12 is een overzicht gegeven van het N-overschot voor bedrijven boven freatische
kalksteenwinningen. Hierin is te zien dat in de afgelopen jaren het N-overschot op bouwland gedaald
is en in de afgelopen jaren onder de streefwaarden lag. Voor grasland is te zien dat alle waarden
gedurende de gehele weergegeven periode beneden de streefwaarden lagen.
In Figuur 23 in Bijlage 10 wordt voor verschillende bedrijfstypen het N-overschot weergeven. Uit dit
figuur blijkt dat fruitteelt/boomkwekerijen en biologische teelt een (bijna)neutraal N-overschot
hebben. Daarnaast komt naar voren dat vooral rundveehouderijen het grootste nitraat overschot
hebben (WML, 2015).
Voor de waterkwaliteit is bodemvocht een van de belangrijkste indicatoren om het effect van de
maatregelen te monitoren. Om deze reden wordt het bodemvocht bemonsterd op een diepte van
1.5 m-mv en 2.5 m-mv. Helaas is geen data beschikbaar van hoe de hoeveelheid nitraat in het
bodemvocht zich verhoudt tot verschillende landbouwtypen. In Bijlage 10 in Figuur 24 zijn resultaten
per winningsgebied weergegeven. In de winning Heer-Vroendaal ligt het gemiddelde nitraat gehalte
beneden de grens van 50 mg NO3 L-1, zoals voor veel van de andere winningen in Zuid-Limburg.
Hoewel de concentraties onder de grens liggen, zijn er grote fluctuaties tussen jaren die in de buurt
de van de grenswaarde komen. Daarom is door WML aangegeven dat het belangrijk is om in te
blijven zetten op nitraatverlaging in het grondwater.
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Benadering NDICEA

Met behulp van het NDICEA-model zijn er berekeningen gemaakt van de nitraatuitspoeling met de
huidige teelten en gewasrotaties zoals beschreven in Hoofstuk 3.3. Hierbij is de nitraatuitspoeling
berekend voor de intensieve en extensieve gewasrotatie. Daarnaast is de nitraatuitspoeling
berekend voor meerjarig gescheurd en blijvend grasland dat ook bemest wordt.
Tabel 3. De tabel geeft het N-overschot en N-uitspoeling (berekend door het model NDICEA) en de
N-concentratie onder de wortelzone weer (berekend via de potentiële gewasverdamping). Dit wordt
weergegeven voor de verschillende landgebruiken: intensieve gewasrotatie, extensieve
gewasrotatie, blijvend grasland en gescheurd grasland.
Systeem

N-overschot
kg ha-1 jr-1
(NDICEA-output)

N-uitspoeling
kg ha-1 jr-1
(NDICEA-output)

N-uitspoeling mg L-1
(berekend na
NDICEA-output)

Intensieve
gewasrotatie

55

47

22,19

Extensieve
gewasrotatie

25

27

15,90

Blijvend grasland

11

9

5,13

Gescheurd grasland

60

30

17,09

Hier komt duidelijk uit naar voren dat in de huidige situatie de intensieve gewasrotatie bijdraagt aan
een grote uitspoeling van gemiddeld 47 kg N ha-1 jr-1 over de vierjarige gewasrotatie (Tabel 3). De
gemiddelde uitspoeling over de vierjarige extensieve gewasrotatie is met 27 kg N ha-1 jr-1 al een stuk
kleiner. De laagst berekende nitraat uitspoeling is echter van het blijvend grasland, welke 9 kg N
ha-1 jr-1 bedraagt. De uitspoeling van nitraat op blijvend grasland is een stuk kleiner, doordat op
grasland veel meer denitrificatie plaatsvindt dan op bouwland. Dit zorgt voor een lagere
nitraatuitspoeling op grasland dan op bouwland (Frates et al., 2007). Wordt het grasland echter
gescheurd voor hogere productie, dan zal de uitspoeling flink toenemen en uitkomen op 30 kg N
ha-1 jr-1. Dit doordat de graszoden worden doorbroken en het nitraat gemakkelijk naar de ondergrond
kan uitspoelen.
De berekende uitspoeling van stikstof in kg ha-1 kan terug berekend worden naar mg nitraat per liter
bodemvocht op 1,5 m-mv, dit is ook de bemonsteringsdiepte van WML. Dit wordt gedaan door de
hoeveelheid uitgespoelde stikstof in mg ha-1 jr-1 om te rekenen naar een concentratie door gebruik
te maken van het jaarlijkse neerslagoverschot. Omdat het neerslagoverschot gebruikt in NDICEA
niet is te achterhalen, is dit benaderd met het berekent verschil tussen neerslag en de potentiële
gewasverdamping. NDICEA berekent dat de potentiële verdamping lager uit zal vallen dan de actuele
verdamping wanneer er binnen een jaar waterstress plaatsvindt. Daarom zullen de berekende
concentraties lager uitvallen dan in werkelijkheid.
Deze berekening zorgt voor waardes van nitraat in het bodemvocht van 5,13 mg L-1 voor blijvend
grasland, 17,09 mg L-1 voor gescheurd grasland, 15,90 mg L-1 voor de extensieve gewasrotatie en
22,19 mg L-1 voor de intensieve gewasrotatie. Deze waardes zijn een stuk lager dan gemeten door
het WML in het DSG-project. Ondanks dat deze waardes lager zijn, laten ze wel dezelfde trend zien.
Hierdoor is besloten dat deze waardes niet gebruikt kunnen worden om kwantitatief aan te tonen
dat een systeem beter is. Ze geven echter wel een indicatie of een systeem beter presteert op het
gebied van nitraatuitspoeling of niet.
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4.1.5 Huidige koolstofvastlegging

Voor de huidige koolstofvastlegging is gekeken naar de situatie in Zuid-Limburg, waar zich veel
lössgronden bevinden. Lössgronden houden over het algemeen voedingsstoffen en het organische
stofgehalte goed vast (Schils, 2012). In Limburg ligt de gemiddelde koolstofvoorraad tussen de 75
en 100 ton C ha-1. Voor Nederland is dit vrij gemiddeld en hangt sterk af van de bodemsoort en het
bodemgebruik (Lesschen, 2012). Door het beheer te veranderen kan dit verhoogd worden.
Bijvoorbeeld het verschil tussen niet kerende grondbewerking en conventionele bewerking bedraagt
1170 kg C ha-1 (Feenstra, 2018). De winst ligt vooral in het verminderen van bodemerosie, wat het
organische stofgehalte mogelijk weg laat spoelen. Andere veranderingen in landgebruik kunnen ook
positieve gevolgen hebben op de bodem organische stof zoals: niet-kerend grondbewerking, geen
grondbewerking, vanggewas/groenbemester, verbeteren van gewasrotaties, gewasresten
achterlaten, akkerrandenbeheer en niet scheuren van grasland (Lesschen et al., 2012). Het is niet
bekend wat er precies aan deze maatregelen gedaan wordt in de regio.

4.1.6 Huidige economische situatie

De financiële- en opbrengstdata zijn bekeken voor de huidige intensieve en extensieve gewasrotatie.
Deze gegevens zijn verzameld zoals in Hoofdstuk 3.5 staat vermeld. De intensieve vruchtwisseling
wordt momenteel niet verbouwd op de percelen van WML, maar op de naburige percelen, deze is
wel meegenomen in de analyse. De gemiddelde opbrengst per jaar van een hectare waar de
intensieve vruchtwisseling wordt toegepast bedraagt € 2265,- over een periode van 4 jaar. Voor een
perceel waar de extensieve vruchtwisseling wordt toegepast is dit gemiddeld over 4 jaar € 875,- ha1 jr-1. Dit is een groot verschil, maar hierbij is niet het verschil in arbeid voor de boer meegenomen.
Hierdoor blijft er voor de boer in de extensieve gewasrotatie meer tijd over voor ander werk of
activiteiten, wat ook inkomen zou kunnen opleveren. De exacte gegevens gebruikt om de
gemiddelde opbrengst per jaar van een hectare te berekenen is te vinden in Bijlage 5.

4.2 Verkenning agroforestry-systemen
Met alle theorie in acht nemend is er gekeken naar mogelijke agroforestry-systemen. Allereerst is
er gekeken naar mogelijke gewassen en bomen, en systemen, waarnaar er een keuze hierin is
gemaakt. Deze selectie is verder onderzocht in eerdergenoemde aspecten: verdamping,
nitraatuitspoeling, koolstofvastlegging en economie.

4.2.1 Verkenning gewassen en combinaties

Het doel van dit hoofdstuk is om combinaties van houtige en eenjarige gewassen te vinden die
passen in een agroforestry-systeem voor Heer-Vroendaal. Hiervoor is allereerst een lijst gemaakt
van
kansrijke
soorten
die
ook
passen
bij
de
standplaatscondities
op
het
grondwaterbeschermingsgebied Heer-Vroendaal. Deze zijn gekozen op basis van verschillende
criteria, zoals beschikbare afzetmarkt en werkbaarheid. Tot slot is gekeken hoe de geselecteerde
kansrijke soorten gecombineerd kunnen worden in een agroforestry-systeem.
Standplaatscondities
Voor het onderzoeken van geschikte soorten is onder andere gekeken naar pH, nutriëntenbehoefte,
vochtbehoeften en schaduwtolerantie als standplaats indicatoren. De cultuurgronden op löss hebben
van oudsher een vrij lage pH-waarde maar deze waarde is met de jaren hoger geworden en wordt
nu verwacht te liggen rond 5,5 - 6,0, dit sluit zuurbindende soorten uit. Lössgronden zijn in het
algemeen vruchtbare gronden waarop veel soorten gedijen. Dit komt door goede porositeit, relatief
goed vermogen tot vochtretentie en vocht- beschikbaarheid tot grote diepte. Daarnaast ligt het
grondwater in het gebied diep en vormt geen problemen voor soorten die slecht tegen een hoge
waterstand kunnen (Westeringh, 1984). De percelen van WML liggen aan de westzijde van het
Margraten-plateau. De hellingen zijn overwegend in westelijk richting georiënteerd, dit maakt deze
percelen warm en geschikter voor warmte- en zon-minnende soorten. Op basis van de bovenstaande
standplaatscondities voor het gebied Heer-Vroendaal zijn de soorten geselecteerd zoals
weergegeven in Bijlage 2.
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Kansrijke soorten
Behalve het passen van de soorten in de geschetste standplaatscondities zijn de soorten
geselecteerd op de volgende criteria:
1. Cultuurhistorisch landgebruik
2. Huidig gebruik in de regio
3. Kansrijke markt van de producten
4. Aanloopfase tot productie en dus terugbetaling van aanplantkosten
5. Werkbaarheid (werk-intensiteit, benodigde machines)
6. Opbrengstverwachting van eenjarige gewassen onder invloed van schaduw
Houtige gewassen
Als kansrijke houtige soorten worden notenbomen zoals walnoot en hazelaar, appel en peer, bessen
zoals kruisbes, rode- en zwarte bes en hop gezien. Bovendien worden bomen voor houtproductie
zoals valse acacia, kers en populier ook als een optie beschouwd. Een samenvattende tabel en
soortbeschrijving met een korte onderbouwing van deze gewassen is te vinden in Bijlage 2. De
notenteelt is nog klein in Nederland terwijl ze hier heel goed gedijen en er goede marktkansen zijn.
Tegelijkertijd zijn ze relatief makkelijk te telen vergeleken met fruitbomen die meer beheersintensief
zijn. Het grootste nadeel van bijvoorbeeld walnoten is de lange aanloopfase tot dat ze noten gaan
produceren, de hoge aanplantkosten, aankoop en bouw van machines. Voor de machinale oogst is
een vlakke grond nodig wat een combinatie met veel gewassen en wellicht ook grasland erg
ingewikkeld wordt. Walnoten met alleen grasland eronder zonder dat er vee staat, valt niet onder
agroforestry. Vanwege deze redenen is er niet voor gekozen om noten te gebruiken. Appel en peer
zijn bekende teelten in de cultuurhistorie en ook momenteel in de regio. Vergeleken met fruit zoals
pruimen en kersen zijn ze robuuster en minder beheersintensief. De aanloopfase is veel korter dan
voor noten wat ze aantrekkelijker maakt. Ook zijn er verscheidene streekproducten waar ze in
verwerkt kunnen worden. Bessen zijn geschikt in de gedeeltelijke schaduw van bomen waar ze
voldoende opbrengst kunnen halen op korte termijn. Het is ook een teelt die vaker voorkomt in de
regio. Vergeleken met frambozen en bramen zijn rode-, zwarte- en kruisbessen makkelijker te telen
en daarom meer geschikt. Blauwe bessen kunnen ook een optie zijn. Echter, blauwe bessen hebben
een zure en rijke grond nodig en zijn daarom minder geschikt. De hop is een robuust gewas waar
er een markt voor is in de biologische bierproductie.
Houtsoorten zijn een interessant alternatief omdat ze erg weinig beheer en investeringen nodig
hebben. Deze vergen alleen opsnoei, wat in de wintermaanden kan gebeuren wanner de
akkerbouwer gewoonlijk veel tijd beschikbaar heeft. De genoemde houtbomen zijn geselecteerd
naar inspiratie vanuit Vlaanderen waar deze soorten vaak geplant worden in agroforestry-systemen.
De kers heeft een lichtdoorlatende kroon en produceert waardevol hout. De valse acacia kan ook
relatief snel hoogwaardig hout produceren. Aan de andere kant worden populieren geplant omdat
ze snelgroeiend zijn wat het laagwaardige hout compenseert. Zwarte walnoot wordt niet gezien als
een optie omdat die een negatief effect kan hebben op akkerbouwgewassen (allelopathie) (Jose,
1998).
Eenjarige gewassen
Veel eenjarige akkerbouw gewassen die geteeld worden in de regio gedijen alleen onder volle zon.
Deze gewassen kunnen geteeld blijven worden tot eventuele schaduwwerking en de
opbrengstderving op het gewas te hoog worden. Dit is eerder te verwachten bij de aardappel en in
mindere mate bij granen. Omdat er in de wetenschappelijke literatuur alleen onderzoek is gedaan
naar de belangrijkste akkerbouwgewassen en weinig naar groentegewassen, moeten geschikte
soorten voor agroforestry-systemen op een andere manier geselecteerd worden. Door
zaadproducent ‘De Bolster’ worden onder andere bladgewassen (sla, spinazie etc.) en soorten uit de
families vlinderbloemigen (Fabaceae) en de kolen (Brassicaceae) genoemd als kansrijke gewassen
onder gedeeltelijke schaduw (De Bolster, n.d.a). In populaire literatuur worden deze gewassen ook
steeds genoemd als schaduwtolerant. Terwijl dit geen wetenschappelijke bronnen zijn, is het nog
wel interessant om te experimenteren met gewassen uit deze families. Gebaseerd op de
literatuurstudie in Hoofdstuk 2.5 wordt aangeraden om granen (Poaceae) en verschillende
wintergewassen te telen waardoor de groeiperiode maar gedeeltelijk overlapt met die van de bomen.
Ook de meerjarige asperge komt in aanmerking voor een teelt in gedeeltelijke schaduw omdat ze
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oorspronkelijk groeien op de bosbodem (Mantovani et al., 2016). Bovendien worden asperges al
geteeld in de regio en hebben deze maar weinig stikstof nodig.
Op basis van deze informatie is een lijst gemaakt van mogelijke gewassen die ook samen in een
vruchtwisseling geteeld zouden kunnen worden. Deze staan samengevat in de tabel in Bijlage 2,
onder de tabel is een soortbeschrijving met een korte onderbouwing te vinden.

