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Projecten Agrobosbouw NL
In 2020 blijven we verder gaan met het werken aan uiteenlopende projecten. Bijvoorbeeld samen met
twee projectontwikkelaars en een bureau voor landschapsarchitectuur aan de verdere uitwerking van ons
concept ‘landerijgoed’, in dit geval in de vorm van een ~30 ha grote ‘eetbare’ nieuwbouwwijk (met ~225
woningen) gelegen in het overgangsgebied tussen twee woonkernen (waarbij de gehele - ook productieve groenstructuur door ons moet worden gerealiseerd voorafgaand aan de bouw van de woningen). Verder
blijven we samen met een waterleidingmaatschappij verder werken aan de realisatie van een ~15 ha groot
waterlanderijgoed en hopen we binnenkort samen met een andere waterleidingmaatschappij
daadwerkelijk te kunnen gaan werken aan de herinrichting van een groot waterwingebied op basis van
agrobosbouw. Samen met particuliere grondeigenaren werken we verder aan respectievelijk ~35 ha en ~20
ha grote natuurlanderijgoederen; met een akkerbouwer aan de herinrichting op basis van agrobosbouw
van een ~5 ha groot perceel; met een pluimveehoudster aan de herinrichting van een ~10 ha groot perceel
ten behoeve van de kippenuitloop. Allemaal op basis van de nieuwe, nog verder aan de actualiteit
aangepaste versie van ons landerijgoed en van onze versie 2.1 van agrobosbouw voor ons land. Daarop
aansluitend gaan we in de loop van 2020 ook bekijken wat de mogelijkheden zijn van de ontwikkeling van
landerijgoederen voor specifieke regio’s van ons land (zoals bepaalde veengebieden of het Zuid-Limburgse
Heuvelland).
Factsheets agrobosbouw
In de serie factsheets over agrobosbouw heeft de WUR de afgelopen maanden, na die over voor
agrobosbouw relevante wet- en regelgeving en agrobosbouw en biodiversiteit, een derde (over
agrobosbouw en het klimaat) en een vierde deel (over de financiële kant van agrobosbouw) uitgebracht.
Op het onderdeel ‘publicaties’ van onze website kunnen deze factsheet worden gedownload. Er volgt nog
een vijfde deel in deze serie over agrobosbouw en mechanisatie.

Studententeam Inholland
Een team van 5 vierdejaarsstudenten van de opleidingen Landscape & Environment Management (LEM),
Dier- en Veehouderij (DV) en Tuinbouw & Agribusiness (TA) van de Hogeschool Inholland in Delft (Lianne
van den Berg, Alex Zuijdervliet, Paulianne Langeraar, Liliaan Tijssen en Pieter Belo) is kort na de
zomervakantie aan de slag gegaan met ons Green Juniors project ‘Voederwallen voor de toekomst’, samen
met twee agrarische ondernemingen gelegen op oostelijke zandgronden. Onze omschrijving van hun
opdracht luidde zo:
Het afgelopen jaar zijn er een viertal verschillende types eetbare houtwallen ontwikkeld:
• De weidewal vormt de afscheiding in het open veld tussen twee percelen.
• De enkwal begeleidt/accentueert hoger gelegen enken op weides.
• De waterwal begeleidt/accentueert (gegraven) watergangen.
• De boswal accentueert de overgangen van bos naar open weides.
Deze wallen zorgen niet alleen voor de leefbaarheid en beleving van het landschap, maar ook voor een
schaalverkleining van het gebied, voor een verhoging van de biodiversiteit, voor meer vastlegging van CO2 en voor
meer beschutting voor dieren tegen weersomstandigheden (wind en zon). Eetbare houtwallen kunnen een educatieve
functie hebben, de soorten bomen, struiken en planten, de producten ervan en de seizoenen kunnen worden
uitgelegd.

