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Green Deal Agrobosbouw
Begin vorig jaar waren we pas net begonnen met de voorbereidingen van de aanvraag van de Green Deal
Agrobosbouw, toen de coronapandemie volop losbarstte. Omdat we dat nou niet direct de meest gunstige
omstandigheden vonden voor het opstarten van zo’n procedure, hebben we die direct onderbroken. Tot in
de loop van september, toen hebben we de draad weer opgepakt. Dat heeft in eerste instantie geleid tot
het insturen van het ingevulde aanmeldformulier voor de Green Deal Agrobosbouw aan de RVO, de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Hoe werkt een Green Deal?
Bij de uitvoering van duurzame initiatieven lopen bedrijven, mede-overheden en groepen burgers soms
tegen barrières aan. De Green Deal-aanpak is er om die weg te nemen. De rol van de overheid hierbij
varieert per initiatief. Denk hierbij aan het wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving; het
toegankelijk maken van netwerken; het ondersteunen van toegang tot de kapitaalmarkt; of het inbrengen
van kennis.
Green Deals inspireren bij voorkeur ook anderen en maken de weg vrij voor volgende duurzame
initiatieven. Zo zorgen Green Deals samen voor brede navolging en impact. De centrale thema’s zijn
energie; voedsel; water; grondstoffen; biodiversiteit; mobiliteit; biobased economy; klimaat en bouw. De
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ondersteunt de ministeries van Economische Zaken en Klimaat,
Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit bij de uitvoering van Green Deals.

De Green Deal Agrobosbouw kan wat ons betreft worden gezien als het verder voortborduren op het
samenwerkingsverband dat we begin dit jaar hebben gevormd voor het project ‘Agroforestry in het nieuwe
GLB’ (zie het hierna volgende item). Daarnaast loopt de 4-jaar termijn van de Green Deal Voedselbossen
aan het eind van dit jaar formeel af. Voedselbossen worden door het ministerie van LNV en de 12
provincies gezien als "een specifieke vorm van agrobosbouw". De Green Deal Agrobosbouw kan in dit kader
dus ook worden gezien als een vorm van (veel bredere) voortzetting van de Green Deal Voedselbossen c.q.
als een incorporatie van de in die Green Deal geboekte voortgang.

Nieuwe GLB-pilots kringlooplandbouw
Bij de beantwoording van schriftelijke vragen van het (intussen voormalige) Tweede Kamerlid Carla DikFaber over agroforestry schreef de minister van LNV 15 juli vorig jaar onder meer het volgende bij haar
antwoord op de vragen 4 en 5: “In het kader van de uitwerking van het Nationaal Strategisch Plan voor het
nieuwe GLB zoek ik uit hoe agroforestry kan worden ondersteund. () Ook wil ik nieuwe GLB-pilots gaan
openstellen. Hierbij kan het zoeken van versterking tussen bomen en landbouwgrond een thema voor een
pilot zijn.”

De genoemde openstelling heeft intussen plaatsgevonden, we hebben daarvoor (samen met een groep
landbouwers afkomstig uit het hele land, de Federatie Particulier Grondbezit, het Louis Bolk Instituut, de
Hogeschool Van Hall Larenstein en het Design Lab Agroforestry) in april onder de projectnaam
‘Agroforestry in het nieuwe GLB’ dan ook een subsidieaanvraag ingediend (de officiële samenvatting van
het projectvoorstel hebben we na dit item opgenomen).
Dit project blijkt nu bij de toekenning hoog te hebben gescoord, maar zou desondanks gezien het
beschikbare budget van 4 miljoen euro slechts gedeeltelijk kunnen worden toegekend, zo heeft de RVO ons
onlangs laten weten: “Uw subsidieaanvraag zit op de knip van het beschikbare subsidiebudget voor het
thema Kringlooplandbouw. Er is nog € 119.452,70 aan subsidiebudget beschikbaar voor de uitvoering van
uw project van € 872.768,40.”