Voorgestelde combinaties agroforestry-systemen

Met behulp van de kansrijke soorten is er een lijst gemaakt van mogelijke agroforestry-systemen.
Twee van deze agroforestry-systemen zijn geselecteerd voor verdere uitwerking. De lijst van
systemen worden samengevat in Bijlage 3, Tabel 12 met de belangrijkste beheer aspecten,
voordelen en nadelen. Dit is een greep uit de mogelijke systemen die gemaakt zouden kunnen
worden
op
basis
van
de
genoemde
gewassen.
Hier wordt uitgegaan van een agroforestry-systeem waar waterkwaliteit en haalbaarheid de
belangrijkste factoren zijn. Voor een goede waterkwaliteit zijn zoveel mogelijk houtige en meerjarige
gewassen gewenst. Dit betekent kortere afstanden tussen de rijen met bomen om zo veel mogelijk
van het safety-net effect en interactie tussen boom en gewas eruit te halen. Tegelijkertijd ligt HeerVroendaal op hoge breedtegraden waar de lichtinval vrij laag is. Dit maakt het logischer om juist
lage dichtheden van bomen te hebben en grote afstanden tussen de rijen. Dit verhoogt de kans op
een goede oogst van het eenjarige gewas die in gedeeltelijke schaduw staat. Een compromis moet
dus gemaakt worden tussen deze twee aspecten waar een gemiddelde afstand gekozen wordt.
Een tweede afweging gaat over de complexiteit van het systeem. Voor een akkerbouwer is het al
een grote stap om één nieuwe teelt te leren qua beheer en marktwerking waardoor een systeem
met meerdere houtige soorten een grote uitdaging wordt. Daarom wordt gekozen om de
agroforestry-systemen zo simpel mogelijk te houden, terwijl ecologisch gezien dit niet het meest
logische is.

4.2.2 Selectie agroforestry-systemen

Na de verschillende gewassen, bomen en systemen hebben afgewogen, zullen in dit deel de twee
agroforestry-systemen met de hoogste potentie worden gepresenteerd. Deze worden vervolgens
verder uitgelicht op het gebied van verdamping, nitraatuitspoeling en koolstofvastlegging. De
systemen zijn; een complex agroforestry-systeem met fruitbomen en struiken (Agroforestrysysteem 1), en een minder complex agroforestry-systeem met houtbomen (Agroforestry-systeem
2). Voor de dimensionering van deze systemen is ervanuit gegaan dat de boer een
machinewerkbreedte gebruikt van drie meter. De akkerbouwstrook moet dus minimaal drie meter
breed zijn of een veelvoud hiervan.

Agroforestry-systeem 1

Voor agroforestry-systeem 1 is er gekozen om hoogstam appelbomen te combineren met
kruisbessen en een schaduwtolerante gewasrotatie met witte grasklaver, rode biet, sojabonen,
zomergerst, bosui en koolzaad.
Tabel 4: Oppervlakte-verdeling van een hectare van agroforestry-systeem 1.
Gewas

% van oppervlakte

Appelbomen

17,7

Kruisbesstruik

35,0

Bouwland

45,0

Gras tussendoor

2,3
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Dimensionering
In Figuur 13 en Figuur 15 is een zij- en bovenaanzicht van dit systeem gevisualiseerd. De totale
afstand tussen de rijen met appelbomen bedraagt (2+2,5+1+9+1+2,5+2=) 20 m waardoor de
akkerbouwgewassen onder invloed zullen zijn van gedeeltelijke schaduw. Desgewenst lijkt het ook
mogelijk om een variant van dit systeem te implementeren in huidige hoogstamboomgaarden
(rijafstand 6-10 m) als elke andere rij appelbomen weggehaald worden. De oppervlakte verdeling
van de verschillende componenten worden beschreven in Tabel 5.
Fruitbomen
De hoogstam appelbomen worden, op 8 m onderlinge afstand in de rij, in stroken aangeplant met
aan bieden zijden twee rijen met kruisbessen.
Tussen de boom- en struikstroken zijn
akkerbouwstroken geplaatst. Er is gekozen voor hoogstam appelbomen omdat deze bomen passen
in het cultuurhistorisch landschap. Daarnaast hebben hoogstam appelbomen een groter wortelstelsel
dan laagstam appelbomen wat nutriëntuitspoeling beperkt. Deze bomen kunnen 7 m hoog worden
met een kroondiameter van 4-5 m. Het is lastig om het fruit van de hoogstam bomen te oogsten.
Dit omdat het niet verantwoord en praktisch is om op grote hoogtes te plukken. Daarom zal worden
gefocust op het valfruit. Dit valfruit kan worden gebruikt voor de productie van stropen, ciders en
moes zoals ook in Duitsland gedaan wordt (NABU Stadtvervand Münster, n.d.; Appels en peren,
n.d.).
Bessenstruiken
Op 2 m afstand van de hoogstamfruitbomen worden twee rijen kruisbessen geteeld met 2,5 meter
tussen de rijen in. De kruisbessen zijn gekozen omdat deze ook in de schaduw van de
hoogstamfruitbomen nog voor een redelijke opbrengst kunnen zorgen. Dit komt doordat bessen van
nature bosrandplanten zijn en halfschaduw tolereren. Dit geldt ook voor andere bessen, maar de
kruisbes is minder gevoelig voor ziektes- en plagen (Elzebroek & Knoop, 2008). Een voorbeeld van
een productiesysteem met kruisbessen is te zien in Figuur 15.

Figuur 13. Visualisatie van het agroforestry-systeem van
boven. Alle afstanden zijn met schaal weergegeven.
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Gewasrotatie
Naast de kruisbessen wordt een strook van 1 m opengehouden voor het plukken en snoeien van de
bessen. Hiernaast is een 9 m brede strook voor eenjarige akkerbouwgewassen geplant. Er zouden
aardappelen, suikerbieten en granen kunnen worden geteeld zoals in de huidige situatie. Vanwege
de schaduwwerking is de kans op opbrengstdervingen hoog bij deze gewasrotatie. Daarom is er voor
deze situatie een vruchtwisseling ontworpen
bestaande
uit
meer
schaduwtolerantere
gewassen. Deze vruchtwisseling loopt in de
volgorde; witte grasklaver, rode biet, sojabonen,
zomergerst, bosui en koolzaad.
In deze
vruchtwisseling is getracht om verschillende
families te gebruiken voor een lagere ziekte- en
plagen
druk.
Deze
vruchtwisseling
is
gecontroleerd in het opvolgingsschema van de
publicatie ‘Bouwplan en vruchtopvolging’ (1989)
en op de webpagina Wikipedia (n.d.), met
toestemming van Egbert Lantinga (persoonlijke
communicatie, 10 Oktober 2018). Tussen deze
gewassen
door
zullen
verschillende
Figuur 14. Voorbeeld productiesysteem met
groenbemesters geteeld worden (Tabel 13).
Kruisbessen (Amerongen, O., 2011).
Grasklaver is een typisch rustgewas in biologische vruchtwisselingen, die de vruchtbaarheid van de
bodem verbeterd. De gras-klaver periode kan één tot twee jaar lang zijn. De rode biet is geplaatst
in deze rotatie als een typisch biologische cash-crop. Mogelijk zou die vervangen kunnen worden
door koolraap of peen. Het is nog onbekend hoe de oogst van deze soorten beïnvloed wordt door
lichtconcurrentie. In het geval dat de opbrengsten tegenvallen moet gekozen worden voor een laagsaldo teelt. Sojabonen worden geteeld in de regio voor veevoer en is een stikstofbindend gewas die
de vruchtbaarheid van de bodem verbeterd. Zomergerst is gekozen omdat deze schaduwtolerant is,
vergeleken met andere granen. Bovendien kan het gebruikt worden voor de regionale bierproductie.
Er is voor de bosui gekozen omdat de ui al geteeld wordt in de regio en beweerd wordt dat de bosui
schaduwtolerant is (De Bolster, n.d. a). Koolzaad is gekozen omdat het een winterteelt is van de
Brassicaceae-familie. Andere winterkolen zijn ook mogelijke alternatieven waarmee
lichtconcurrentie vermeden wordt.
Een van de aandachtspunten van de rotatie is de onkruiddruk bij de bosui met de opvolging van
koolzaad. Haver zou ook in de rotatie kunnen passen om de rotatie verder te verlengen. Het succes
van deze rotatie is grotendeels afhankelijk van de sterkte van de schaduwwerking van de bomen en
het beheer van de gewassen. De meeste gewassen worden nu al geteeld in de regio of er wordt een
verwant gewas geteeld in de regio. Het is waarschijnlijk zinvol om gaandeweg wanneer de bomen
groeien nieuwe gewassen te introduceren in de huidige rotatie en de zon-eisende gewassen te
vervangen. Dit om genoeg tijd te geven aan de boer om de teelten te leren en te kunnen uitvoeren.
Een bijkomend voordeel van deze vruchtwisseling is dat deze gewassen veelal vroeg in het seizoen
geoogst worden, waardoor een combinatie met notenbomen in een ander agroforestry-systeem
wellicht mogelijk zou zijn. Het stro van de zomergerst zal in dit systeem verhakselt worden en
ingewerkt. Dit zal zorgen voor een hoger organisch stofgehalte, maar voor de vertering van het stro
zal stikstof nodig zijn. Dit zal de uitspoeling van stikstof verminderen (IRS, 2018).
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Figuur 15. Visualisatie van het agroforestry-systeem met een indicatie van de afstanden tussen de
bomen, struiken en de akkerbouwstrook. De afstanden zijn niet op schaal weergegeven.

Variatiemogelijkheden
In het bovengenoemde agroforestry-systeem 1 zijn meerdere variaties mogelijk. Deze variaties zijn
te gebruiken als blijkt dat er een betere markt voor is, het praktischer toepasbaar is of minder
ingewikkeld zou zijn.
1. Peren in plaats van appels
Hierbij zouden appels (wellicht deels) vervangen kunnen worden door peren, dit kan zorgen voor
een grotere marktstabiliteit.
2. Andere bessen in plaats van kruisbes
Kruisbes zou vervangen kunnen worden door bijvoorbeeld rode bessen, dit kan ook voor een grotere
marktstabiliteit zorgen.
3. Laagstambomen in plaats van hoogstambomen
De hoogstam fruitbomen kunnen ook vervangen worden door laagstam fruitbomen, bijvoorbeeld in
dubbele rijen. Mochten er laagstam fruitbomen gebruikt worden, dan kan er ook gefocust worden
op de productie van handappels. Nadeel van laagstam fruitbomen is dat deze een zwakker
wortelgestel hebben. Dit kan zorgen voor minder interactie tussen de fruitbomen, bessen en
akkerbouwgewassen en valt het mogelijke safety-net effect weg.
4. Verbreding van stroken
Alle elementen (bomen, bessenstruiken en akkerbouw strook) kunnen breder gemaakt worden door
meer rijen toe te voegen. Hierbij zal de interactie tussen de verschillende soorten waarschijnlijk
verloren gaan.

Agroforestry-systeem 2

In agroforestry-systeem 2 is ervoor gekozen om bomen voor de houtproductie in rijen te telen. Er
is gekozen voor twee soorten houtbomen, namelijk de Boskers (Prunus Avium) en de Valse acacia
(Robinia pseudoacacia). Tussen de rijen met bomen komt er akkerbouw te staan. Initieel zal de
huidige extensieve gewasrotatie gebruikt worden. In een later stadium wordt aangeraden om
gebruik te maken van de schaduwtolerante vruchtwisseling (zie hoofdstuk Agroforestry-systeem 1).
Dimensionering
In Figuur 16 en Figuur 17 is een zij- en bovenaanzicht van dit systeem gevisualiseerd. De totale
afstand tussen de rijen met bomen bedraagt (2+18+2=) 20 m. Deze bomen zullen op 10 m afstand
van elkaar geplant worden. Dit leidt tot 50 bomen per hectare waardoor het systeem in aanmerking
komt voor de subsidie vanuit de GLB. Van de 20 m is er 18 m beschikbaar voor eenjarige
akkerbouwgewassen. In de 2 m strook langs de bomen kan bijvoorbeeld een permanent
bloemenmengsel ingezaaid worden. De Boskers en Valse acacia zullen om en om per rij komen te
staan (Figuur 16 en Figuur 17). De oppervlakte verdeling van de verschillende componenten worden
beschreven in Tabel 5.
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Figuur 16. Visualisatie van het
agroforestry-systeem
van
boven. Alle afstanden zijn met
schaal weergegeven.

Tabel 5. Oppervlakte-verdeling van een hectare van agroforestry-systeem 2.
Gewas

% van oppervlakte

Valse acacia

4,9

Boskers

4,9

Bouwland

90,0

Bloemenrand

0,2

Bomen
De bomen zijn gekozen omdat ze allebei goed, kostbaar hout produceren. Het hout van de Boskers
is goed te gebruiken voor meubels en fineer. Het hout van de Valse Acacia kan als vervanging van
tropisch hardhout dienen en dus gebruikt worden voor buitenmeubels en duurzame houten palen.
Voor deze bomen is gekozen omdat ze verschillen in groeisnelheid en dus van tijd tot houtoogst. Dit
spreidt de oogstperiode en risico’s. De valse acacia is ook gekozen omdat deze boom een interessant
wortelsysteem heeft, de boom wortelt naast diepgaand ook vlak (Huntley, 1990). Verwacht wordt
dat dit zorgt voor een wortelnetwerk onder de akkerbouwgewassen, wat kan werken als een
vangnet. Valse Acacia is ook een van de weinige stikstofbindende bomen die in ons klimaat kunt
groeien. Een monocultuur van Valse Acacia kan elk jaar 48-86 kg N ha-1 uit de lucht binden
(Mantovani et al., 2015). Op deze manier kan de Valse Acacia het agroforestry-perceel bemesten
met stikstofrijke bladeren. De Boskers is minder vlak wortelend, deze boom zal minder fungeren als
vangnet. Beide bomen hebben een half tot open kroon, dit zorgt voor lichte schaduw over de
akkerbouwgewassen. De houtbomen staan op grote afstanden en worden opgesnoeid, zodat ze
lange rechte stammen zullen krijgen. Dit is ook het enige beheer dat nodig is voor deze twee soorten.
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Gewasrotatie
Zeker in de beginperiode, waarin de bomen nog laag zijn en weinig blad hebben, zullen hierdoor
intensievere gewassen geteeld kunnen worden. Hier zou de huidige intensieve gewasrotatie kunnen
worden toegepast. Naarmate de bomen groter groeien en er dus meer schaduwvorming is, zou
kunnen worden overgegaan naar de huidige extensieve gewasrotatie of de schaduwtolerante
gewasrotatie ontworpen voor agroforestry-systemen. Daarom is er besloten om met dit systeem te
werken in twee situaties. In de beginsituatie is er nog weinig schaduw omdat de bomen nog klein
zijn. In deze beginsituatie zal de huidige intensieve gewasrotatie worden toegepast. Na +/- 20 jaar
zal er meer schaduw zijn omdat de bomen hun maximale hoogte en breedte naderen in dit
teeltsysteem. In deze situatie zal de gewasrotatie voor agroforestry-systemen worden toegepast.
Beide stadia zijn weergegeven in Figuur 17.

Figuur 17. Visualisatie van het agroforestry-systeem. De afstanden zijn niet op exacte schaal
weergegeven. De bovenste afbeelding toont het systeem wanneer de bomen nog jong zijn. Hier
wordt de intensieve vruchtwisseling gebruikt. In de onderste afbeelding zijn de bomen volgroeid en
wordt de schaduwtolerante vruchtwisseling gebruikt.
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Variatiemogelijkheden
Ook voor agroforestry-systeem 2 zijn er ook mogelijkheden voor variatie.
1. Kruisbesstruiken in de bomenrijen
Verschillende bessen kunnen in de bomenrijen geplant en geteeld worden in de eerste fase. Hiermee
kan sneller een inkomen gegenereerd worden en de oppervlakte optimaal benut worden.
2. Populieren toevoegen
Naast Boskers en de Valse acacia kunnen er ook Canadese populieren in het systeem worden
toegevoegd. Voordelen hiervan zijn, is dat het risico en de oogstperiode meer gespreid wordt omdat
de Canadese populier een kortere groeiperiode heeft. Een nadeel van populieren is dat het hoge
bomen zijn met een dichtere kroon, wat zorgt voor meer schaduw.
3. Asperges
Asperges telen tussen de bomen kan een optie worden als de schaduwwerking te beperkend wordt.
Asperges hebben weinig stikstof nodig en groeien in het wild tussen bomen (Mantovani et al., 2016).