Een weidewal zoals getekend door MTD landschapsarchitecten uit Den Bosch
De vier types voederwallen zijn opgebouwd uit verschillende vegetatielagen, waarbij er een combinatie wordt gezocht
van soorten die voedzaam zijn voor het vee zoals leguminosen of gezondheid bevorderend (verschillende vitaminen
en mineralen) maar ook eetbaar zijn voor de mens. Bovendien zal er in de keuze van het assortiment zoveel mogelijk
worden ingestoken in het creëren van een ecosysteem (plantengemeenschappen), waarbij soorten elkaar aanvullen
en versterken. Bomen, struiken en planten vervullen een belangrijke ecologische functie. Zo heeft iedere soort een
specifieke functie, sommige zijn het jaar door groen en zorgen voor beschutting, andere hebben aantrekkelijke
bloemen voor bestuivende insecten, weer andere produceren bessen die vogels kunnen eten of ondersteunen het vee
in hun gezondheid etc.
Gevarieerde eetbare houtwallen hebben zo voor tal van diersoorten (en de mens) boven en onder de grond iets te
bieden, maar leveren ook weer diensten richting de boerderij, als een natuurlijke eiwitvoorziening voor het vee
(kringlooplandbouw), als een natuurlijke vorm van plaagbestrijding (bijvoorbeeld ontworming), ten behoeve van het
vasthouden van meer water (waterinfiltratie) via een levende bodem met veel regenwormen, als educatie etc.

vraagstelling
Hoe kunnen voederwallen zodanig worden ingericht dat ze zoveel mogelijk waarde hebben als natuurlijke
eiwitvoorziening voor verschillende types vee (economisch), een optimaal evenwicht tussen ecosysteemdiensten
vormen (bodem, biodiversiteit, landschap, CO2 vastlegging, klimaat, etc.)? Of anders gezegd: hoe multifunctioneel
kunnen voederwallen worden ingericht, gerealiseerd en beheerd?

Het Inholland team presenteert eind januari hun reactie op deze vraagstelling, waarna we daar via deze
weg natuurlijk ook op terug zullen komen.
ACT team WUR
Begin januari start een ACT-team van master studenten van Wageningen University & Research voor ons
met een opdracht die voor een deel moet gaan aansluiten op de uitkomst van de werkzaamheden van het
Green Juniors team van Inholland. Wordt nog vervolgd dus.
Deltaplan Biodiversiteitsherstel supporter
Sinds kort zijn we ook één van de supporters van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel (zie hieronder en op
www.samenvoorbiodiversiteit.nl).

WUR-stagiaires
De afgelopen maanden hebben drie master studenten van Wageningen University & Research de
stagewerkzaamheden die ze in onze opdracht hebben verricht, afgerond.

Reno van Hoof, een Nederlandse
MSc-student, heeft zich vol overgave
gestort op toepassingsmogelijkheden
van het onderdeel klimaatbuffers van
agrobosbouw specifiek gericht op
bermen van auto- en spoorwegen.

Samuel Morel, een Zwitserse MScstudent, heeft zich onder meer
gericht op de mogelijkheden van de
ontwikkeling van een revolverend
fonds ten behoeve van de verdere
uitbouw van agrobosbouw in ons
land.

Yiran Zhao, een Chinese MSc-student,
is voor ons nagegaan wat de
mogelijke gevolgen van de klimaatverandering c.q. klimaatcrisis zijn
voor de toepassing van agrobosbouw
in ons land in het algemeen en welke
boomsoorten je daarmee rekening
houdend (weersextremen
bijvoorbeeld) het beste nu kan
aanplanten.

In de komende nieuwsbrieven komen we nog uitgebreid terug op de uitkomsten van hun stagewerk.
Metropool Forum 2019
Tijdens het eind september in Rotterdam gehouden Metropool Forum mocht ons concept Landerijgoed
zich al in de nodige aandacht verheugen (zie ook hieronder), begin volgend jaar komen we nog uitgebreider
op dit onderwerp terug.