Naar we hebben begrepen zitten er bij de aanvragen verder helaas geen andere GLB-pilots die zich expliciet
richten op agroforestry, slechts projecten die elementen hiervan bevatten. Een en ander zou betekenen dat
er vooralsnog geen GLB-pilot komt die zich volledig kan richten op “het zoeken van versterking tussen
bomen en landbouwgrond” c.q. op alle vormen van agroforestry en de plek daarvan binnen het nieuwe
NSP/GLB. Dat zou in onze ogen een gemiste kans zijn als we bijvoorbeeld kijken naar het belang dat in
verschillende beleidsstukken wordt toegekend aan (de verdere ontwikkeling van) agroforestry in al zijn
vormen in ons land. En van een bottom up bijdrage vanuit het veld aan een verkenning van hoe er
ondersteunende beleidskaders kunnen worden geboden via het NSP (citaat afkomstig uit de beantwoording
op 21 mei van vragen over de motie ‘afspraken duurzaam toekomstperspectief voor de landbouw’) kan nu
vooralsnog zelfs helemaal geen sprake zijn.
We hebben onlangs dan ook de volgende vraag aan de minister voorgelegd: “Ziet u met het oog op het
voorgaande nog mogelijkheden om de € 119.452,70 aan subsidiebudget dat op dit moment beschikbaar is
voor de uitvoering van ons project ‘Agrobosbouw in het nieuwe GLB’, alsnog op te hogen naar de
oorspronkelijk aangevraagde € 872.768,40, zodat dit project toch nog in zijn oorspronkelijke opzet kan
worden uitgevoerd?”. Hoewel we daar zelf in ieder geval nog de nodige mogelijkheden voor zien
(bijvoorbeeld om - binnen dit project en binnen dit budget- tegelijkertijd praktijkervaring op te doen met de
toepassing van koolstofcertificaten en het opzetten her en der in het land van lokale koolstofcoöperaties),
hebben we nog geen reactie van de kant van de minister kogen ontvangen.

We hebben hierover intussen ook de leden van de vaste commissie voor LNV van de Tweede Kamer
benaderd. We hebben hen gewezen (sinds de laatste verkiezingen is deze commissie bijna helemaal
ververst) op de forse ambities/doelstellingen die als het gaat om de ontwikkeling van agrobosbouw in ons
land zowel in het Klimaatakkoord 2019 als in de uitwerkingen van de Bossenstrategie en van het
Aanvalsplan Landschapselementen zijn opgenomen (25.000 ha agroforestry en 1.000 ha voedselbossen
tussen en nu en 2030 respectievelijk 50.000 ha c.q. 150.000 km tussen nu en 2050).

In de uitwerking van diezelfde Bossenstrategie stellen het ministerie van LNV en de 12 provincies dan ook
(waarschijnlijk niet voor niets) het volgende als het gaat over het Nationaal Strategisch Plan (NSP):
“Stimulering via GLB. Onze inzet is om agroforestry goed te verankeren in het nieuwe GLB. Dit onderzoeken
we bij het Nationaal Strategisch plan. Hierbij is de ambitie om tot een goede afbakening van agroforestry te
komen en tot een definitie voor landbouwgrond die agroforestry stimuleert, en om agroforestry-activiteiten
te ondersteunen vanuit zowel pijler 1 als pijler 2.”
We hebben deze kamerleden erop gewezen dat onze GLB-pilot ‘Agroforestry in het nieuwe GLB’ mogelijk
toch geen doorgang zal kunnen vinden. Daardoor lijkt een bottom up bijdrage vanuit het veld verder weg
dan ooit en lijkt alleen een top down benadering haalbaar als het gaat om ‘een verkenning van hoe er
ondersteunende beleidskaders kunnen worden geboden via het NSP’: “Hoe wil je aan ecoregelingen (die
relevant zijn) voor agroforestry immers ook een praktische, gebiedsgerichte invulling gaan geven zonder
daadwerkelijke betrokkenheid van boeren die aan de slag willen gaan met welke vorm van agroforestry dan
ook?”
Wordt vooralsnog vervolgd dus....