4.3 Analyse van geselecteerde agroforestry-systemen
In dit hoofdstuk worden de twee geselecteerd agroforestry-systemen geanalyseerd op hydrologische
impact, nitraatuitspoeling, koolstofvastlegging en opbrengsten. Dit wordt gedaan door een
kwantitatieve vergelijking te maken met de huidige situatie.

4.3.1 Hydrologische impact

Zoals in de materiaal en methode is uitgelegd, wordt de verdamping van de verschillende
landgebruik types berekend met behulp van gewasfactoren. Met de aannames weergegeven in
Bijlage 6 is een benadering gemaakt van de gewasfactoren voor de verschillende agroforestrysystemen.

Figuur 18. Potentieel neerslagoverschot
voor de verschillende types van
landgebruik.
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agroforestry-systeem 2, waarop in 0 wordt teruggekomen. In Figuur 19 is het relatieve verschil in
het gemiddelde neerslagoverschot voor het hele gebied weergegeven als er een bepaald percentage
van het gebied omgezet zou worden in een van de agroforestry-systemen. De hypothetische
veranderingen zijn doorgevoerd op zo'n manier dat de verhoudingen in het huidige landgebruik types
gelijk blijft. Daarvoor wordt het totaal omgezette gebied in verhouding opgedeeld tussen de vijf
grootste landgebruik types die ook daadwerkelijk omgezet zouden kunnen worden, zie Tabel 6.
Bijvoorbeeld; als 2% van het totale gebied wordt omgezet komt dat neer op 476000 m 2. In Tabel 6
is weergegeven in de kolom "Voorbeeld oppervlakte" hoeveel vierkante meter er zal worden
afgehaald van de verschillende landgebruik types.
In Figuur 19 is zichtbaar dat wanneer alle gronden, in bezit van WML, omgezet worden in
agroforestry dit een relatief kleine verandering in het gemiddelde neerslagoverschot teweegbrengt
(de zwarte, verticale lijn in Figuur 19). Bij omzetting naar een complex agroforestry-systeem zoals
agroforestry-systeem 1, of de eindfase van agroforestry-systeem 2, is er een relatieve afname in
het neerslagoverschot van tussen de 1% en 2%, afhankelijk van het systeem. Agroforestry-systeem
2 zal initieel voor een relatieve toename zorgen van circa 1%. Hieruit kan geconcludeerd worden
dat het omzetten van het huidige landgebruik naar agroforestry geen groot effect heeft op de
grondwateraanvulling.

Figuur 19. De relatieve verandering van het neerslagoverschot (t.o.v.
grondwateronttrekkingsvergunning) van het hele gebied bij het veranderen van een bepaald
percentage van het drinkwaterbeschermingsgebied in de verschillende agroforestry-systemen. De
verticale zwarte lijn geeft het percentage van het totale gebied weer dat in bezit is van WML.
Loofbos is weergegeven als referentie.
Tabel 6: Oppervlaktes van de verschillende landgebruik types in Heer-Vroendaal.
Landgebruik

Percentage (%)

Voorbeeld oppervlakte (m2)

Mais

19

90440

Granen

22

104720

Gras

46

218960

Suikerbiet

8

38080

Consumptieaardappelen

5

23800
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4.3.2 Nitraatuitspoeling

De nitraatuitspoeling van de voorgestelde agroforestry-systemen is benaderd door de uitspoeling te
berekenen voor de verschillende onderdelen van het agroforestry-systeem waarna dit naar
verhouding in grondoppervlakte is doorgerekend (Tabel 4 en Tabel 5).

Figuur 20. Resultaten stikstofuitspoeling berekend met NDICEA.
In Figuur 20 zijn de resultaten van de verschillende onderdelen en de agroforestry-systemen
weergegeven. De berekende waardes geven een indicatie voor nitraatuitspoeling van de
verschillende systemen. Deze waardes komen niet overeen met de gevonden waardes in HeerVroendaal, maar laten de relatieve verschillen tussen de systemen wel duidelijk zien (zie aannames
Hoofdstuk 3.3).
Wat duidelijk uit Figuur 20 naar voren komt is dat de meeste uitspoeling plaatsvindt op bouwgrond
met intensieve teelten waar de uitspoeling 47 kg N ha-1 jr-1 bedraagt. De minste uitspoeling vindt
plaats op blijvend grasland, maar bomen (loofbos, laag- en hoogstam appelbomen) spoelen niet
veel meer uit. Deze waardes liggen rond de 10 kg N ha-1jr-1. Van de agroforestry-systemen is de
nitraatuitspoeling het kleinst voor agroforestry-systeem 1 (27 kg N ha-1 jr-1). Dit komt doordat dit
systeem voor een groot percentage bestaat uit bomen, struiken en blijvend grasland waaronder
relatief weinig nitraatuitspoeling plaatsvindt. Agroforestry-systeem 2 met bomen voor houtproductie
spoelt relatief meer uit dan agroforestry-systeem 1. Dit komt doordat er minder bomen in het
systeem zijn opgenomen ten opzichte van agroforestry-systeem 1. Daarnaast wordt in het begin
van agroforestry-systeem 2 nog wel gebruik gemaakt van de intensieve gewasrotatie, dus met
gewassen waaronder meer uitspoeling plaatsvindt. Dat samen met jongere bomen met een kleiner
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wortelstelsel, zorgt dit voor een hogere uitspoeling (43 kg N ha-1 jr-1). Hierdoor is de uitspoeling van
agroforestry-systeem 2 niet lager dan de huidige extensieve gewasrotatie. Echter, zodra de bomen
groter zijn en er gebruik wordt gemaakt van de schaduwtolerante gewasrotatie zal de
nitraatuitspoeling wel afnemen voor agroforestry-systeem 2 (35 kg N ha-1 jr-1). Daarnaast is ervan
uitgegaan dat er in de intensieve gewasrotatie niet tot nauwelijks gebruik wordt gemaakt van
groenbemesters. Dit heeft invloed op de uitspoeling in de winter. Zodra de schaduwtolerante
gewasrotatie wordt toegepast wordt de uitspoeling lager. Hierdoor zal de uitspoeling voor
agroforestry-systeem 2 in het begin ook hoger liggen. Mochten er wel groenbemesters worden
gebruikt zal de uitspoeling meer in de buurt komen van de volgroeide versie van agroforestrysysteem 2, dus onder de 35 kg ha-1 jr-1).
Hieruit kan geconcludeerd worden dat onder agroforestry-systeem 1 ongeveer dezelfde uitspoeling
zal plaatsvinden als met de huidige extensieve teelt en gescheurd grasland. Het zal in ieder geval
lagere uitspoeling kennen dan huidige intensieve gewasrotaties.

4.3.3 Potentiële koolstofvastlegging

Het precies berekenen van koolstofopslag is lastig (Dupraz et al., 2018). Wat zeker is, is dat het
agroforestry-systeem meer koolstof vastlegt dan een conventioneel systeem met alleen eenjarige
gewassen. Dit is omdat de meerderheid van de koolstof wat wordt vastgelegd in eenjarige gewassen
weer gemineraliseerd wordt binnen een aantal jaar. Houtige soorten, die vaak samen met gras als
permanente bodembedekking groeien, kunnen meer koolstof langdurig vastleggen in houtig
biomassa en in de bodem. Er kan een schatting worden gemaakt van de hoeveelheid koolstof dat
vastgelegd kan worden. Zo is geschat dat 50% van de bovengrondse biomassa van een boom uit
koolstof bestaat (Mosquaro-Losada et al., 2011). In landgebruik-systemen met bomen ligt ongeveer
60% van de koolstof in de bodem, en 40% in de biomassa vastgelegd (Lavigne, 1991; Lal, 2005 in
Nair et al., 2010). Zo kan de totale potentiele koolstofvastlegging worden geschat. Dit is een grove
schatting aangezien de locatie specifieke karakteristieken niet worden meegenomen. Voor de losse
componenten van de agroforestry-systemen wordt de koolstofvastlegging weergegeven in Tabel 7.
Tabel 7. Koolstofopslag in de voorgestelde agroforestry systemen per boomsoort, weergegeven voor
biomassa en totale koolstofvastlegging per hectare.
Boom

Aantallen
per ha

Koolstofopslag (kg) per
boom

Koolstof in
biomassa (kg
ha-1)

Totale koolstof
(kg ha-1)
(bovengrond +
ondergrond)

Appelboom

90

62,43 (Wu et al., 2012)

5616

14040

Kruisbes

2800

0,14 per jaar (de Toro,1994)

392 per jaar

980 per jaar

Kersenboom

25

85 (Morhart et al, 2016)

2125

5312

Valse acacia

25

88,2 (Kil et al., 2016)

2205

5512

Met behulp van Tabel 7 kan hier dus mee worden berekend dat in totaal in agroforestry-systeem 1:
14040+980= 9631 kg C ha-1 worden vastgelegd, en in agroforestry-systeem 2: 5312+5512= 10825
kg C ha-1. Let wel op dat de kruisbes data per jaar zijn, en van de andere bomen de maximale totale
koolstofvastlegging.
Door middel van verschillende manieren van bodembewerkingen kan ook koolstof worden vast
gelegd. Zo wordt er zonder bodembewerking: 1170 kg C ha-1 in de bodem vastgelegd, met
achtergelaten gewasresten 800 kg C ha-1, met niet ploegen 600 kg C ha-1, en met het niet scheuren
van grasland 3600 kg C ha-1 (Feenstra, 2018). Aan de hand van deze cijfers kunnen de hoeveelheden
koolstof die vastgelegd worden door de agroforestry-systemen in context worden gezien. Hierdoor
wordt het duidelijk dat door agroforestry vier tot zes keer zoveel koolstof kan worden opgeslagen
als wanneer er gereduceerde bodembewerkingen worden toegepast.
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4.3.4 Nieuwe economische situatie

Gebaseerd op de literatuurstudie in hoofdstuk 3.5 over lichtconcurrentie bij akkerbouwgewassen in
agroforestry-systemen wordt gerekend met een gemiddeld opbrengstderving van 15%. Dit is een
gemiddelde van een opbrengstderving van 10% door de schaduwvorming van jonge bomen en 20%
door de schaduwvorming van oude bomen voor gewassen die relatief schaduwtolerant zijn, zoals
granen. De totale reductie van een standaard conventionele teelt is dus 35% vanwege 15% reductie
door licht en 20% door het rekenen met cijfers van de conventionele teelten zoals is vermeld in de
materiaal en methode (hoofdstuk 2.5). Dit levert opbrengsten op voor de schaduwtolerante
vruchtwisseling zoals weergegeven in tabel 7. Naast deze opbrengsten zullen er opbrengsten worden
behaald door de appels en de kruisbessen in het complexe agroforestry-systeem 1 en opbrengsten
van het hout in het simpelere agroforestry-systeem 2. De appels en kruisbessen zullen elk jaar wat
opbrengen, hierbij is ervan uitgegaan dat de hoogstam appelbomen niet minder zullen produceren
dan gemiddeld. De kruisbessen groeien echter deels in de schaduw van de bomen, hierdoor zal de
opbrengst minder zijn. Er is vanuit gegaan dat de opbrengst 10% lager zal liggen (Toldam-Andersen
et.al., 1993). Daarnaast is er gerekend met de gemiddelde opbrengst over de 8 jaar economische
levensduur van de kruisbes. Dat is dus inclusief de niet-producerende jaren. Deze opbrengsten zijn
te vinden in Bijlage 5. De gemiddelde totale netto-opbrengsten per hectare per systeem zijn
berekend en weergegeven in tabel 7. Omdat er voor de aanplant van de bomen en struiken hoge
initiële kosten zijn, is er bij de kosten vanuit gegaan dat deze lineair worden afgeschreven over een
periode van 8 jaar voor de kruisbessen en een periode van 10 jaar voor de hoogstam appelbomen.
Beide zonder restwaarde.
De opbrengst-berekening van het agroforestry-systeem voor houtproductie is lastig te maken omdat
de oogst van het hout echter maar eens in de 30 à 40 jaar zal plaatsvinden. Dit maakt het erg lastig
om de winst per hectare per jaar te bepalen. Daarom zijn de kosten in deze berekening wel
meegenomen, maar de opbrengsten niet. Hierdoor zal de nettowinst van dit systeem uiteindelijk
hoger komen te liggen. De jaarlijkse kosten voor deze bomen zijn afschrijvingskosten over een
periode van 20 jaar en snoei kosten, die bedragen €4,- per vier jaar (Agroforestry Vlaanderen, n.d).
Tabel 8. De totale geldopbrengsten per ha per productiesysteem per jaar. Vergelijkingen kunnen
gemaakt worden tussen de huidige situatie en de agroforestry-systemen.
Systeem

Gemiddelde opbrengst per
ha per jaar

Huidige situatie
Intensieve gewasrotatie

€ 2.265,-

Extensieve gewasrotatie

€ 875,-

Monoculturen van agroforestry-componenten
Schaduwtolerante gewasrotatie

€ 1.006,-

Kruisbessen

€ 13.371,-

Hoogstam appelbomen

€ 409,-

Agroforestry-systemen
Agroforestry-systeem 1

€ 5.205,-

Agroforestry-systeem 2 begin

€ 2.037,-

Agroforestry-systeem 2 eind

€ 903,-
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4.4 Implementatie agroforestry in Heer-Vroendaal
In dit rapport is de focus gelegd op de technische haalbaarheid, met betrekking tot hydrologische
en agronomische aspecten, van agroforestry in het gebied Heer-Vroendaal. Toch komt er meer bij
kijken dan enkel de technische aspecten. Implementatie van agroforestry moet ook haalbaar zijn in
de context van het gebied.

4.4.1 Realisatie

Om
de
positieve
aspecten
van
agroforestry
maximaal
te
benutten
in
het
grondwaterbeschermingsgebied zal gekeken moeten worden naar waar in het gebied agroforestry
het grootste positieve effect zal hebben. Met name de gebieden met ondiepe grondwaterstanden
komen hiervoor in aanmerking vanwege hun gevoeligheid voor uitspoeling. Binnen Heer-Vroendaal
zijn dit de gebieden in het westen van het grondwaterbeschermingsgebied, dit zijn de blauwe
gebieden in Figuur 22 in Bijlage 9. Daarnaast kan er gekeken worden naar hoe een geleidelijke
overgang van bos naar akkerbouw gerealiseerd kan worden met agroforestry-systeem 2. Gezien de
bomenrijen in noord-zuid richting geplant worden vanwege lichtinval, zullen deze grotendeels dwars
op de helling liggen waardoor een contourlijn gecreëerd wordt. Dit zal de bodem beschermen tegen
erosie. Tevens kan op den duur terrasvorming optreden doordat de opgevangen bodemdeeltjes de
helling uitvlakken waardoor erosie nog meet tegengegaan wordt. Met deze toepassing van
agroforestry wordt de ecologische niche bosrand groter wat kansen biedt voor biodiversiteit en geeft
het een indruk van het oude historische landschap.