(eerder gepubliceerd in De Boerderij)

Overgangsgebieden bieden goede mogelijkheden als buffers tussen landbouw en natuur
Overgangsgebieden of bufferzones kunnen een belangrijke bijdrage leveren in de oplossing van het
stikstofprobleem. Een goede scheiding biedt zowel kansen voor landbouw als natuur.
Onlangs besteedde Dirk Strijker in zijn column in De Boerderij aandacht aan de discussie over land sharing
(het samengaan van landbouw en natuur) tegenover land sparing (het strak scheiden van intensieve
landbouw en natuur). Een tussenvorm zou het inrichten van overgangsgebieden of bufferzones tussen stad
en platteland en tussen (intensieve) landbouw en natuur kunnen zijn met daarin extensieve, agroecologische vormen van landbouw zoals agrobosbouw.
Nieuw is dit idee niet. Hoogleraar Landgebruiksplanning aan de WUR Martha Bakker stelde eind augustus
2018 (toen de stikstofcrisis nog pruttelend op het vuur stond) in haar lezing ‘Een toekomstvisie voor het
Brabantse landschap’ al voor om rond alle bestaande natuurgebieden een brede zone van extensieve,
natuurinclusieve veehouderij aan te leggen. Daarmee zouden natuurgebieden niet langer worden omringd
door gangbare en intensieve landbouw, maar door extensief begraasde graslanden.
Extensief betekent: geen nutriënten-input van buitenaf, geen landbouwgif, weinig tot niet maaien en hoge
grondwaterstanden. Deze veranderingen lossen problemen als eutrofiering, verdroging en verzuring op.
Bovendien zorgt dit in landbouwgebieden voor kruidenrijke graslanden waarin bodemleven, insecten en
weidevogels het zeer goed zullen doen. Overigens is daarin natuurlijk ook plaats voor andere vormen van
extensieve landbouw.
Door het toepassen van overgangsgebieden of bufferzones in een nieuwe ruimtelijke gebiedsindeling
worden nadelige invloeden vanuit landbouw op natuur en andersom teruggedrongen. Natuurgebieden
worden robuust en verbindingszones tussen natuurgebieden zijn niet meer nodig. De biodiversiteit,
weidevogels en insecten zullen hiervan profiteren. Daarnaast wordt ook een bijdrage geleverd aan het
watervasthoudend vermogen en dat is weer prettig voor het tegengaan van wateroverlast in dorpen en
steden.
Om voldoende voedselproductie over te houden zou er volgens Martha Bakker naast natuurinclusieve
zones ook ruimte over moeten blijven voor de gangbare landbouw, waarbij niet-grondgebonden landbouw
daarbij het best kan worden geconcentreerd op industriële agroparken.
In dit kader is het heel logisch dat landbouwminister Carola Schouten ook een duit in het zakje doet in haar
brief waarin zij de eerste lijnen uiteenzet voor de aanpak van de stikstofproblematiek. Zij schetst daarin dat
er door de ontwikkeling van een gebiedsgerichte aanpak veel kansen en mogelijkheden zijn voor de natuur.
Als voorbeelden noemt zij daarbij het aanleggen van bufferzones, zoneringsmaatregelen, ruimte voor
natuurinclusieve landbouw, boerennatuur en de aanleg van ‘klimaatbossen’.
Datzelfde doet het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het onlangs uitgebrachte rapport ‘Zorg voor
landschap’ ook. Daarin stelt het vast dat het goed is dat ernaar wordt gekeken of er rond Nationale Parken
bijvoorbeeld overgangsgebieden kunnen worden gecreëerd. Iets dat natuurlijk niet alleen geldt voor
overgangsgebieden tussen (intensieve) landbouw en natuur, maar ook voor overgangsgebieden tussen stad
en platteland.
Waarbij het inderdaad van belang is om zeker in die overgangsgebieden de aanpak voor meerdere dossiers
(zoals stikstof-en klimaatcrisis) niet alleen te bundelen - zoals Het Landbouw Collectief stelt in “Uit de
gecreëerde stikstofimpasse’ stelt, maar juist met elkaar te integreren. En dan bij voorkeur in nieuwe
geïntegreerde agrarische bedrijven (zoals agrobosbouw bedrijven) die meerdere productietakken
combineren en zich richten op productie van gewassen en vee met daarbij oog voor maatschappelijke
doelen zoals biodiversiteit, boer-burger-relatie, natuur en/of landschap. “Deze bedrijven ontwikkelen
innovaties en experimenten buiten de bestaande paden en bieden dus echt nieuwe richtingen. Daarmee
inspireren zij gangbare ondernemers en laten zij zien dat het anders kan”, zoals de landbouwminister in
haar visie ‘Realisatieplan Visie LNV Op weg met nieuw perspectief’ stelt.