Samenvatting projectplan ‘Agroforestry in het nieuwe GLB’
Agroforestry maakte zijn debuut voor het grote publiek in het Klimaatakkoord 2019, hoewel het een
geschiedenis van eeuwen in heel Europa kent. In ons land is deze vorm van agro-ecologische landbouw
grotendeel verdwenen, vooral onder invloed van de intensivering van onze landbouw. In het Klimaatakkoord
is gerekend met de realisatie van 25.000 ha agroforestry en 1.000 ha voedselbossen tussen nu en 2030. Een
ambitie die in het november vorig jaar gepubliceerde ‘Bos voor de toekomst, Uitwerking ambities en doelen
landelijke Bossenstrategie en beleidsagenda 2030’, een uitgave van het Ministerie van LNV en de
gezamenlijke provincies, door hen nog eens zó werd bevestigd: “We steunen de door verschillende partijen
voorgestelde ambitie van 25.000 hectare agroforestry en 1.000 hectare aan voedselbossen op de lange
termijn.”
In diezelfde uitgave schrijven het Rijk en de 12 provincies onder de kop ‘Agroforestry draagt bij aan
klimaatrobuuste landbouw en verbinding landbouw en natuur’ onder meer het volgende: “Agroforestry is
een vorm van kringlooplandbouw die bijdraagt aan een sterkere verbinding van landbouw en natuur. Dat is
ook de inzet van de visie ‘Landbouw, Natuur en Voedsel: waardevol verbonden’. Agroforestry is ook voor de
uitvoering van de Bossenstrategie een interessante ontwikkeling, omdat het kan bijdragen aan uitbreiding
van bos en houtige landschapselementen. We zien agroforestry als een positieve en kansrijke ontwikkeling.
Integratie van bomen in de bedrijfsvoering kan nieuwe verdienmodellen voor agrariërs opleveren en
tegelijkertijd een bijdrage leveren aan veerkrachtige en klimaatrobuuste landbouw, stikstofreductie, en het
versterken van landschappelijke kwaliteit en biodiversiteit.”
Even verderop in dezelfde uitgave stellen het Rijk en de 12 provincies het volgende over het nieuwe
Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) dat op 1 januari 2023 in gaat: “Onze inzet is om agroforestry
goed te verankeren in het nieuwe GLB.”

Het project ‘Agroforestry in het nieuwe GLB’ wil een bijdrage leveren aan die inzet. En wel door de komende
jaren met behulp van15 voorbeeldprojecten, bij voorkeur waar mogelijk verdeeld over de door het
Ministerie van LNV aangewezen 5 experimenteergebieden kringlooplandbouw (de Achterhoek, de Peel,
Twente, Flevoland en Noord-Nederland) en indien dit relevant is voor de doelstellingen van dit project ook
daarbuiten, de weg vrij te maken voor de doorontwikkeling van agroforestry in ons hele land. Door vanuit
de praktijk in ons land passende agroforestrysystemen uit te werken, hun ecosysteemdiensten te
kwantificeren aan de hand van de KPI’s Kringlooplandbouw en te adviseren over inpassing van deze vormen
van agroforestry in het nieuwe GLB, onder meer door middel van het uitwerken van specifiek op
agroforestry toegesneden ecoregelingen of het signaleren van andere kansen in wet- en regelgeving.

Even iets heel anders: What’s in a name....
Voorzien van de titel ‘Transitie in landbouw: kies je woorden met zorg’ heeft het Bureau Marketresponse
in opdracht van het Ministerie van LNV en rapport uitgebracht van een communicatieonderzoek naar de
terminologie die het beste past bij de transitie van de landbouw. Het centrale doel van het onderzoek was
bepalen welke term het beste uitgangspunt vormt voor de communicatie over de transitie naar duurzame
landbouw en wat de lading is van deze term in relatie tot de opgaves van de transitie. Dat leverde kort
samengevat de volgende conclusies op:

Voor belangstellenden is het hele rapport opgenomen in het onderdeel ‘publicaties’ van onze website.

Naar een Natuurinclusieve Ruimtelijke Inrichting rond Natura 2000-gebieden
In opdracht van het Ministerie van LNV en van het Ministerie van Binnenlandse Zaken hebben vijf
adviesbureaus (BugelHajema, H+N+S Landschapsarchitecten. Sweco, TAUW en Witteveen+Bos) alweer een
paar maanden geleden een verkenning uitgebracht met de titel ‘Naar een Natuurinclusieve Ruimtelijke
Inrichting rond Natura 2000-gebieden’.

