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Bossenstrategie
Deze week verscheen de langverwachte uitwerking van de Bossenstrategie onder de titel ‘Bos voor de
toekomst, Uitwerking ambities en doelen landelijke Bossenstrategie en beleidsagenda’, een uitgave van het
Ministerie van LNV en de gezamenlijke provincies. Daarmee werd een afspraak uit het Klimaatakkoord 2019
nagekomen.

In deze uitwerking komt 65 keer het begrip agroforestry voor, vooral in het hoofdstuk ‘Bomen buiten het
bos’. Hieronder alvast de samenvatting van dit onderdeel: “We steunen de ambitie van de partners van het
Deltaplan Biodiversiteitsherstel om op lange termijn 10% groen-blauwe dooradering te realiseren in het
landelijk gebied, zoals houtwallen, sloten, bermen en bomenrijen. Dat vraagt ook een forse toename van
houtige elementen. We werken met de partners van het Deltaplan verder aan het ‘Aanvalsplan versterking
landschappelijke identiteit via landschapselementen’. Ook zoeken we naar mogelijkheden voor financiering.
Vanuit het Klimaatakkoord en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid dragen we financieel bij. Een
investering in groen-blauwe dooradering kan een bijdrage leveren aan waterveiligheid, klimaatadaptatie,
biodiversiteit, landschappelijke kwaliteit en de regionale economie. Toch komt zo’n investering maar
moeilijk van de grond. Overheidsbudgetten worden vaak sectoraal ingezet. We zoeken naar mogelijkheden
om te komen tot een effectieve gebundelde inzet van budgetten voor landschap. We werken uit hoe
bestaande regelingen en nieuwe mogelijkheden voor financiering vanuit het Europese Gemeenschappelijke
Landbouwbeleid (GLB) effectief kunnen worden ingezet. De uitdaging is ook om nieuwe verdienmodellen te
ontwikkelen voor aanleg en beheer van landschapselementen.
Daarnaast ondersteunen we de ontwikkeling van agroforestry. We zien dit als een kansrijke ontwikkeling
om landbouw en natuur meer te verbinden. Dit kan ook een flinke bijdrage leveren aan de toename van het
aantal houtige landschapselementen en bosuitbreiding via bijvoorbeeld voedselbossen. Verschillende
partijen hebben de lang termijn ambitie om 25.000 hectare agroforestry te realiseren. Samen met deze
partijen verkennen we de mogelijkheden voor de realisatie en financiering hiervan. We zoeken met
gemeenten naar mogelijkheden om het aantal bomen toe te laten nemen in en rond steden en dorpen. We
zetten in op kennisontwikkeling en kennisdeling. We willen dat geen kind de basisschool verlaat zonder een
boom te hebben geplant. Om dit kracht bij te zetten geven we een extra impuls aan de jaarlijkse
Boomfeestdag.”
In het hoofdstuk ‘Bomen buiten het bos’ wordt ook ruimschoots (55 vermeldingen van het begrip
agroforestry) aandacht besteed aan het onderdeel agroforestry daarvan. Vanwege het belang daarvan voor
de toekomst van agroforestry in ons land hebben we dit onderdeel hierna integraal opgenomen. Zie deze
link voor de hele rapport: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/18/afspraak-rijk-enprovincies-bijna-vier-keer-ter-grootte-van-stad-utrecht-aan-extra-bos.

Definitie agroforestry/agrobosbouw
In het afgelopen voorjaar gepubliceerde ‘Masterplan Agroforestry’ werd nog de volgende definitie voor
agroforestry gebruikt: “Agroforestry is het opzettelijk integreren van houtige gewassen (bomen en
struiken) met de teelt van gewassen en dierlijke productiesystemen, vanwege de beoogde voordelen die
ontstaan door de ecologische en economische interacties“ (Mosquera-Losada et al, 2009; hierbij is het
woord ‘deliberately’ uit de Engelstalige tekst overigens onjuist vertaald in ‘opzettelijk’ in plaats van in
‘weloverwogen’).
Deze definitie werd in eerste instantie nog wel door het ministerie van LNV overgenomen. Deze definitie is
echter sterk achterhaald, niet in het minst omdat ook Mosquera-Losada zelf die definitie jaren later ook al
heeft aangepast (zoals onder meer bleek uit een presentatie die op 29 november 2017 is gegeven aan het
Europese Parlement). Een andere, echt aan het actuele AF3 concept van agroforestry aangepaste (zie voor
meer informatie daarover deze link: https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/agroforestryparadigms_en) en wereldwijd toegepaste definitie van agroforestry, is die van Meine van Noordwijk (Chief
Scientist bij het World Agroforestry Center / ICRAF) en buitengewoon hoogleraar Agroforestry in de Plant
Production Group van de WUR) zoals hij die - samen met anderen - de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.
Deze definitie hebben we inmiddels als volgt vertaald (geautoriseerd door Meine van Noordwijk zelf):

Agrobosbouw, een samentrekking van de termen landbouw en bosbouw,
is een vorm van landgebruik die aspecten van beide combineert en integreert,
inclusief het landbouwkundig gebruik van bomen en andere meerjarige planten.

voorzien van deze toelichting:
Dit omvat bomen op agrarische bedrijven en in agrarische landschappen, landbouw en veeteelt in bossen en
bosranden en de productie van gewassen afkomstig van bomen. Het houdt ook alle vormen van interactie in
tussen landbouw en bosbouw als beleidsdomeinen. Vormen van interactie tussen bomen en andere
onderdelen van landbouw kunnen belangrijk zijn op een breed scala van schaalniveaus: op perceelsniveau
(waarop bomen worden gecombineerd met de teelt van gewassen en/of vee), op bedrijfsniveau (waar bomen
en andere meerjarige planten kunnen zorgen voor de productie van veevoer en brandstof, voor bescherming
tegen weer en wind of voor inkomen afkomstig uit producten inclusief hout en biomassa) en op
landschapsniveau (waar landgebruik voor landbouwkundige en bosbouwkundige doeleinden samen zorgen
voor de levering van allerlei ecosysteem-diensten). Op nationaal en wereldniveau vindt er ecologische
interactie plaats tussen landbouw en bosbouw op ecologisch gebied en via beleidsmaatregelen die betrekking
hebben op landgebruik en handel en die belangrijk zijn als het gaat om klimaatverandering en andere
problemen op milieugebied.
Agrobosbouw omarmt een agro-ecologische aanpak die de nadruk legt op multifunctionaliteit en het werken
met complexe systemen en poly-culturen, in plaats van zich uitsluitend te richten op monoculturen. We
gebruiken het woord ‘boom’ hier dus nadrukkelijk inclusief, verwijzend naar bomen, struiken en andere
meerjarige planten. Ook het woord ‘landbouw’ gebruiken we inclusief, verwijzend naar een menselijke
activiteit die primair is gericht op de productie van voedsel, vezel en brandstof naast veel andere materialen,
door het weloverwogen op elkaar afgestelde gebruik van planten, gewassen en dieren.

Dit is de oorspronkelijke Engelse versie van deze definitie::

Wijzelf gebruiken deze definitie sinds afgelopen zomer en ook het Louis Bolk Instituut bijvoorbeeld
(opsteller van het ‘Masterplan Agroforestry’) heeft ons al laten weten deze definitie te ondersteunen.
Onder deze definitie vallen (net zoals trouwens ook al bij die van Mosquera-Losada uit 2017) bijvoorbeeld
ook landschapselementen op landbouwgrond als integraal onderdeel van agroforestry, voor de toekomst
daarvan in ons land (met de in het Klimaatakkoord 2019 vastgelegde ambitie om daarvan 25.000 ha te
realiseren tussen nu en 2030) allerminst onbelangrijk (het aanvalsplan landschapselementen verschijnt in
de loop van het volgend jaar).
In de uitwerking van het Bossenplan blijken het ministerie van LNV en de gezamenlijke provincies de
definitie afkomstig uit het ‘Masterplan Agroforestry’ niet langer meer over te nemen: “Verdere
ontwikkeling van definities is hierbij belangrijk om tot afbakening te kunnen komen.” (zie ook pagina 3
van deze nieuwsbrief).

Gewascode agroforestry
In de door het Louis Bolk Instituut opgestelde ‘Voorstudie gewascode agroforestry’ (in september
uitgebracht, net voordat het Louis Bolk Instituut aangaf de hierboven weergegeven definitie van
agroforestry te ondersteunen) wordt de volgende omschrijving voor de gewascode agroforestry
voorgesteld:
Boslandbouwsysteem, waarbij de teelt van houtige gewassen (bomen en struiken) wordt
gecombineerd met andere landbouwactiviteiten op dezelfde grond.
De gewascode agroforestry is alleen toe te passen wanneer men minimaal twee lagen realiseert: een
basisgewas en minimaal één boom- of struiklaag. Het basisgewas wordt normaal geregistreerd. De
gewascode agroforestry moet als tweede laag worden toegevoegd. Het minimum aantal bomen in de
boom- of struiklaag is 30 per hectare. Er wordt geen maximum aantal bomen gehanteerd, behalve als
het gaat om bomen die niet geregeld een oogst geven. Voor die soorten is voorlopig het maximum 50
bomen per hectare totdat dit is aangepast in de huidige Nederlandse definitie van landbouwgrond. Er
is sprake van een min of meer homogene spreiding over het perceel. Het agroforestryperceel is
minstens 0,5 ha groot.
Hierbij wordt voor het eerst in ons land de omschrijving ‘boslandbouwsysteem’ voor agroforestry gebruikt
(een omschrijving die uit België afkomstig is en zelfs daar nog geen gemeengoed is geworden), een zin
verder alweer gevolgd door agroforestry. Erg verwarrend, jammer ook, zeker na alle verwarring over
voedselbossen en agroforestry....
We hebben de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) die gaat over alles wat met gewascodes in
ons land te maken heeft, inmiddels laten weten dit voorstel voor de gewascode agroforestry nadrukkelijk
af te wijzen, vooral omdat deze omschrijving in onze ogen absoluut niet hanteerbaar is (het werken met
twee lagen wordt bij allerlei andere gewascodes ook niet toegepast, en niet voor niets).
We hebben de RVO onlangs laten weten dat we desgevraagd graag bereid zijn om (samen met andere
partijen) een alternatieve ‘voorstudie gewascode agroforestry’ op stellen die in onze ogen wel hanteerbaar
is en (beter) past binnen de systematiek van gewascodes zoals die op dit moment in ons land wordt
gehanteerd. Zo’n gewascode is van groot belang om agroforestry onder landbouw te laten blijven vallen,
bijvoorbeeld met het oog op EU-betalingsrechten (GLB) en op het voorkomen van afwaardering van
landbouwgrond naar natuur.

Probos bosberichten
In hun Bosberichten besteedde Probos onlangs aandacht aan het thema bosuitbreiding ‘Bosuitbreiding in
Nederland: hoe pakken we deze uitdaging aan’. Met daarin onder meer ook dit over grondkosten: “Voor
bosuitbreiding is grond nodig. Landbouwgrond kost gemiddeld 62.000 euro per hectare. Ook ‘goedkope’
gronden in Noordoost-Nederland kosten nog altijd 40.000 euro. Deze kosten komen bovenop de
aanplantkosten van gemiddeld 13.750 euro per hectare1. Grondaankoop drukt daarmee sterk op de
aanlegkosten. Ook wanneer de grond al in eigendom is, zijn er kosten of gederfde inkomsten. Ten
eerste daalt de waarde van de grond naar ongeveer 10.000 euro per hectare.
Daarnaast zijn er gemiste inkomsten uit bijvoorbeeld landbouwpacht of eigen teelt. Grondkosten kunnen
worden vermeden door bosuitbreiding op niet-landbouwgronden, zoals recreatie- en natuurterreinen,
waterbergingen en groenzones rond steden en dorpen. Door bijvoorbeeld bosuitbreiding te realiseren in
combinatie met (tijdelijke) windmolens en zonnepanelen kan worden bijgedragen aan dekking voor de
grondkosten. Dit alles zal echter niet voldoende zijn om de volledige bosuitbreidingsopgave te realiseren.
Een substantieel deel moet toch op landbouwgrond worden aangeplant.
Hiervoor moet het aanplanten van bomen voor agrariërs en verpachters van landbouwgrond serieus
bijdragen aan het verdienmodel. Dit kan door het stimuleren van agroforestry, een teeltsysteem waarbij
bomen worden gecombineerd met landbouw op hetzelfde perceel, waardoor grond zijn landbouwfunctie en
-waarde behoudt. Daarnaast moet onderzocht worden hoe eigenaren van landbouwgrond die overgaan tot
bosaanleg inkomsten kunnen krijgen. Bijvoorbeeld in de vorm van subsidies voor de geleverde
maatschappelijke diensten op het gebied van klimaat (CO2-opvang), wateropgaven en biodiversiteit.
Cruciaal hierbij is dat er meerjarig perspectief wordt geboden en de betalingen minimaal gelijk zijn aan de
gederfde pacht- of landbouwinkomsten.
Zie deze link voor de hele uitgave: https://probos.nl/bosberichten.
Verdienmodellen
Een belangrijke voorwaarde voor de toekomst van agrobosbouw in ons land is de beschikbaarheid van
verdienmodellen voor boeren en andere grondeigenaren die daadwerkelijk met agrobosbouw aan de slag
te kunnen gaan. In onze volgende nieuwsbrief (gepland voor volgende maand) gaan we ruim aandacht
besteden aan dit onderwerp. Een team van deskundigen op het gebied van onder meer wet- en
regelgeving, communicatie, participatie, permacultuur, landschapsinrichting, bodem en water staat in ieder
geval al in de startblokken om aan de slag te gaan met het opstellen/uitwerken van inrichtingsplannen en
verdienmodellen voor agrobosbouwprojecten.