4.4.2 Context

Wanneer de agroforestry-systemen daadwerkelijk zullen worden toegepast, heeft dit natuurlijk
effect op de huidige gang van zaken. In de hierop volgende deelstukken zullen deze aspecten worden
besproken.
Pacht
In de huidige situatie worden de gebieden in het bezit van WML voor korte periodes aan de boeren
verpacht. Als er agroforestry op een bedrijf zal worden gepraktiseerd, zal dit hoge investeringen
vereisen op financieel gebied, maar ook op het gebied van kennis. Dit zal het niet waard zijn voor
een boer als hij geen zekerheid heeft dat hij daar letterlijk en figuurlijk de vruchten van kan plukken.
Daarom zullen er ook op het gebied van pacht dingen moeten veranderen. Vaste pachtcontracten
van minimaal 25 jaar of erfpacht komen hiervoor in aanmerking. Dit heeft echter wel gevolgen voor
WML, want met korte pachtcontracten heeft WML de mogelijkheid om een boer van een stuk land af
te zetten als er te veel verontreiniging of ongewenste activiteiten plaatsvinden. Met langlopende
pachtcontracten heeft WML deze controle niet. Er zal dus meer in vertrouwen gewerkt moeten
worden, of de pachtcontracten moeten worden voorzien van zeer specifieke afspraken. Relatiebeheer
is een belangrijk aspect en heeft een sterke invloed op de verstrekte pachtcontracten; wie hiervoor
in aanmerking komt en hoe deze keuzes gemaakt worden. Daarnaast is het een gegeven dat WML
pas sinds 1973 over de waterwinning in Zuid-Limburg gaat. Hierdoor heeft het niet de mogelijkheid
gehad om al het land in de grondwaterbeschermingsgebieden in bezit te krijgen. Dit zorgt ervoor
dat het noodzakelijk is om ook de relaties met naburige landgebruikers goed te onderhouden. Echter,
het opleggen van agroforestry-systemen voor deze naburige landgebruikers is geen optie. Dit zal in
goed overleg moeten plaatsvinden en hierbij zal ook het gegeven komen kijken dat deze
landgebruikers echte ondernemers met passie voor agroforestry moeten zijn, willen zij dit kunnen
toepassen.
Invloed op stakeholders en landschap
Naast dat de landgebruikers agroforestry zouden willen toepassen, is het goed als de gemeente en
omwonenden hiermee akkoord zijn. Met de gemeentelijke bestemming “agrarisch met waarden”
zoals beschreven wordt in Hoofdstuk 2.6, lijkt agroforestry uitermate goed te passen op deze
bestemming. Agroforestry past bij waarden zoals: voorkoming van bodemerosie, opvang en
buffering van water, ontwikkeling van landschappelijke- en cultuurhistorische waarden en
bescherming van aangrenzend natuurgebied. Hierdoor worden problemen met de bestemming of
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een bestemmingsverandering naar aanleiding van bomenaanplant niet verwacht. De agroforestrysystemen kunnen ook een positief effect hebben op de landschapsinrichting. Landschapselementen
zoals hoogstam appelbomen, bloesem in het voorjaar, bloemenstroken en meer variatie zullen
gewaardeerd worden omdat, zoals het IKW beschreef: “een aantrekkelijk landschap de sleutel is tot
een bloeiende toeristische sector” (Stichting IKL, 2017). Er wordt verwacht dat hierdoor het effect
van agroforestry-systemen op het landschap positief zal zijn in de ogen van recreanten en
omwonenden.
Met de Wet Natuurbescherming moet ook rekening gehouden worden. Er moet gesproken worden
met Provincie Limburg over de wettelijke verplichtingen rondom “houtopstand” in het systeem met
houtbomen (agroforestry-systeem 2) zodat bijvoorbeeld een herplantplicht niet van toepassing is
indien herplanting niet gewenst is. In het beschreven design is er rekening gehouden met de
wettelijke norm van maximaal 50 bomen per hectare (niet-producerende), waardoor de boer de
standaard betalingsrechten vanuit het GLB kan ontvangen voor de agroforestry percelen.
Arbeid
De toepassing van de agroforestry-systemen zullen ook wat teweegbrengen in de werkbaarheid van
de akkers. Waar normaal één gewas staat, zullen er nu meerdere gewassen geteeld worden. Het
machinewerk zal lastiger worden door de meerjarige gewassen. Hiervoor zal het machinepark
moeten worden uitgebreid wat grote investeringen met zich mee zal brengen. Naast dat de
arbeidsuren zullen toenemen vanwege de verschillende handelingen voor de verschillende teelten,
zullen de arbeidsuren ook meer worden verspreid over meerdere oogst momenten. Verder levert
het oogsten van hoogstambomen wat moeilijkheden op door de Arbowetgeving (Stigas, 2018);
louter de appels op armhoogte mogen dan geplukt worden en de rest zal moeten worden geraapt.
Er bestaan schudmachines die de appels uit de bomen kunnen schudden waarna deze geraapt
kunnen worden. De vele uren handenarbeid voor het oogsten van bessen en appels kan gevuld
worden met werkkracht van scholieren of ingehuurde arbeidskrachten. Dit vereist ook een deel
management van de landgebruikers.
Verder kan het zijn dat de landgebruikers geen expertise hebben in het telen van houtige gewassen
met betrekking tot snoeien, oogsten en verwerken van de producten (Dupraz, 2018). Wellicht
kunnen afspraken worden gemaakt met huidige fruittelers voor deze beheer aspecten. Mocht de
boer dit zelf willen gaan doen, dan zal er rekening gehouden moeten worden voor bijscholing en tijd
hiervoor. Al met al, zal er bij de start van een agroforestry-systeem gekeken moeten worden naar
de handigste en beste manier om het land te bewerken. Dit zal moeten gebeuren in samenwerking
met WML en de landpachters.

4.4.3 Markt

Zoals reeds beschreven in Hoofdstuk 4.3.4 zijn er verschillende aspecten waar de boer in een
agroforestry-systeem zijn brood mee kan verdienen. Dit brengt wel uitdagingen met zich mee. De
agroforestry elementen die gebruikt worden in het voorgestelde agroforestry-systeem 1 zijn
winstgevend, maar richten zich wel op een nichemarkt. Zo is er maar een kleine afzetmarkt voor
kruisbessen, welke vooral gericht zal zijn op de lokale markt (De Sikkert Zachtfruit, persoonlijke
communicatie, 8 oktober 2018). Daarnaast is er gericht op de productie van ciders gemaakt van het
valfruit. Dit kan winstgevend zijn als er gefocust wordt op het lokale product. Dat is goed
verkoopbaar, maar vergt wel investeringen op het gebied van afzet. Hierbij ligt de nadruk dus op
contacten leggen met verwerkers van niche- en streekproducten voor de lokale en regionale markt.
In het agroforestry-systeem 2 worden er bomen geteeld voor de productie van hout. Zoals al eerder
vermeld, is dit een lastig te kwantificeren bron van inkomsten, omdat deze opbrengst over een zeer
lange periode gespreid moet worden. Dit zal voor de meeste boeren onaantrekkelijk zijn om hierin
te investeren. Dit zou veranderen als er een vooruitbetaling zou zijn voor de teelt of aanplant van
houtbomen. Hierdoor heeft de boer al inkomsten en heeft hij meer zekerheid over deze teelt. Dat
kan de drempel verlagen om over te stappen naar een agroforestry-systeem. Een andere
mogelijkheid zou zijn dat de aanplantkosten van de bomen voor rekening van WML of de gemeente
zou zijn. Hierdoor heeft de boer zelf minder investeringskosten en kan het agroforestry-systeem
toch worden toegepast. Voor de gemeente is dit een investering in koolstofopslag, biodiversiteit en

38

het landschap. Voor WML zou dit een investering zijn in het verlagen of constant houden van de
nitraatuitspoeling, met bijkomend voordeel dat de pachter toch een hoger rendement kan halen.
Vanwege het feit dat de producten van de houtige gewassen voornamelijk voor een nichemarkt
worden geteeld (valappels en kruisbessen), is het van belang dat de opbrengsten van de eenjarige
gewassen de grotere markt kunnen bereiken. In Bijlage 2 zijn de kansrijke niet-houtige soorten
hiervoor besproken. Deze gewassen zullen vanwege de landelijke/wereld markt een stabielere
geldopbrengst hebben dan de producten voor de nichemarkt. Dit geeft meer vastigheid voor de teler.
Echter zal een verkleind oppervlakte beschikbaar voor eenjarige gewassen leiden tot een relatief
lagere opbrengst.
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5 Discussie
In het grondwater dat gewonnen wordt in Heer-Vroendaal ligt de nitraatconcentratie dicht bij het
wettelijk maximum. Het overschrijden van dit limiet brengt hoge kosten met zich mee voor WML,
dit omdat het water dan machinaal gezuiverd zou moeten worden. Er is gekeken of agroforestry als
alternatief landgebruik op grondwaterbeschermingsgebieden een oplossing zou kunnen zijn om de
nitraatuitspoeling te verlagen en tegelijkertijd het land op een economisch rendabele manier te
gebruiken.
Landgebruik Heer-Vroendaal
Het huidige landgebruik binnen het grondwaterbeschermingsgebied Heer-Vroendaal wordt vooral
gekenmerkt door (blijvend)grasland, bouwland en loofbos. Uit de analyse blijkt dat op het bouwland
twee gewasrotaties vaak worden toegepast; een intensieve gewasrotatie bestaande uit aardappels,
wintertarwe, mais en suikerbieten en een extensieve gewasrotatie bestaande uit zomergerst,
wintertarwe en snijmais. Voor het bouwland zijn twee alternatieve agroforestry-systemen opgesteld.
Eén waarin gebruik wordt gemaakt van hoogstam appelbomen in combinatie met bessen en een
gewasrotatie met schaduw tolerante gewassen en één waarin bomen voor houtproductie worden
geteeld met in de beginjaren een intensieve gewasrotatie en in de jaren waarin de bomen volgroeid
zijn een gewasrotatie met schaduw tolerante gewassen (dezelfde rotatie als bij het eerste systeem).
Hydrologie
Een verandering in landgebruik kan de grondwateraanvulling sterk beïnvloeden. Dit beïnvloedt de
waterbalans van het gebied en daarmee ook de nitraatuitspoeling.
Voor de huidige situatie en de ontworpen agroforestry-systemen is er gekeken naar het
neerslagoverschot (verschil neerslag en verdamping). Uit de berekeningen van de huidige situatie
volgt dat de grondwateraanvulling 128% van vergunning voor grondwateronttrekking is. Als er een
oppervlakte in Heer-Vroendaal wordt omgezet in agroforestry ter grootte van het land in bezit van
WML, zal het neerslagoverschot veranderen. Voor het agroforestry-systeem met appelbomen
bedraagt dit 126% en voor het agroforestry-systeem met houtbomen in het begin 129% en zodra
de bomen volgroeid zijn 126%. Om dit in perspectief te zien, als ditzelfde gebied in bos zou worden
omgezet, is de grondwateraanvulling 125% van de vergunde onttrekking. Dit betekent dat het
invoeren van agroforestry in Heer-Vroendaal weinig effect zal hebben op het totaal beschikbare
grondwater.
Een van de belangrijkste verschillen tussen agroforestry-systemen, huidige vorm van landbouw en
natuur in deze regio is dat het verdampings-patroon over het jaar aanzienlijk verschilt. Houtige,
diepwortelende gewassen verdampen meer en gedurende het hele jaar, wat bij landbouw niet het
geval is aangezien de gewassen in de zomer/najaar geoogst worden. Bovendien ondervinden
diepwortelende gewassen minder vaak droogtestress en zullen dus dichter bij de potentiële
verdamping blijven dan ondiep-wortelende gewassen. Dat betekent dat diepwortelende gewassen
in de praktijk in de zomer meer zullen verdampen omdat ze geen of nauwelijks waterstress
ondervinden. Na de oogst zullen bomen en gras blijven verdampen rond de potentiële verdamping
terwijl andere planten en verdamping boven kale grond een sterke reductie vertonen. Deze jaarlijkse
trend heeft direct gevolg op de nitraatuitspoeling waar later op wordt teruggekomen.
Bij de berekening van de grondwateraanvulling is er van potentiële verdamping uitgegaan. In
praktijk zal de verdamping lager zijn omdat planten onder waterstress minder verdampen. De
verhoudingen tussen de verdampingspatronen van verschillende gewassen zullen in orde van grote
hetzelfde blijven, hoewel de absolute waardes zullen verschillen met de realiteit. Een andere
beperking van de methode die in dit rapport wordt gebruikt is dat interacties tussen de gewassen
op hetzelfde perceel niet zijn meegenomen in de berekeningen. Zo is concurrentie voor beschikbaar
water tussen de bomen en de overige gewassen niet meegenomen in de berekeningen. Onderzoek
wijst uit dat deze concurrentie lijdt tot een gereduceerde vochtbeschikbaarheid voor de verschillende
gewassen in agroforestry-systemen. Ook het effect van onderbegroeiing op de verdamping van
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bomen kan niet realistisch weergegeven worden. Bij het maken van de berekeningen is er van
monoculturen uitgegaan. De huidige methodes en modellen zijn (nog) ontoereikend om over
verdamping in agroforestry-systemen definitieve uitspraken te doen.
Nitraatuitspoeling
Uitspoeling van nitraat vindt plaats wanneer er in water opgelost nitraat uit de wortelzone percoleert.
Daarom is de jaarlijkse grondwateraanvulling een van de belangrijkste factor in nitraatuitspoeling,
veroorzaakt door de hoge oplosbaarheid van nitraat. Ondergrond is een andere belangrijke factor
in de uitspoeling van nitraat. Gronden met een hoog klei percentage zijn in staat om nitraat te binden
en het watervasthoudend vermogen is groter. Dit is ook de reden waarom nitraat uitspoeling hoog
is bij zandgronden vergeleken met kleigronden.
Het safety-net principe zou interessant zijn voor gronden met een verhoogd risico op
nitraatuitspoeling. Uit de literatuur blijkt dat nitraat uitspoeling in agroforestry-systemen
gereduceerd wordt. Echter, voor zandgronden kon dit safety-net principe niet aangetoond worden.
Dit komt waarschijnlijk doordat nitraatuitspoeling sneller gaat dan opnamen door de plant mogelijk
is. De effectiviteit van het safety-net op lössgronden zal waarschijnlijk zichtbaar zijn en tussen dat
van zand- en kleigronden inliggen door een watervasthoudend vermogen en reactiviteit dat
daartussenin valt.
De meest kwetsbare periode van het jaar op het gebied van nitraatuitspoeling is de winter omdat er

dan weinig water wordt opgenomen door de stagnatie van de groei van de gewassen. Bomen zullen
langer blijven verdampen waardoor er minder water aanwezig is waarmee het nitraat kan uitspoelen.
Agroforestry-systemen zullen dus het risico op uitspoeling reduceren. Dit wordt ook aangetoond met
de resultaten van NDICEA. Hierbij is een inschatting van de nitraatuitspoeling van de huidige
intensieve gewasrotatie van 47 kg N ha-1 jr-1 en de nitraatuitspoeling van de huidige extensieve
gewasrotatie van 27 kg N ha-1 jr-1 gemaakt. Voor het agroforestry-systemen is dit vooral afhankelijk
van de gewasrotaties. Voor het agroforestry-systeem met hoogstam appelbomen is dit 27 kg N ha1 jr-1, het agroforestry-systeem met houtbomen 43 kg N ha-1 jr-1 in het begin en tegen de tijd dat de
bomen volgroeid zijn zal dit rond de 35 kg N ha-1jr-1 liggen. Ter referentie: de nitraatuitspoeling van
loofbos ligt rond de 13 kg N ha-1 jr-1. Naar aanleiding van deze berekening zal het agroforestrysysteem met hoogstam appelbomen waarschijnlijk een lagere nitraatuitspoeling hebben dan de
huidige situatie. Het agroforestry-systeem met houtbomen zal de nitraatuitspoeling minder
beperken. In beide voorgestelde agroforestry-systemen vindt een reductie in nitraatuitspoeling
plaats.
Deze reductie van nitraat komt vooral doordat er het hele jaar begroeiing op het land is. Dit zorgt
het jaar rond voor verdamping. Groenbemesters zorgen ook voor begroeiing op het perceel. Dit
beperkt de uitspoeling van nitraat.
De berekeningen met NDICEA wezen uit dat (fruit)bomen en struiken een lage nitraatuitspoeling
hebben in vergelijking met de huidige intensieve en extensieve gewasrotatie. Ook de
schaduwtolerante gewasrotatie kent meer nitraatuitspoeling dan deze houtige gewassen. De
benaderingen voor agroforestry zijn gewogen gemiddeldes van deze verschillende onderdelen.
Hierdoor ligt de nitraatuitspoeling tussen dat van houtige gewassen en de verschillende
gewasrotaties in. In het NDICEA-model is een benadering gemaakt voor de groei van bomen
aangezien dat niet standaard in het model is meegenomen. Zo wordt ook de interactie tussen bomen
en gewassen niet meegenomen in dit model. Dit zorgt ervoor dat het safety-net principe niet kan
worden meegenomen in de berekening. Hierdoor zal de uiteindelijke uitspoeling van agroforestrysystemen waarschijnlijk lager liggen dan berekend. Hoe effectief het safety-net principe is op
lössgronden is moeilijk in te schatten. De verwachting is dat op lössgronden het safety-net principe
zichtbaar zal zijn, dit door een hoger watervasthoudend vermogen vergeleken met zandgronden.
Om dit met zekerheid te kunnen zeggen is verder onderzoek nodig.
Een andere kanttekening die geplaatst moet worden bij de berekende nitraatuitspoeling met NDICEA
is dat de absolute waardes niet overeenkomen met de gemeten waardes in het veld. De
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verhoudingen tussen de uitspoeling tussen de verschillen types van landgebruik is daarentegen is
wel accuraat benaderd met NDICEA.
Door het safety-net principe en de interacties tussen planten in een model te implementeren zouden
betere benaderingen gemaakt kunnen worden van de nitraatuitspoeling. Deze modellen zijn echter
nog niet beschikbaar. Een andere, en waarschijnlijke nauwkeurigere, manier om zowel de
nitraatuitspoeling als de waterbalans te benaderen is door gebruik te maken van een gekoppeld
model. Een voorbeeld hiervan is IwanH dat op dit moment door WML wordt gebruikt, hoewel ook
hierin geen interactie tussen gewassen is meegenomen.
Concluderend, agroforestry-systemen bieden kansen om de nitraatuitspoeling in het gebied HeerVroendaal te verlagen. Echter, het implementeren van agroforestry verlaagt de uitspoeling van
nitraat niet zo sterk als blijvend grasland, boomgaarden of bos zouden doen.
Opbrengsten
De opbrengsten van de huidige gewasrotaties en de voorgestelde agroforestry-systemen zijn met
behulp van verschillende bronnen vastgesteld. Hieruit blijkt dat agroforestry als een economisch
rendabel systeem ingezet kan worden. De opbrengsten van agroforestry-systeem 1 zijn bijna twee
keer zo hoog als met de huidige intensive gewasrotatie. De opbrengsten van het agroforestrysysteem 2 zijn minder hoog. Initieel liggen de opbrengsten hoger omdat dan tussen de boomrijen
de intensive gewasrotatie wordt toegepast. In een later stadium worden de opbrengsten van dit
systeem sterk gereduceerd, omdat dan vanwege de hogere hoeveelheid schaduw de
schaduwtolerante gewasrotatie wordt toegepast. Echter liggen de opbrengsten van dit systeem
hoger dan voor de extensieve gewas rotatie, terwijl de nitraatuitspoeling ongeveer gelijk blijft of
zelfs lager ligt.
Een van de belangrijkste aannames gemaakt voor het schatten van de opbrengsten is dat 10%
opbrengstderving door schaduwvorming bij jonge bomen plaatsvindt en 20% bij oude bomen. Dit
lijkt een redelijke aanname op basis van de data gepresenteerd door Pardon et al. (2018). Per gewas
kunnen deze waardes sterk verschillen. Dit betekent dat er nog een grote onzekerheid zit in
opbrengsten van de schaduwtolerante gewasrotatie en de opbrengsten van de huidige intensieve
gewasrotatie in een agroforestry-systeem. Daarnaast worden de hoge opbrengsten van het
agroforestry-systeem 1 voornamelijk gegeneerd door de opbrengt van de kruisbessen. Er is ervanuit
gegaan dat er altijd markt is voor dit product. Echter, de markt voor kruisbessen is relatief klein wat
een
risico
kan
vormen
bij
het
verkopen
van
het
product.
Een ander belangrijk punt van aandacht zijn de machines die nodig zijn voor het planten, oogsten
en onderhouden van de gewassen. De aanschaf van deze machines is niet meegenomen in de
berekening van de economische haalbaarheid van het systeem. Bijvoorbeeld voor agroforestrysysteem 1 zijn verschillende gespecialiseerde machines, zoals schudmachines, nodig die hoge
aanschafkosten met zich meebrengen. Een ander belangrijk punt om rekening mee te houden bij
het implementeren van agroforestry is de werkbaarheid. Bij het combineren van bomen, struiken en
eenjarige gewassen, is er ook expertise op alle drie de gewastypes nodig.
Bij de opbrengsten van agroforestry-systeem 2, waar bomen voor de houtproductie worden geteeld,
zijn de opbrengsten van het hout niet meegerekend. Enkel de aanschaf- en onderhoudskosten zijn
meegenomen. Dit is gedaan omdat de opbrengst van het hout lastig is in te schatten. Het is namelijk
zeer afhankelijk van de kwaliteit van het hout, de groei en de houtprijs over 30 á 40 jaar. De
opbrengst van het hout komt daarom nog bovenop de berekende winst. Verwacht wordt dat dit niet
heel hoog zal zijn vanwege het relatief lage aantal bomen per hectare. Een voordeel dat de teelt van
bomen voor de productie van hout met zich mee brengt, is dat de bomen geoogst kunnen worden
als de marktprijzen goed zijn. Mocht het een jaar tegenvallen, kan er meerdere jaren gewacht
worden tot de prijzen beter zijn.
Door de hoge kosten van de investeringen in meerjarige gewassen, de kennis en techniek is het
voor boeren een grote stap om in agroforestry te investeren. Bovendien zijn meerjarige gewassen
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geen relevante investering voor boeren met korte pachtcontracten. WML zou hieraan kunnen
bijdragen door langere en eventueel lagere pachtcontracten op te stellen en bij te dragen aan de
investeringen, door bijvoorbeeld de bomen aan te schaffen.
Agroforestry-systemen brengen, ondanks de hoge kosten van implementatie, grote voordelen voor
de grondwaterbeschermingsgebieden met zich mee. Het belangrijkste aspect van agroforestry is dat
er minder nitraat uitspoelt terwijl deze systemen nog steeds economisch rendabel zijn. Daarnaast is
het systeem economisch stabieler, omdat de grotere verscheidenheid aan producten zorgt voor een
lager marktrisico.
Een ander positief aspect van agroforestry is dat het de ecosysteemdiensten verhoogd. Hieronder
vallen een aantal elementen die niet direct in geld uit te drukken vallen maar die desondanks een
positieve bijdrage aan het gebied leveren. Omdat agroforestry een vorm van strokenteelt is, en
daardoor een breder ecosysteem heeft, geeft dit de mogelijkheid voor een hogere biodiversiteit.
Daarnaast heeft agroforestry de potentie om erosie tegen te gaan, dat specifiek voor Heer-Vroendaal
als gebied met onstabiele bodems een belangrijk voordeel is. Bovendien passen de voorgestelde
agroforestry-systemen, met elementen als hoogstamfruitbomen, goed in het cultuurhistorisch
landschap van Heer-Vroendaal. Tot slot kan agroforestry bijdragen aan het behalen van de nationale
klimaatdoelen door het vastleggen van koolstof. De exacte hoeveelheden zijn echter moeilijk vast
te stellen aangezien het van veel factoren afhankelijk is en er nog weinig over bekend is in de context
van agroforestry-systemen.
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6 Conclusie
In dit rapport is er getracht om te antwoorden op de vraag of agroforestry ingezet kan worden in
het grondwaterbeschermingsgebied Heer-Vroendaal als een economisch rendabel landbouwsysteem
dat tegelijkertijd schoon drinkwater kan waarborgen.
Om te beginnen is er gekeken of de totale hoeveelheid grondwateraanvulling niet te veel verandert,
bij de grootschalige implementatie van agroforestry, om de waterwinning niet te belemmeren. Het
is gebleken dat de grondwateraanvulling omlaag zal gaan als agroforestry wordt toegepast, maar
dit effect is niet zo groot dat het consequentie heeft voor de onttrekking.
Agroforestry-systemen hebben een lagere nitraatuitspoeling vergeleken met de huidige intensieve
landbouw. Berekeningen laten zien dat agroforestry een vergelijkbare nitraatuitspoeling met de
huidige extensieve landbouw kan hebben. Dit komt door de meerjarige houtachtige gewassen met
weinig nitraatuitspoeling. Het safety-net principe, wat niet in de berekeningen is meegenomen, kan
naar verwachting voor een substantiële extra reductie in de nitraatuitspoeling zorgen. Daarnaast
zorgt ook de semi-permanente begroeiing voor een lagere uitspoeling.
In het algemeen is het implementeren van agroforestry economisch haalbaar en heeft het de
potentie om evenveel of zelfs meer opbrengsten te genereren dan de huidige extensieve en
intensieve landbouw. Hiervoor zal wel een slimme marketingstrategie gebruikt moeten worden voor
de nicheproducten. Als andere ecosysteemdiensten ook meegerekend zouden kunnen worden is het
agroforestry-systeem zeker meer productief vergeleken met de huidige situatie. In deze
berekeningen zijn opbrengstderving door het biologisch telen en licht reductie meegenomen. Door
te kiezen voor schaduwtolerante gewassen en rekening te houden met overlappende groeiseizoenen
kan deze opbrengstvermindering beperkt worden. Uitdagingen bij het implementeren van
agroforestry in Heer-Vroendaal zijn de hoge kosten van het aanplanten van bomen, het aanschaffen
van machines, en nieuwe benodigde kennis. Hierin kan WML een belangrijke rol spelen door
stimulerende pachtcontracten en hulp met de investeringen.
Aanbevelingen
Voor toekomstig onderzoek wordt aanbevolen om langdurige experimenten op te zetten en hierbij
ten eerste kijken naar opbrengsten van groentegewassen onder schaduwwerking in Nederlandse
breedtegraden. Het is ook belangrijk om meer inzicht te krijgen in de werking van het safety-net
effect in het gematigde klimaat. Op sociaaleconomisch gebied moet gekeken worden naar hoe
agroforestry-systemen rendabel gemaakt kunnen worden en hoe de boer iets terug kan krijgen voor
de ecosysteemdiensten.
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Bijlage 1 - Stakeholders
Tabel 9. Selectie van stakeholders en hun betrokkenheid in het kader van dit project.
Stakeholdergroep

Specificatie van
stakeholders

Hoe zijn zij betrokken?

Drinkwaterbedrijf

WML

Ontfermt zich over het waarborgen van schoon en
voldoende drinkwater en is grondeigenaar van percelen
in Heer-Vroendaal (het grondwaterbeschermingsgebied).
Verder toont WML interesse in agroforestry als een
rendabel landgebruik dat tegelijkertijd de
grondwaterkwaliteit hoog houdt.

Landpachters (boren)
op
grondwaterbescherming
sgebied

Landpachters op gebied
van WML, aangesloten bij
DSG

De potentiële adopters van het project: landpachters op
grond van WML die meedoen aan het project Duurzaam
Schoon Grondwater (DSG).

Landpachters op gebied
van WML niet aangesloten
bij DSG

Landpachters die niet zijn aangesloten bij DSG. Deze
percelen kunnen potentieel meer nutriënten uitspoelen.

Provincie

Provincie Limburg

Verantwoordelijk voor basisbescherming grondwater.
Kan aanvullende wetgeving op bemesting en
gewasbeschermingsmiddelen hanteren. Doet dat op dit
moment niet.

Lokale gemeenten

Gemeenten: Maastricht,
Meerssen
en Eijsden-Margraten

Bepaalt het bestemmingsplan, de APV in de bebouwde
kom en kunnen regels opstellen voor het landschap. Zij
vereisen schoon drinkwater voor de inwoners van de
gemeente.

Boeren op
grondwaterbescherming
sgebied

Landpachters niet van
WML, ook niet DSG

Landpachters die niet op land van WML zitten, en ook
niet aangesloten bij DSG. Zij kunnen potentieel meer
nutriënten uitspoelen en mogelijk problemen opleveren
voor de drinkwaterkwaliteit.

Landpachters niet van
WML, wél van DSG

Pachters van grond in de
grondwaterbeschermingsgebieden die niet in bezit zijn
van WML. Zij willen bijdragen aan duurzaam schoon
grondwater. Wellicht geïnteresseerd in
natuurontwikkeling.

Interesse-organisatie

Coöperatie Agrobosbouw

Zij hebben contact gehad met WML over agroforestry. Zij
willen partijen met elkaar verbinden om de ontwikkeling
van agroforestry in Nederland te stimuleren.

Overheid

Rijksoverheid

Stelt wetten op omtrent bemesting en
gewasbeschermingsmiddelen.

Waterschappen

Waterschap Limburg

Zij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en kwantiteit
van het oppervlaktewater.

Afnemers agroforestry
producten

Verwerkers, groothandels,
lokale en regionale
winkels, consumenten

Bepalen of er mogelijkheden zijn voor afzet van de
agroforestry producten.
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Bijlage 2 - Verkenning gewassen voor agroforestry-systemen
Tabel 10. Overzicht van potentiële niet-houtige gewassen en eigenschappen met betrekking tot groeiperiode, nutriëntenbehoefte, worteling,
schaduwtolerantie en opbrengst.
Houtige gewassen

Goede oogst
na:

Nutriëntenbehoe
fte (kg N/ha)

Worteling

Schaduw tolerantie

Plantverband

Opbrengst
kg/ha
of per stuk

Opbrengst
€/kg

Boskers
(Prunus Avium)

Houtoogst
na 45 jaar1

-

Enkele
oppervlakkige
wortels, meer
diepgaand

-

8-10 m tussen de
bomen

2,7 m3/boom

-

€/ha

10-12 m hoog

Valse acacia
(Robinia pseudoacacia)

Houtoogst
na 25 - 40

-

Vlakwortelend

-

8-10 m tussen de
bomen
10 m hoog

-

€ 30 -€ 40 per m3

Canadese populier
(Populus x canadensis)

Houtoogst
na 20 jaar3

-

Naast enkele
diepgaande
wortels vooral
vlakwortelend

-

15 en 20 m tussen de
bomen

2.1 m3 per boom

€25-€30/m3

Walnoot
(Juglans regia)

15 jaar

12-15 ton
stalmest/ ha 4
Opname: 35 kg
N/ha 5

Diep (hoogte
boom 8-25 m)

-

8-12 m tussen de
bomen

>20 kg per boom
of
>2500 kg/ha

Gepeld:
€4,00

Hazelaar
(Corylus avellana)

4-6 jaar

Handappel:
€0,90/kg 11

Diep (hoogte
boom 3-6 m)

-

Aanplant 2,5-6 m
Volgroeid:4,5*9 m

4 kg per boom of
2500 kg/ha

Gepeld: €4,40

1
2
3
4
5
6

of

6

Schalk, P. H. (1989)
Van Den Oosterbaan (2002)
Populierenland (n.d.)
Wertheim (1988)
CDFA (n.d. a)
Tridge (n.d. a)
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2

Appel
(Malus domestica)

3 jaar

Peer
(Pyrus)

3 jaar

7

12

Opname: 65 kg
N/ha 8
10 ton stalmest

Oppervlakkig.
Kunnen groot
wortelstelsel
krijgen.
(hoogte laagstam
2,5 m)

-

Laagstam: 3,0 m
*1,1.0 m 10
Hoogstam minimum 7
m 11

Laagstam:
24 ton/ha
Voor 3000 bomen
Hoogstam:
100 kg per boom.

Handappel: €0,90/kg

Meest: Diepe
wortels, paar
ondiepe
(hoogte laagstam
2,5 m)

-

Standard: 2500
bomen
3,25 *1,25 m
Hoogstam minimum 7
m 14

Laagstam:
24 ton/ha

Handappel: €0,90/kg

Matig.
Ziekte-bestendig
49 kg N /ha 16
50 ton
organische mest
per hectare 17

Ondiep 20-40 cm

Zon geeft de
hoogste opbrengst
maar produceert
ook in schaduw

2,5 m *0,5 m

10 ton/ha van
8000 planten 11

€5,32 /kg

11

11

9

Opname: 69 kg
N/ha 9
10 ton stalmest
13

11

Kruisbes
(Ribes uva-crispa)

2 jaar

Rode bes
(Ribes rubrum)

2-3 jaar

Minder dan
zwarte bes
Schatting:
50 kg N/ha.
50 ton
organische mest
per hectare

Ondiep (20-40
cm)

Zon geeft de
hoogste opbrengst
maar produceert
ook in schaduw

2,5 m *0,6 m
of
1,60 m *1,60 m

10 ton/ha van
1040 planten per ha
Of 6670 planten/ha 11

€6,73 /kg

Zwarte bes
(Ribes nigrum)

2-3 jaar

63 kg N/ha 17
50 ton
organische mest
per hectare

Ondiep (20-40
cm)

Zon geeft de
hoogste opbrengst
maar produceert
ook in schaduw

3 m * 0,5 m

8 ton/ha
9000 planten per ha

€0,54 - €0,65 /kg

15

11

7

Fruitbedrijf Toon Vernooij (n.d.)
Tagliavini M. & Zanotelli, D. (2015)
9
Bloksma (2003)
10
Spruijt & Van der Voort (2015)
11
Fruittuin (n.d.)
12
Fruitbedrijf Toon Vernooij (n.d.)
13
Bloksma (2003)
14
Fruittuin (n.d.)
15
Elzebroek & Wind (2008)
16
Van Der Boon J. (n.d.)
17
Blommers et al. (1990)
8
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11

Tabel 11. Overzicht van potentiële niet-houtige gewassen en eigenschappen met betrekking tot groeiperiode, nutriëntenbehoefte, worteling,
schaduwtolerantie en opbrengst.
Niet-houtige gewassen

Groeiperiode

Nutriëntenbehoeft
e

Worteling

Schaduw tolerantie

Opbrengst
kg/ha

Opbrengst
€/kg

Hop
(Humulus lupulus)

Na 4 jaar volgroeid: maximale
opbrengst

45 kg /ha

Tot 1,5 m diepte en
2,5 diameter

Volle zon

1500 kg/ha

€2,67/kg

Asperges
(Asparagus officinalis)

Zaaiperiode:
eind maart - begin april
Oogst: vanaf 2e teeltjaar;
mei-juni 21

75 kg/ha

Hoofdwortel; tot wel
1,5 m diep

Produceert meer bij
zonlicht, maar groeit
van nature in de
schaduw

885

€5/kg

Rode grasklaver
(Trifolium repens)

Zaaiperiode:
April of augustus
Maaien: kan blijven staan voor
1-2 jaar, met 2x per jaar
maaien.

Met 50% klaver,
kan 240 tot 360
kg N binden. 25

Diepe penwortels 26
Effectieve
wortelknobbeltjes
voor het binden van
N2 kunnen worden
gevormd.

Tolerant

11000 - 15000
(droge stof) 26

Zomergerst
(Hordeum vulgare)

Maart-April
Oogst: Juli-Augustus

23 -75 kg/ha

Primair stelsel
uitwijdend en
vezelachtig;
secundair dik en
ondiep onder
maaiveld. 28

Langedagplant

18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28

26

18

22

27

20

2-4 m afstand
3-6 m high 19

27

23

5000 inclusief
opbrengsten stro

24

n.v.t.

11

€0,27/kg

11

Brown, (n.d.)
Dodds (2017)
Houben & Schipper (2012)
Poll & Zwanepol (1988)
De Ruijter & Wilms (2008)
Van Kruimstum et al. (2003)
Tridge (n.d. b)
De Wit et al. (2004)
Timmer (1999)
CDFA (n.d. b)
Elzebroek & Wind (2008)
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Sojaboon
(Glycine max)

Zaaiperiode: eind April - begin
Mei
Oogst: September – Oktober

Per 1 ton bonen
wordt 70 kg N/ ha
opgenomen

Penwortel tot 2 m
lang met breed
uitweidende
zijtakken. Moet
geïnoculeerd 30

Heeft hoge
lichtintensiteit nodig

3000

Koolzaad
(Brassica napus)

Ligt aan variëteit.

40-50 kg/ha

Slanke wortels

Schaduwtolerant

2500 -3000

Haver
(Avena sativa)

Zaaiperiode: half februari - 2e
week april.
Oogst: Juli - Augustus

105 kg N /ha
(voor 5 ton
opbrengst) 34

Sterk vertakt
wortelstelsel 35

Langedagplant 41

5000

Rode biet
(Beta vulgaris)

Zaaiperiode:
Oogst: November

Onttrekt 150
kg/ha 35

Diepe penwortels.

Beste in volle zon

35000

36

€0,15/kg37

Bosui
(Allium cepa)

Zaaiperiode: Maart-Mei
Oogst: Juli-September

100-130 kg N/ha

Klein en ondiep

Goed in schaduw

23000 38
(Kleinverbruik)

€0,26/kg37

29

29

31

33

11

€0,43/kg

32

€0,52/kg

34

€0,30/kg11

29

Timmer (n.d.)
Salvagiotti et al. (2008)
Hofstee,. S (2017)
32
Van Der Lee (2013)
33
Borm et al. (2005)
34
Darwinkel & Zwanepol (1994)
35
Schoneveld et al. (1996)
36
Snoek et al. (1998)
37
Spruijt, J., Voort van der, M., (2015)
38
Carel Bouma Biologisch Poot- en plantgoed (n.d.)
30
31
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Beschrijving houtige gewassen
Walnoot (Juglans regia) & Hazelaar (Corylus avellana)
De walnoot en hazelaar komen in het wild voor in Zuid-Limburg. De walnoot is gevoelig voor
nachtvorst in veel delen van het land, maar er wordt verwacht dat dit effect kleiner zal zijn op deze
locatie in Zuid-Limburg, voornamelijk vanwege de westelijke hellingen. Beide soorten zijn over het
algemeen gezond met betrekking tot ziektes en plagen en de teelt wordt als relatief makkelijk
beschouwd vergeleken met fruit. Er is momenteel een groeiend belangstelling voor notenteelt in
Nederland omdat het gezien wordt als een kansrijke teelt, als er gekeken wordt naar belangstelling
voor het product, wereldmarkt en klimaat. Noten worden gewoonlijk geoogst van de grond met
behulp van een verzamelmachine wat een vlakke ondergrond vereist. De huidige notenboeren in
Nederland zeggen dat het gemakkelijk is om een afzetmarkt te vinden (Baltissen & Oosterbaan,
2017).
Fruitbomen
Appel en peer krijgen de voorkeur boven kersen en pruimen omdat ze relatief makkelijk te telen
zijn. Bovendien zijn appels en peren minder gevoelig voor schade door vogels.
Appel (Malus domestica)
Hoogstam appelbomen maken deel uit van het cultuurhistorische landschap van Limburg.
Herintroductie van deze bomen zal een verrijking zijn van het landschap. Een nadeel is dat deze
appels moeilijk geplukt kunnen worden door de Arbowetgeving (Stigas, 2018). Voordeel is dat er
robuustere rassen beschikbaar zijn die beter bestand zijn tegen ziektes en plagen, waardoor
biologische appelteelt mogelijk is. De appels zouden dus niet geplukt kunnen worden en verkocht
worden als handfruit. Andere toepassingen zijn zeker mogelijk: appelstroop, appelsappen en cider.
Voor deze doeleinden kunnen gevallen appels geraapt worden, of geoogst door middel van een
schudmachine.
Peer (Pyrus)
Toepassingen van peren zijn veelal gelijk aan die van appels: jam, sap, vlaai, en stroop kunnen ook
gemaakt worden van de peren. In Zuid-Limburg waren zelfs tot in midden twintigste eeuw vele
stroopkokers te vinden. Het ras dat het beste stroop geeft is de Bongerspeer van de Hoogstam.
Deze peren werden door middel van een schudhaak losgeschud en daarna geraapt (Veel, 2008).
Verse handperen kunnen ook geteeld worden. Veelal worden deze perenrassen op een onderstam
gezet zodat deze niet te hoog wordt (net zoals bij de appels).
Bessen
Aan bessen uit de Ribes-familie worden de voorkeur gegeven boven de frambozen en bramen omdat
ze minder beheersintensief zijn. Wellicht kunnen ook meer zeldzame bessen zoals Japanse wijnbes
(Rubus Phoenicolasius) geteeld worden maar dan moet er een afzetmarkt gecreëerd worden.
Kruisbes (Ribes uva-crispa)
Kruisbessenjam wordt erkend als streekproduct in de provincie Limburg. De totale productie in
Nederland is maar erg klein (15 ha), de kruisbes is dan ook nagenoeg niet verkrijgbaar in de
supermarkt. In België is de productie wel hoger.
De bloemen trekken erg veel bijen aan. Helaas is de boom wel gevoelig voor meeldauw, al zijn er
resistente rassen. De kruisbes is een van de meest robuuste fruitsoorten in relatie tot het klimaat
(vorstbestendig). Kruisbessen-plantages produceren langer dan andere bessen plantages (zelfs na
20-30 jaar nog vruchtbaar). Ze groeien op onderstam, zodat de boom tot op plukhoogte groeit.
Twee jaar na aanplanting geven ze al de eerste vruchten af; in de jaren daarna zal de kruisbes als
een van de eerste bessen geoogst worden. Vroeg-geplukt zijn ze geschikt voor productie tot jam,
later zijn ze zoeter en geschikt voor verse verkoop (Elzebroek & Wind, 2008).
Rode bes (Ribes rubrum)
De rode bes is vergelijkbaar met de kruisbes en zit in dezelfde familie. Ook de rode bes kan tot vele
producten leiden: gelei, sap, jam, sauzen of vlaaien. Wanneer voor verse bessen wordt gekweekt,
moeten de bessen nog 2-3 weken blijven hangen totdat ze rood genoeg zijn vergeleken met wanneer
ze voor verwerkte producten worden gebruikt. Net als alle ribes-soorten, trekken de bloemen bijen
aan. De rode (en zwarte) bes zijn minder klimaatrobuust, en met hun vroege bloei zijn ze gevoelig
voor voorjaarsvorst (Elzebroek & Knoop, 2008).
Zwarte bes (Ribes nigrum)
Vers wordt de smaak van zwarte bes niet echt gewaardeerd in Nederland, maar als verwerkt product
wèl (cassis bijvoorbeeld). De struik is zelfbestuivend, maar geeft meer vruchten wanneer
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kruisbestuiving plaatsvindt. Twee tot drie jaar na de aanplanting zullen de eerste vruchten geoogst
kunnen worden. Daarna zullen ze ongeveer 10 jaar vruchten geven. Deze kunnen mechanisch
geoogst worden. Net als rode bes is zwarte bes gevoelig voor nachtvorst (Elzebroek & Knoop, 2008).
Momenteel worden zwarte bessen voornamelijk geteeld voor de verwerkingsindustrie. Dit wordt
georganiseerd door een coöperatie in Beveland die machines heeft voor de oogst (HeijermanPeppelman & Roelofs 2010).
Beschrijving kruidachtige gewassen
Behalve de hier geselecteerde soorten zijn er vele, onbekendere soorten die zouden kunnen groeien
in de schaduw van de boom zoals daslook, verscheidene kruiden en paddenstoelen. Deze gewassen
worden verder niet meegenomen in de analyse omdat de haalbaarheid in deze context te laag lijkt
met betrekking tot afzetmarkt.
Hop (Humulus lupulus)
Hopproductie in Nederland is sterk gedaald. Vroeger was Nederland een van de grootste hop
producenten ter wereld. Er is grote vraag en belangstelling voor hop van eigen bodem. Vooral
brouwerij Gulpener, niet ver van Heer-Vroendaal gelegen, toont belangstelling voor duurzame, locale
productie van hop (Blonk consultants, 2005). Met een groeisnelheid van gemiddeld 10 cm per dag
is hop een van de snelst groeiende planten in Europa. Aangezien een hopplant graag de hoogte in
klimt (tot wel 10 m), moet er een constructie worden gebouwd om de plant te begeleiden. De
hopplant heeft ook vrij veel zon nodig. Wel groeit hop in het wild ook in bossen, waarbij ze soms via
de stam omhoogklimmen (Flora van Nederland, n.d.).
Asperges (Asparagus officinalis)
Aspergeteelt komt vooral voor in Limburg en Noord-Brabant. Ruim meer dan de helft van het
Nederlandse asperge areaal is in Limburg. Hier staat het ook wel bekend als “het witte goud”. Het
areaal neemt in Limburg toe terwijl dit in andere provincies juist afneemt (CBS, 2018). Het wordt
verkocht als een luxeproduct (Elzebroek & Wind, 2008). De opbrengsten zullen hoger zijn in een
open systeem zonder schaduw, maar is relatief schaduwtolerant. In het wild groeit asperge op
bosgrond. Het is een meerjarig gewas dat vanaf het tweede jaar geoogst kan worden. Daarna kan
het 8 - 10 jaar produceren (Ruipstum et al., 2003). Door zijn schaduwtolerantie is het opgenomen
in het agroforestry design als mogelijk gewas.
Rode grasklaver (Trifolium pratense)
Klavers worden gezien als een belangrijk component binnen de duurzame landbouw, het bindt
stikstof en verhoogt daarmee de eiwitproductie. Witte klaver is geschikt voor begrazing en blijvende
weilanden, terwijl rode klaver geschikter is voor maaiweides en heeft een hogere opbrengst dan
witte klaver (De Wit et al., 2005). Daarom is gekozen voor rode klaver: het heeft een diepere
penwortel (goed voor bodemstructuur), hogere opbrengst, lagere eisen aan bodemvruchtbaarheid,
en
het
heeft
een
betere
voorjaarsgroei
dan
witte
klaver.
Rode klaver is goed geschikt voor rotatie omdat het in blijvende weiden toch opnieuw moet worden
ingezaaid wegens een korte levensduur (de Wit, 2004). Grasklaver wordt alom geteeld in Nederland,
en is dus geen onbekend gewas.
In de opgestelde agroforestry-systemen wordt het in de rotatie meegenomen als groenbemester,
waardoor de gebonden stikstof zal vrijkomen in de bodem zodat het weer opgenomen kan worden
door andere gewassen. Hierdoor is er minder mest nodig en zal er potentieel minder
nitraatuitspoeling plaatsvinden. Ook zorgt de implementatie van rode grasklaver voor een
permanente bedekking van de ondergrond wat ook de nitraatuitspoeling kan verlagen. (De Wit,
2004).
Zomergerst (Hordeum vulgare)
Granen worden veel geteeld in agroforestry-systemen wereldwijd. Een voorbeeld van zomergerst
is de teelt van biologische brouwgerst. Het telen van biologische brouwgerst wordt gedaan voor
biologische brouwerijen zoals Gulpener of andere brouwerijen uit de regio. Gulpener haalt 90 procent
van gerst bij boeren uit de regio. Zomergerst moet minimaal bemest worden anders dan gaat de
brouwkwaliteit achteruit. Dit maakt brouwgerst een interessant gewas voor biologische landbouw
rondom waterwingebieden.
Zomergerst wordt het meest gebruikt voor het brouwen van bier. Het groeit het beste in de volle
zon, dus belangrijk om rekening te houden met de afstand van de bomen (Timmer, 1999).
Momenteel lopen er experimenten met variëteiten van gerst met een hogere schaduwtolerantie.
AGFORWARD is hiermee een project gestart en er wordt geëxperimenteerd met strokenteelt met
gerst en walnootbomen (Mirck, 2016). Bij het telen van brouwgerst is het van belang om het
eiwitgehalte in de gaten te houden om de kwaliteit te leveren voor de bierproductie (Aten, n.d.).

57

Sojaboon (Glycine max)
Als vlinderbloemige is gekozen voor de sojaboon die momenteel ook geteeld wordt in het gebied
Heer-Vroendaal, echter in kleine hoeveelheden. Andere bonen zouden ook gekozen kunnen worden.
Sojateelt in Nederland is in opkomst en draagt de naam ‘Nedersoja’. Het is een interessant gewas
voor de biologische landbouw aangezien soja stikstof kan binden. Het wordt gezien als een duurzame
oplossing voor het lokaal produceren van veevoer als vervanging voor import. Qua veevoer kunnen
de opbrengsten van Nedersoja momenteel concurreren met zomertarwe. In de toekomst wordt
verwacht dat de opbrengst per hectare zal stijgen en zodanig kan concurreren met wintertarwe
(Timmer, n.d.). Door zijn stikstofbindende eigenschappen is de sojaboon opgenomen in de
gewasrotatie voor de ontworpen agroforestry-systemen.
Winterkoolzaad (Brassica napus)
Momenteel wordt koolzaad als groenbemester op kleine schaal geteeld in het gebied Heer-Vroendaal.
Landelijk wordt deze voornamelijk in Groningen en de Flevopolder geteeld. Het gewas behoort tot
de kruisbloemenfamilie (Brassicaceae) en omdat deze goed groeien in halfschaduw, wordt koolzaad
als een mogelijkheid gezien voor het implementeren in een schaduwtolerante gewasrotatie. Er is
weinig onderzoek beschikbaar over het verbouwen van koolzaad in agroforestry-systemen, maar in
Frankrijk, in de Dauphiné regio, hebben een aantal boeren geëxperimenteerd met walnootbomen in
strokenteelt met gewassen in een rotatie, waaronder koolzaad (Dupraz et al., 2018, pp.110). Als
winter begroeiing houdt koolzaad de bodem bedekt en functioneert op die manier als
erosiebestrijding en helpt om nitraatuitspoeling te verlagen.
De potentiële opbrengst van
winterkoolzaad ligt hoger dan dat van zomerkoolzaad. De oogst kan worden gebruikt voor de
productie van koolzaadolie (Lamont & Lambrechts, 2005).
Haver (Avena sativa)
Net zoals gerst past haver als een graan in een agroforestry-systeem. Haver staat bekend als een
waardevol voedingsproduct voor zowel consumptie als veevoer. De haverteelt draagt positief bij aan
de bodemvruchtbaarheid, bodemstructuur, minder plant pathogene aaltjes vermeerdering en minder
dicotyle-onkruiden. Dat heeft weer een positieve invloed op het vermeerderen van volggewassen
(Lamers, 2016). Momenteel wordt haver geteeld in het gebied Heer-Vroendaal.
Haver zelf heeft een laag saldo, maar kan dus positief bijdragen aan de cash-crop die volgt die wel
bijdraagt aan het inkomen van de boer. Dus dan zorgt de vruchtwisseling van haver gevolgd door
een cash-crop voor meerwaarde (Lamers, 2016)
Rode biet (Beta vulgaris)
Rode biet is een bekend en succesvol gewas in de biologische landbouw en kan makkelijk worden
verbouwd. Rode bieten groeien het beste in de volle zon maar volgens zaadproducent ‘De Bolster’
kan deze ook produceren met maar 4 tot 6 uur licht per dag. Of deze stelling waar is moet nog
onderzocht worden. Mogelijk wordt hiermee de kleinere versie van de rode biet bedoeld, de bosbiet.
Kroten nemen gemakkelijk stikstof op. Overdadige organische bemesting moet worden voorkomen.
Er zijn voor deze teelt maar weinig ziekteverwekkers die niet ontweken kunnen worden. Wel moet
er goed rekening worden gehouden met de rotatie (Schoneveld, 1996).
Bosui (Allium cepa)
Naar aanleiding van het feit dat ui (Allium cepa) wordt geteeld in de regio, kan er gekozen worden
voor de bosui als een alternatief die meer schaduw kan tolereren aangezien het een kleiner gewas
is. De oogst van bosui vindt plaats wanneer de plant nog jong en onvolgroeid is, wat goed uitkomt
in een agroforestry-systeem vanwege een beperkt aantal lichturen (Van Wijk en Snoek, 1986). Naast
bosui kunnen ook zaaiuien geteeld worden. Deze hebben enigszins dezelfde karakteristieken. Bosui
heeft matige bemesting nodig om te kunnen groeien, door hun zwakkere wortelstelsel kunnen ze
niet diep op zoek naar nutriënten. Daarentegen kan een teveel aan stikstof ziektes bevorderen, en
een teveel aan stikstof tijdens de latere groeifase kan rijping vertragen en gebladerte bevorderen
(Leblanc, 2004). De arbeidsuren van zaaiuien of bosuien liggen wel veel hoger dan de arbeidsuren
nodig voor het telen van haver of zomergerst. Dit is namelijk 141 vergeleken met 11 en 15 uur
respectief (Spruijt, & Van Der Voort, 2015).

58

Bijlage 3 - Verkenning agroforestry-systemen
Tabel 12. Verkenning van agroforestry-systemen in de context van dit project. Variaties van systemen met een specifiek houtig gewas worden weergegeven
met nummers. De variatie kan plaatsvinden in de loop van de tijd. Met de overgangszone wordt bedoeld de oppervlakte langs de bomen die beïnvloed
wordt door schaduw. Wanneer er “geen” staat betekent dit dat deze zone gevuld wordt met akkerbouw/veeteelt. In de beheer aspecten worden de
belangrijkste redeneringen over het beheer van het systeem weergegeven. In de laatste kolommen worden de grootste voordelen en nadelen van elk
systeem toegelicht. In principe kunnen in deze tabel de kruisbessen vervangen worden door andere bessen soorten. Geen ideeën van agroforestrysystemen met hop zijn voortgekomen uit het project.
Houtige
soort

Evt.
overgangszone
met schaduw

Akkerbouw/veeteelt

Beheer aspecten

Voordelen

Nadelen

1. Walnoten
(1-20 jaar)

Geen

Huidige vruchtwisseling
of de schaduwtolerante
vruchtwisseling

Gewassen moeten geoogst zijn
voor het oogsten van de noten
omdat een noten-oogstmachine
aan vlakke grond moet hebben.

Walnoten zijn waardevol en
makkelijk te telen. Veel
koolstofopslag. Geldt voor alle
walnoten systemen.

Beperking in keuze
akkerbouwgewassen.

2. Walnoten
(1-20 jaar)

Onder laag grasmengsel

Huidige vruchtwisseling

De boomstrook breedte groeit
steeds mee met de kroonbreedte
voor een gemakkelijke oogst van
de noten.

Zie 1.

Moet op langere termijn wellicht
omgevormd worden. Integratie
tussen boom en gewas
verkleind.

3. Walnoten
(>25 jaar)

Kruisbessen

Huidige vruchtwisseling

Kruisbessen neemt plaats in de
schaduw van de walnoten.
Walnoten moeten geoogst worden
tussen de kruisbessen.

Risicospreiding door
diversificatie.

Ingewikkelder en meer kennis
nodig.
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4. Walnoten
(>25 jaar)

Onder lage
grasmengsel

Asperges

De boomstrook breedte groeit
steeds mee met de kroonbreedte
want noten kunnen niet
gemakkelijk geoogst worden op
een asperge rug.

Zie 1.

Integratie tussen boom en gewas
verkleind het bruikbare
oppervlakte.

5. Walnoten
(>25 jaar)

Geen

Grasland/ voedergewas
voor in de schaduw

Wanneer de schaduwwerking te
hoog wordt op een
akkerbouwgewas kunnen grasland
of voedergewassen ingezaaid
worden.

Zie 1.

Lage rentabiliteit van het
grasland. Walnoten moeten
genoeg opbrengen om dit te
compenseren. Er moet gekeken
worden of er een grassoort is die
voeder produceert en ook
geschikt is voor machinale
walnotenoogst.

1. Hazelnoten

Onder lage gras
mengsel

Huidige vruchtwisseling
of de schaduwtolerante
vruchtwisseling

Gewassen moeten geoogst zijn
voor het oogsten van de noten
omdat een nootoogstmachine aan
vlakke grond moet hebben.

Hazelnoten nieuw kansrijk
product en de soort is erg
gezond. De hazelnoot wordt
niet zo hoog zoals een walnoot
en dus is het gebied van
schaduwwerking kleiner. Veel
koolstofopslag.

Beperkt in keuze
akkerbouwgewassen

2. Hazelnoten

Onder lage gras
mengsel

Asperge

De boomstrook breedte groeit
steeds mee met de kroonbreedte
want noten kunnen niet
gemakkelijk geoogst worden op
een asperge rug.

1. Hoogstam
appels

Geen

Asperges

Cider van valfruit. De appels
worden geoogst tussen de
asperges.

Integratie tussen boom en gewas
verkleind en slechte benutting
van oppervlakte.

Bekende gewassen voor de
regio. Hoogstam hebben groot
wortelstelsel. Asperge
verwacht te gedijen in de
schaduw en hebben lage
stikstofbehoefte. Efficiënt
ruimtegebruik

Hoogstammen worden
momenteel niet meer gebruikt.
Oogst wellicht beetje
ingewikkeld. Is er markt voor
cider?
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2. Hoogstam
appels

Kruisbessen

Huidige vruchtwisseling
of de schaduwtolerante
vruchtwisseling

Cider van valfruit. De appels
worden geoogst tussen de
kruisbessen.

Akkerbouwgewassen zullen
weinig of geen schaduw
hebben afhankelijk van
breedte van kruisbesstrook.
Risicospreiding door
diversificatie.

Meer ingewikkeld en meer kennis
nodig. Oogst wellicht beetje
ingewikkeld. Is er markt voor
cider?

1. Laagstam
appels

-

Asperges

De appels worden van de boom
geplukt. Asperges groeien naast
de appels. Smallere stroken
waarschijnlijk mogelijk (6-12 m)

Hogere oogst dan
hoogstammen en handfruit is
mogelijk.

Weinig interactie door zwakkere
wortel.

2. Laagstam
appels

Kruisbessen

Huidige vruchtwisseling
of de schaduwtolerante
vruchtwisseling

De appels worden van de boom
geplukt. Kruisbessen groeien naast
de appels. Smallere stroken
waarschijnlijk mogelijk (6-12 m)

Hogere oogst dan
hoogstammen en handfruit is
mogelijk. Risicospreiding door
diversificatie.

Meer ingewikkeld en meer kennis
nodig. Oogst wellicht beetje
ingewikkeld. Weinig interactie
door zwakkere wortel.

3. Laagstam
appels
en laag aantal
houtbomen

Kruisbessen

Huidige vruchtwisseling
of de schaduwtolerante
vruchtwisseling

De appels worden van de boom
geplukt. Kruisbessen groeien naast
de appels. Smallere stroken
waarschijnlijk mogelijk (6-12 m)

Hogere oogst dan
hoogstammen en handfruit is
mogelijk.

Meer ingewikkeld en meer kennis
nodig. Oogst wellicht beetje
ingewikkeld. Weinig interactie
door zwakkere wortel. Productie
van appelbomen onder schaduw
minder.

Bomen vergen weinig beheer,
alleen opsnoeien. Makkelijk te
beheren.

Nieuwe kennis vereist.
Onzekerheid hoeveel geld wordt
opgeleverd voor het hout.
Onzekerheid mate van
schaduwwerking.

Houtbomen worden toegevoegd in
de rijen van appelbomen om
diepere wortelstelsels te
introduceren.
1. Houtbomen
als valse
acacia, kers
en populier
(jong tot oud)

Geen

Huidige vruchtwisseling
of de schaduwtolerante
vruchtwisseling

Het idee is dat deze boom erg
verspreid staan en dat ze sterk
opgesnoeid worden. Hierdoor
wordt verwacht dat de
schaduwwerking toch verkleind zal
worden. De bomen worden in
successie geoogst waardoor er
altijd bomen op het perceel zult
staan. Geldt voor alle systemen
met houtbomen.
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2. Houtbomen
als valse
acacia, kers
en populier
(ouder)

Geen

Kruisbessen

3. Houtbomen
als valse acacia,
kers en populier
(ouder)

Geen

Asperge of schaduwgewas

4. Houtbomen
als valse acacia,
kers en populier
(volgroeid)

Geen

Hop

Zie.1

Bomen vergen weinig beheer,
alleen opsnoeien.

Nieuwe kennis vereist en meer
ingewikkeld.

Zie 1. Naarmate de bomen ouder
worden zijn wellicht asperges een
slimme keuzes

Relatief makkelijk

Nieuwe kennis vereist.

De hop moet begeleid worden door
middel van constructies.

Hop groeit snel in de hoogte en
kan tot wel 10 m groeien,
waardoor het later minder zal
concurreren voor licht.

Kennis vereist voor het telen en het
bouwen van de constructie die de
hopplant begeleidt.

Naarmate de bomen ouder worden
is wellicht een tussengewas die
beter tegen schaduw kan een
slimme keuze.
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Bijlage 4 - Schaduwtolerante gewasrotatie voor
agroforestry-systemen
Tabel 13. Gewasrotatie voor een agroforestry-systeem met gedeeltelijke schaduw. Er wordt
aangegeven of het een rooigewas of maaigewas is. Hier worden mogelijke tijden voor inzaaien en
oogst van de gewassen weergegeven. Dit bepaalt of een vanggewas van toepassing is tijdens de
wintermaanden.
Gewasrotatie volgorde

Rooivrucht
of
maaigewas

Inzaaien

Oogst

Rode-grasklaver (1-2
jaar)

Maaigewas

Augustus
(Voor 10 September
of begin april) 40

Januari inwerken

Rode biet

Rooivrucht

Maart-april

September oktober 43

Indien mogelijk,
Rogge

Sojaboon

Maaigewas

Half april tot half
mei

Half september tot
half oktober 44

Indien mogelijk,
Phacelia

Zomergerst

Maaigewas

Maart-april

Juli-augustus

Ja, wikke

Bosui

Rooivrucht

Maart
(Februari - juli)

Juni-juli
(Juli-september)

Koolzaad

Maaigewas

Augustus tot half
september 46

Juli

Nee, gras-klaver

Maaigewas

Tot half april

Juli

Ja, of volggewas

39

42

Vanggewas

41

45

n.v.t.

Nee, koolzaad

Andere mogelijke
gewassen:
Haver

39
40
41
42
43
44
45
46
47

47

Aerts et al. (1989)
LCV (2017)
Delanote & Beeckman (n.d.)
Schoneveld et al. (1996)
De Bolster (n.d. b)
ILVO (2017)
Van Wijk et al. (1986)
Van’t Hof & Sijm (2006)
Darwinkel & Zwanepol (1994)
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Bijlage 5 - Economische analyse
In deze bijlage is voor de verschillende gewasrotaties per gewas weergegeven wat de opbrengsten
zijn, de kosten en uiteindelijk de netto geldopbrengsten. Ook wordt dit gemeld voor de houtige
agroforestry gewassen.
Tabel 14. Opbrengsten (kg, bruto, en netto) en de kosten in de twee vruchtwisselingen van de
huidige situatie.
Product

Opbrengst (20%)
(kg/ha)

Brutoopbrengst
(€)

Kosten (€)

Netto-opbrengst
(€)

Snijmais

12160 kg

€2188,80

€527,40

€1231

Wintertarwe

6240 kg
(+3200 kg
stro)

€1441.60

€632.80

€809

Wintergerst

5120 kg
(+ 2800 kg
stro)

€1224,8

€639,80

€585

Extensieve vruchtwisseling

Gemiddelde geldopbrengsten

€875

Intensieve vruchtwisseling
Consumptieaardappelen

43872 kg

€7019.52

€2303.6

€4715

Wintertarwe

6240 kg
(+3200 kg
stro)

€1441.60

€632.80

€809

Suikerbieten

62832 kg

€3517.96

€1213

€2305

Snijmaïs

12160 kg DS

€2188,80

€527,40

€1231

Gemiddelde geldopbrengsten

€2265
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Tabel 15. Opbrengsten (kg, bruto, en netto) en de kosten van de schaduwtolerante vruchtwisseling.
Product

Opbrengst incl.
35% reductie
(kg/ha)

Bruto-opbrengst
(€)

Kosten (€)

Netto (€)

Witte-grasklaver (1-2 jaar)

8250 kg/ha

€114,-

€114,-

0,-

Rode biet

38000 kg/ha (-20
procent van bioopbrengst)

€5700,-

€3234,40

€2466

Sojaboon

2800 kg49

€1400,-

€1211,-50

€189

Zomergerst

4160 (Stro blijft
liggen =2275kg

€790,40

€466.25

€324

Bosui (KWIN DATA 1e jaars
plantui gebruikt)

17550 kg

€4563,-

€2692,55

€1870

Koolzaad

2379 kg
(stro blijft liggen=
1950kg)

€856,44

€769,50

€87

Haver

3666kg
(Stro blijft liggen =
2275 kg)

€696,54

€412,60

€284

48

Gemiddelde
geldopbrengsten

€ 1006

Tabel 16. Opbrengsten en kosten van de houtachtige elementen van de twee agroforestry-systemen.
Product

Opbrengst
(kg/boom)

Opbrengst
(kg/ha)

Brutoopbrengst
(€/ha)

Hoogstam
appelboom

100

9000

1890,(€0,21/kg)

Kruisbessen

2

Valse acacia

-

51

7750

Boskers

€31.000
(€4/kg)

Jaarlijkse
kosten

Afschrijving
initiële
kosten

Nettoopbrengst

€315

€409

52

€1165,5
(snoeien,
plukken/rap
en)
€19.375,-

€1746

€13.371

€1,-

€27,5

€1,-

€ 27,5

53

€ -29

€ -29

48

Hosper-Brands et al. (2015)
Hofstee (2017)
50
Vleeschouwers, B. (2018).
51
Heijerman-Peppelman & Roelofs, 2010
52
Agroforestry Vlaanderen (n.d. b)
53 Ten Hoven Bomen (n.d.)
49
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Bijlage 6 - Aannames verdamping agroforestry
Tabel 17. Aannames en classificaties weergegeven die gemaakt zijn voor de berekening van de
verdamping voor de agroforestry-systemen voor de verschillende gewassen.
Agroforestry-systeem 1 (AF1)
Gewasrotaties geclassificeerd

Gewas
Gras/klaver
Rode biet
Sojaboon
Zomergerst
Bosui
Koolzaad
Bomen
Struiken

Gewas factor
Gras
Suikerbieten
Peulvruchten
Granen
Plantui
Granen
Loofbos
Loofbos

Aanname

Als de gewassen geoogst zijn staat er gras op de percelen

Agroforestry-systeem 2 begin (AF2_begin)
Gewasrotaties geclassificeerd

Gewas
Aardappelen
Wintertarwe
Suikerbieten
Mais
Valse acacia
Boskers

Gewas factor
Aardappelen
Granen
Suikerbieten
Mais
Loofbos
Steenvruchten

Aanname

Als de gewassen geoogst zijn blijft er kale grond over

Agroforestry-systeem 2 volgroeid (AF2_eind)
Gewasrotaties geclassificeerd

Gewas
Gras/klaver
Rode biet
Sojaboon
Zomergerst
Bosui
Koolzaad
Valse acacia
Boskers

Gewas factor
Gras
Suikerbieten
Peulvruchten
Granen
Plantui
Granen
Loofbos
Steenvruchten

Aanname

Als de gewassen geoogst zijn staat er gras op de percelen
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Bijlage 7 - Nitraatuitspoeling agroforestry
Tabel 18. Samenvatting van de relevante wetenschappelijke studies naar effecten van agroforestry
op nitraatuitspoeling. Betekenis afkortingen: Mono - Monocultuur. AFS - Agroforestry-systeem, AFSGreppel - Agroforestry met greppel langs de bomenrijen.
(R)ijafstand
en
Auteurs

Dougherty
et al.,
2008

Allen et
al., 2004

Waar

Zuidelijk
Ontario,
Canada

Noordwest
Florida,
VS

Ondergrond

Zeer fijn
zand tot
zandig leem

Type

Mono

Gewassoort

Wintertarwe,
Mais

-

- 76.08
(46%)(2e)
R: 15 m

AFS

Wintertarwe,
Mais

Onbekend

AFSGreppel

Katoen

Pecan

AFS

Katoen

Pecan

AFSGreppel

Soja

Populier,
zwarte
walnoot, es

R: 6 m

Populier,
zwarte
walnoot, es

R: 6 m

Kleiig leem
AFS

Bergeron
et al.,
2010

-

-2.63
(-4,5%)
(1e)

Boomsoort

Zandig leem

Quebec,
Canada

(D)ichtheid

Verschil
uitspoeling
(kg N ha-1
j-1)

AFSGreppel

Soja

Koolzaad

D: 6 M
R: 18 m
D: 2 m
R: 18 m
D: 2 m

D: 2 m

Koolzaad

-227 (1e)
-30 (2e)
(% verschil
niet
beschikbaar)

D: 2 m

Populier,
zwarte
walnoot, eik

R: 8 m

Populier,
zwarte
walnoot, eik

D: 2 m

Geen
verschil

Zand
AFS

- 28.11
(-64%)
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Bijlage 8 - Reductie nitraatuitspoeling berekend
met NDICEA
Tabel 19. Samenvatting resultaten van nitraatoverschot, uitspoeling en denitrificatie per systeem of
systeemcomponent in kg/ha/jaar.
Systeem

Overschot N
(kg/ha/jaar)

Denitrificatie N
(kg/ha/jaar)

Uitspoeling
N(kg/ha/jaar)

Extensieve gewasrotatie

25

13

27

Intensieve gewasrotatie

55

18

47

Gescheurd grasland

60

13

30

Schaduwtolerante gewasrotatie

34

19

37

Agroforestry-systeem 1

86

20

27

Agroforestry-systeem 2 begin

51

17

43

Agroforestry-systeem 2 eind

33

18

35

Schaduwtolerante gewasrotatie

34

19

37

Blijvend grasland

11

9

9

Hoogstam appelboom

83

8

8

Laagstam appelboom

49

7

11

Loofbomen (Valse acacia, Boskers)

25

10

13

Kruisbes

160

29

25

Akkerbouwrotaties

Agroforestry-systemen

Agroforestry-systeem componenten
in monocultuur
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Bijlage 9 - Hydrologische situatie

Figuur 21. Stijghoogte van het eerste watervoerende pakket van Heer-Vroendaal (NHI, 2015).

Figuur 22. Diepte van het grondwater ten opzichte van het maaiveld voor Heer-Vroendaal (NHI,
2015).
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Bijlage 10 - Huidige situatie nitraatuitspoeling

Figuur 23. N-overschot per bedrijfsniveau boven freatische kalksteenwinningen (WML, 2015).

Figuur 24. Nitraatconcentratie in het grondwater (WML, 2015)
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Bijlage 11 - Gewasfactoren
Tabel 20: Gewasfactoren voor huidige types van landgebruik en opgestelde gewasfactoren voor de verschillende agroforestry systemen (Droogers, 2009; Feddes, 1987).
JAN

FEB

MAA

APR

GEWAS

I

II

MEI
III

I

II

JUN
III

I

II

JUL
III

I

II

AUG
III

I

II

SEP
III

I

II

III

OCT

NOV

DEC

Gras

0.9

0.9

0.9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

Mais

0

0

0

0

0

0

0.5

0.7

0.8

0.9

1

1.2

1.3

1.3

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

0

0

0

Aardappelen

0

0

0

0

0

0

0

0.7

0.9

1

1.2

1.1

1.2

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

0.7

0

0

0

0

0

Granen

0

0

0

0.7

0.8

0.9

1

1

1

1.2

1.2

1.2

1

0.9

0.8

0.6

0

0

0

0

0

0

0

0

Suikerbieten

0

0

0

0

0

0

0.5

0.5

0.5

0.8

1

1

1.2

1.1

1.1

1.1

1.2

1.2

1.2

1.1

1.1

0

0

0

Peulvruchten

0

0

0

0

0.5

0.7

0.8

0.9

1

1.2

1.2

1.2

1

0.8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plantuien

0

0

0

0.5

0.7

0.7

0.8

0.8

0.9

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Zaaiui

0

0

0

0

0.4

0.5

0.5

0.7

0.7

0.8

0.8

0.9

1

1

1

1

1

0.9

0.7

0

0

0

0

0

Witlof

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.5

0.5

0.5

0.8

1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

0

0

0

Winterpeen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.5

0.5

0.5

0.8

1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

0

0

0

Knolselderij

0

0

0

0

0

0

0

0

0.5

0.7

0.7

0.7

0.8

0.9

1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

0

0

0

0

Prei

0

0

0

0

0

0

0

0.5

0.5

0.5

0.5

0.7

0.7

0.8

0.8

0.8

1

0.9

0.9

0.9

0.9

0

0

0

Bol/Knolgewassen

0

0

0

0

0

0

0

0.5

0.7

0.7

0.9

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

0

0

0

Pit/Steenvruchten

0

0

0

1

1

1

1.1

1.1

1.1

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.1

1.1

1

1

1

1

0

0

0

Loofbos

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Naaldbos

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

Overig Bos

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Water

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.3

1.3

1.3

Bebouwing

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

AgroforestrySysteem 1
AgroforestrySysteem 2 Begin
AgroforestrySysteem 2 Eind

0.95

0.95

0.95

0.93

0.92

0.94

0.93

0.94

0.96

1.02

1.04

1.04

1.02

0.98

0.99

0.96

1.02

0.98

0.98

0.97

0.97

0.95

0.95

0.95

0.44

0.44

0.44

0.53

0.55

0.57

0.64

0.76

0.82

0.98

1.10

1.12

1.16

1.10

1.05

1.00

0.98

0.97

0.88

0.79

0.79

0.44

0.44

0.44

0.88

0.88

0.88

0.86

0.84

0.89

0.87

0.88

0.91

1.05

1.08

1.08

1.04

0.97

0.98

0.93

1.03

0.95

0.95

0.94

0.94

0.88

0.88

0.88
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Bijlage 12 - Gewassen onderverdeling voor gewasfactoren
Tabel 21: Onderverdeling losse gewassen in gewasgroepen die passen bij de verschillende gewasfactoren.
Gewas

Onderverdeelde
gewasfactor

Gewas

Onderverdeelde
gewasfactor

Gewas

Onderverdeelde
gewasfactor

Fruit

Pit/steenvruchten

Grasland,
natuurlijk.
Hoofdfunctie landbouw.
Grasland,
natuurlijk.
Hoofdfunctie natuur.
Natuurterreinen
(incl.
heide)
Grasland,
natuurlijk.
Areaal
met
een
natuurbeheertype
dat
overwegend
voor
landbouwactiviteiten-GLB
wordt gebruikt
Spelt

Gras

Pit/steenvruchten

Gele mosterd

Gras

Cichorei

Witlof

Vruchtbomen,
onderstammen,
open
grond,
Vruchtbomen, overig, open
grond,
Appelen.
Aangeplant
lopende seizoen.
Appelen.
Aangeplant
voorafgaande aan lopende
seizoen.
Peren. Aangeplant lopende
seizoen.
Peren.
Aangeplant
voorafgaande aan lopende
seizoen.
Faunaranden

Sojabonen

Peulvruchten

Pruimen

Pit/steenvruchten

Groenten
open
grond
(inclusief groentezaden)

Bol/knolgewassen

Pit/steenvruchten

Wilgenhakhout

Loofbos

Kerstbomen

Naaldbos

Klaver, rode

Gras

Kersen, zuur (opbrengst
bestemd
voor
verwerkende industrie)
Aardappelen, consumptieop kleigrond
Aardappelen, consumptieop zand-/veengrond

Buxus, open grond,

Loofbos
Loofbos

Graszaad, rietzwenkgras

Gras

Koolzaad,
winter
(incl.
boterzaad)
Overige
akkerbouwgewassen
Agrarisch natuurmengsel

Gras

Boomkwekerij
planten
Tarwe, winter-

en

vaste

Tarwe, zomer-

Loofbos
Granen
Granen

Gras
Gras
Gras

Gerst, winter-

Granen

Gerst, zomer-

Granen

Rogge (geen snijrogge)

Granen

Haver

Granen

Erwten,
groene/gele
(groen te oogsten)
Bieten, suiker-

Peulvruchten

Bieten, voeder-

Suikerbieten

Luzerne

Gras

Maïs, snij-

Mais

Uien, zaai-

Zaaiui

Grasland, blijvend

Gras

Grasland, tijdelijk

Gras

Bonen,
veld(onder
andere duiven-, paarden-,
wierbonen)
Triticale

Peulvruchten
Granen

Laanbomen/parkbomen,
opzetters, open grond,

Maïs, korrel-

Mais

Sierconiferen, open grond,

Loofbos

Maïs, corncob mix

Mais

Vruchtbomen,
moerbomen, open grond,

Pit/steenvruchten

Suikerbieten

Granen

Pit/steenvruchten
Pit/steenvruchten
Pit/steenvruchten
Pit/steenvruchten
Pit/steenvruchten
Gras

Aardappelen
Aardappelen

Granen
Gras
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Gewas

Onderverdeelde
gewasfactor

Gewas

Onderverdeelde
gewasfactor

Aardappelen, consumptie

Aardappelen

Bladrammenas

Knolselderij

Aardappelen, poot NAK

Aardappelen

Italiaans raaigras

Gras

Braak, natuur-

Gras

Rietzwenkgras

Gras

Onbeteelde grond, tijdelijk

Gras

Grasland, natuurlijk

Gras

Groenbemesters,
nietvlinderbloemige
Natuurlijk grasland met
hoofdfunctie landbouw

Gras

Faunaranden, grasland

Gras

Faunaranden, bouwland

Granen

Overige natuurterreinen

Gras

Natuurlijk
grasland
(begraasd) met beperkte
landbouwact.
Overige natuurterreinen

Gras

Aardappelen

Bessen, rode

Loofbos

Kersen, zoet

Pit/steenvruchten

Bieten, voeder- (inclusief
aardperen)
Graszaad
(inclusief
klaverzaad)
Aardbeien open grond,
productie
Pompoen, productie

Suikerbieten

Aardappelen,
poot
op
klei/lössgrond
Rand,
grenzend
aan
bouwland,
hoofdzakelijk
bestaand uit een ander
gewas dan gras. (EA:
onbeheerd)
Boomkwekerijgewassen en
vaste planten, open grond

Gras

Loofbos (+populieren)

Loofbos

Naaldbos

Naaldbos

Gemengd bos

Overig bos

Pit/steenvruchten

Bebouwing

Bebouwing

Selderij, bleek- en groen-,
productie
Waspeen, productie

Knolselderij

Boomgaard

Loofbos

Winterpeen

Grasland

Gras

Winterpeen, productie

Winterpeen

Witlofwortel, productie

Witlof

Witte kool, productie

Knolselderij

Overige niet genoemde
groenten, productie
Aardappelen, consumptie
op klei/lössgrond

Knolselderij

Gras

Overig bos

Bol/knolgewassen

Granen

Loofbos

Aardappelen
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