Aanleiding en doel van deze verkenning werden als volgt omschreven: “Als gevolg van teveel
stikstofdepositie staan veel Natura 2000-gebieden onder druk en worden belangrijke natuurdoelen niet snel
genoeg gehaald. De stikstof wordt geëmitteerd door sectoren zoals de industrie, verkeer en landbouw. Om
deze emissies terug te dringen en de schadelijke effecten van deze emissies te beperken worden op allerlei
niveaus maatregelen getroffen. De zogenoemde structurele aanpak stikstof van het Rijk bestaat uit
bronmaatregelen en maatregelen in en nabij Natura 2000-gebieden die nodig zijn om de
instandhoudingsdoelen te bereiken. Deze twee ‘sporen’ zijn in uitvoering.
Naast deze maatregelen, is een ‘natuurinclusieve ruimtelijke inrichting’ van de omgeving van het Natura
2000-gebied een onderdeel van de oplossing. Dit is het derde spoor van de structurele aanpak stikstof.
Het Rijk wil weten in hoeverre een natuurinclusieve ruimtelijke inrichting kan bijdragen aan het bereiken van
de natuurdoelen in de Natura 2000-gebieden en de landelijk gunstige staat van instandhouding van soorten
en habitattypen. Deze verkenning laat zien waar natuurinclusieve ruimtelijke inrichting uit kan bestaan en
hoe dat kan bijdragen aan natuurherstel en -behoud in Nederland.”

Een paar citaten uit deze verkenning die relevant zijn voor agrobosbouw:
“Het afvangen van stikstof door toepassing van verschillende vormen van opgaande beplanting kan de
hoeveelheid stikstof uit lokale bronnen, dat anders in een naastgelegen Natura 2000-gebied neerslaat,
beperken. Het betreft maatregelen zoals: structuurrijke bossen of boszomen realiseren; agroforestry
introduceren; landschapsstructuren toevoegen; erfbeplanting toevoegen.”
“Leefgebiedmaatregelen zoals het aanbrengen van landschapselementen of het opheffen van fysieke
barrières kunnen een positief effect hebben op diersoorten in de Natura 2000-gebieden. De maatregelen
verzachten de overgangen tussen de natuur en de omgeving waardoor voor soorten extra mogelijkheden
ontstaan om de omgeving van het Natura 2000-gebied te benutten (schuilplekken, foerageren, etc.).”

“Het terugbrengen van opgaande landschapselementen draagt ook bij aan het inpassen van veranderende
of nieuwe functies in een zachte overgang tussen natuur en landbouw.”
Vaak realiseren mensen zich niet dat (houtige) landschapselementen een integraal deel vormen van
agrobosbouw (zie ook het volgende item).

Naar een doeltreffend en doelmatig Nationaal Strategisch Plan
Nu weer in opdracht van alleen het Ministerie van LNV heeft Wageningen Economic Research onlangs een
effectenanalyse van beleidsvarianten voor de Nederlandse invulling van het nieuwe GLB uitgebracht.

Een voorbeeld (de hele effectenanalyse is opgenomen in het onderdeel ‘publicaties’ van onze website). In
deze zeer uitgebreide effectenanalyse komt bijvoorbeeld 73 keer de term ‘bufferzones voor Natura 2000gebieden’ voor. “Extensivering van de landbouw is nodig in 250-meter brede bufferzones rond Natura 2000gebieden om daar minder stikstof te laten neerslaan”, zo stelt Wageningen Economic Research
bijvoorbeeld. “Het gaat hierbij om zo’n 160.000 hectare. Extensivering betekent dat er minder vee per
oppervlak land moet komen en dat akkerbouw minder milieubelasting geeft door bijvoorbeeld minder
gebruik van mest en door het grondwaterpeil hoger te zetten. De studie laat zien dat er een optie is waarin
boeren vanuit de GLB-gelden volledig kunnen worden gecompenseerd voor het inkomensverlies dat dat met
zich meebrengt. De daarmee gemoeide GLB-uitgaven bedragen dan circa 100 miljoen per jaar.”
In de vorig jaar november uitgebrachte uitwerking van de Bossenstrategie stellen het ministerie van LNV en
de 12 provincies in dat kader onder meer het volgende: “We zetten de ondersteuning van agroforestry
breed in, maar willen met name ook rond het Natuurnetwerk agroforestry ondersteunen. Daar kan het
bijdragen aan verbindingen en overgangen tussen bestaande Natura 2000-gebieden en de invulling van
extensiveringsmaatregelen. Dit biedt kansen voor versterking van de landschappelijke identiteit en
biodiversiteit.”

Schijf for Life
Bood de Schijf van Vijf al meer dan voldoende aanknopingspunten voor (diegenen die concreet aan de slag
willen gaan met) agrobosbouw, de onlangs door een groep diëtisten ontwikkelde Schijf fot Life doet dat
nog veel meer als je kijkt naar alle fruit (inclusief noten), vruchten, groenten, kruiden en granen (via de met
agrobosbouw nauw verbonden strokenteelt) daarop:

