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Nieuw adres 

Mede ‘gedwongen’ door de snelle ontwikkelingen die de agrobosbouw in ons land op dit moment 

doormaakt, zijn we met ingang van 1 juli vanuit ons nieuwe kantoor in Schijndel (net onder Den Bosch) 

gaan werken. Dat is alweer een stuk centraler in het land gelegen dan de zuidwestelijke en zuidoostelijke 

uithoeken van waaruit we tot nog toe het hele land hebben doorkruist. 

 

Nieuwe website 

En als we het toch over veranderingen hebben: in de loop van deze zomervakantie hopen we onze nieuwe 

website in gebruik te kunnen gaan nemen, voorzien van ons nieuwe logo (zie ook boven aan deze 

nieuwsbrief). Zodat we daarop nog beter en sneller aandacht kunnen besteden aan allerlei onderwerpen 

die relevant zijn voor de ontwikkeling van de agrobosbouw in ons land.  

 

Bomen planten op landbouwgrond: wat mag ik? 

De scheiding tussen natuur en landbouw is binnen onze huidige wet- en regelgeving strak doorgevoerd. 

Daardoor worden nieuwe ontwikkelingen op het gebied van natuurinclusieve landbouw c.q. landbouw-

inclusieve natuur (i.c. agrobosbouw) soms (sterk) gehinderd. Op ons verzoek (zie ook 

https://www.wur.nl/nl/project/Wet-en-regelgeving-rondom-agrobosbouw-.htm) heeft Wageningen UR de 

brochure ‘Bomen planten op landbouwgrond, wat mag ik?’ opgesteld als handleiding voor boeren bij hun 

overgang naar agrobosbouw. Het is de eerste publicatie in een serie ‘factsheets agroforestry’ als resultaat 

van het WUR-project ‘Wet- en regelgeving rondom agroforestry: van irriterend naar faciliterend’. 

Onder het kopje “Wat is er nodig om agroforestry verder te stimuleren?’ sommen auteurs Isabella Selin 

Norén en Fogelina Cuperus daarnaast ook nog een serie mogelijke aanpassingen in onze wet- en 

regelgeving op, gericht op de uitwerking van het (onderdeel vergroening binnen het) Europese 

Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) voor de periode na 2020. De brochure is vorige maand in Den 

Haag aangeboden aan onder meer CU-Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber (vorig jaar de groenste politicus 

van ons land) en hebben we als bijlage bij de e-mail gevoegd waarmee we deze nieuwsbrief hebben 

verstuurd. 

 
 



Wageningen UR 

Agroforestry wordt nieuwe standaard voor duurzame landbouw. Dat is de kop boven een nieuwsbericht op 

de website van Wageningen UR (https://www.wur.nl/nl/nieuws-wur/Show/Agroforestry-wordt-nieuwe-

standaard-voor-duurzame-landbouw.htm). “Agroforestry kan binnen vijftien jaar uitgroeien tot een nieuwe 

landbouwstandaard van Nederland, waar milieu, consument en landbouw voordeel aan zullen beleven. Het 

kan als duurzaam, natuurinclusief en regeneratief productiesysteem een belangrijke bijdrage leveren aan 

het verder verduurzamen van de landbouw.” Dat was de conclusie van de deelnemers aan de dialoog-

bijeenkomst die Wageningen UR op 4 april in Flevoland organiseerde voor organisaties die actief zijn in de 

vernieuwing van landbouw, landschap en stedelijk gebied. “De landbouw kan juist nu relatief eenvoudig de 

stap naar agroforestry zetten dankzij nieuwe technieken zoals het gebruik van drones, satellietbeelden en 

GPS gestuurde en zelfrijdende lichtgewicht tractoren. Het onderzoek naar agroforestry zit juist op dit 

moment in een stroomversnelling. Daardoor kan de Nederlandse landbouw snel en goed ondersteund 

worden bij het maken van de juiste keuzes in de overstap naar agroforestry.” Van ons mag agroforestry dan 

wel in gewoon Nederlands agrobosbouw gaan heten.... 

De aanplant van het eerste (nog kleine) agrobosbouw-perceel op de proefvelden van Wageningen UR in 

Lelystad is hier te zien: https://youtu.be/l5yRRGh9D4w. 

 

Hogescholen en pilots 

Een aantal van onze verspreid over het gehele land liggende pilots hebben we de afgelopen maanden 

kunnen koppelen aan één van de hogescholen die zich ook op landbouw richten.  

Van Hall Larenstein 

Zo hebben we afgelopen week te horen gekregen dat het KennisCentrum Natuur en Leefomgeving (KCNL) 

goedkeuring heeft verleend aan het project ‘Businessmodellen voor agroforestry door waardecreatie’. 

Daaraan doen naast de provincies Gelderland en Overijssel ook drie van onze pilots mee. De gewenste 

eindresultaten van dit project dat de studiejaren 2018-2019 en 2019-2020 in beslag gaat nemen, worden 

als volgt omschreven: 

1. Werkveld 

Voor het werkveld levert dit project kennis over de mogelijkheden en moeilijkheden voor het opzetten van 

ketens voor agroforestry producten.  

2. Ondernemers 

Voor de ondernemers levert dit project op dat er aanzetten zijn voor het opzetten van de eigen ketens voor 

agrobosbouwproducten. 

3. Bestuurders 

Voor bestuurders levert dit project kennis op over de meerwaarde van agrobosbouwketens voor regionale 

ontwikkeling en geeft het tevens handvatten voor het stimuleren van deze ketens.  

4. Onderwijs 

Voor het onderwijs levert het onderwijsmateriaal dat is toegesneden op de Nederlandse situatie, met echte 

casussen, waarbij goed is onderzocht wat de mogelijkheden van agrobosbouw zijn bij de deelnemende 

bedrijven.  

Inholland 

Eén van onze pilots in Zuid-Holland is een biologische legkippenboerderij (met een productie van 20.000 

eieren per dag). De eigenaresse beginnen met biologische vleeskuikens. Voor deze dieren wil ze een vrije 

uitloop creëren op basis van de principes van agrobosweide/silvopasture.   Het gaat om een perceel van 

7ha biologisch grasland waarbij de vrije uitloop van de vleeskippen gecombineerd wordt met koeien, echter 

niet tegelijkertijd. 

De eigenaresse wil een deel van haar vleeskippen zelf kunnen afzetten. Deze eigenaresse wil samen met 

Green Juniors studenten mogelijkheden onderzoeken om dit te realiseren en (een eerste aanzet) uit te 

werken van een inrichtingsplan waarbij de kippen (het hele jaar) worden gehouden in een uitloop. Tevens 

wil zij nieuwe afzetkanalen voor haar vleeskippen identificeren.  

Green Juniors projecten. In aanloop naar hun afstudeerstage werken de 4-de jaarsstudenten van het 

domein Agri, Food & Life Sciences in multi-disciplinaire teams aan vraagstukken van het bedrijfsleven. 

HAS 

Zoals het er nu naar uitziet gaan we komend studiejaar ook aan de slag met de HAS in Den Bosch met wat 

ze daar natuurakkers noemen en wij agrobosakkers. 



 

Klimaatakkoord 

In het onlangs bekend gamaakte klimaatakkoord wordt in het onderdeel landbouw en landgebruik ook 

aandacht besteed aan agrobosbouw. Zo staan daarin onder meer afsprakenpakketten op de volgende 

gebieden als ‘voor de hand liggend’ in willekeurige volgorde vermeld: 

• voorkomen van ontbossing én handhaven van het bestaande compensatiebeginsel;  

• bezien of PAS-maatregelen geoptimaliseerd kunnen worden m.b.t. klimaateffect ook in het licht 

van het tot stand te komen klimaatakkoord;  

• nieuw groen, in steden, langs infrastructuurprojecten of als landschapselement/herstel van 

landschappelijke structuren, inclusief agroforestry; 

• klimaatslimmer beheer van huidige bossen en natuur; 

• uitbreiding bosareaal;  

• uitbreiding kwelderareaal en/of kwelderverhoging;  

• meer gebruik van duurzaam (inlands) hout in de (GWW), bouw- meubel en interieursector; 

• anti-verdrogingsmaatregelen en extra vernatting van (verdroogde) natuurterreinen en bufferzones;  

• klimaatslimme en versnelde realisatie van het Natuurnetwerk Nederland kan zorgen voor een 

klimaatimpuls in combinatie met behoud en herstel van biodiversiteit.  

Verder lezen we nog dat het “van belang is dat bij klimaatmaatregelen in het domein van bomen, bos en 

natuur actief gezocht wordt naar win-win combinaties met biodiversiteit. Daar waar dit niet mogelijk is of 

lijkt, dan wordt gezocht naar combinaties die verlies op een van de thema’s zo veel mogelijk beperken.”  

 

Waterleidingmaatschappijen 

Ook waterleidingmaatschappijen krijgen steeds meer belangstelling voor agrobosbouw en de 

mogelijkheden daarvan voor de inrichting en het beheer van landbouw- en andere percelen die liggen in 

waterwingebieden. Zo gaat het komende studiejaar een eerste groep studenten van Wageningen UR voor 

het vak Academic Consultancy Training (ACT) aan de slag met een opdracht die is geformuleerd aan de 

hand van een aantal door de Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) geformuleerde vragen. In zo’n 

ontwerpgerichte, interdisciplinaire opdracht kunnen studenten in multidisciplinaire teams van ongeveer zes 

personen hun creativiteit steken, in dit geval als het gaat om de ontwikkeling van een op agrobosbouw 

gebaseerd bedrijf op grond van waterleidingbedrijven en tegelijkertijd veilig voor grondwaterwinning aan 

de hand van de beantwoording van de volgende vragen: 

• Met welke hydrologische aspecten moet rekening worden gehouden als het gaat om de winning 

van grondwater? Welke bomen, struiken, gewassen en andere meerjarige planten komen in 

aanmerking voor het ontwerp, de inrichting en het beheer van waterwingebieden? Wat is de 

verwachte invloed ervan op de kwaliteit van het grondwater en wat is die in vergelijking met het 

huidige beheer? Welke invloed heeft het op de veiligheid van het grondwater? 

• Wat zijn de financiële aspecten van de ontwikkeling van een op agrobosbouw gebaseerd bedrijf op 

grond van waterleidingbedrijven? Wat is het verschil in opbrengst tussen landbouw- en bosgrond, 

wat is de verandering in pachtwaarde, wat zijn de verschillen in subsidiemogelijkheden, gewas-

opbrengst e.d.? Wat zijn de voordelen voor waterleidingmaatschappijen als het gaat om het 

toepassen van een op agrobosbouw gerichte aanpak? 

• Hoe kijken verschillende stakeholders aan tegen het idee van de ontwikkeling van een op 

agrobosbouw gebaseerd bedrijf? Met wie en met welke argumenten kunnen waterleidingbedrijven 

communiceren als het gaat om de planvorming en realisatie van zo’n op agribusiness gebaseerde 

aanpak? Wie moet je daarbij verder nog betrekken en welke stappen moet je daarbij zetten? 



Blog 

We willen op onze nieuwe website ook gaan werken met blogs. Hieronder alvast een eerste poging. 

 

Onze landbouw moet meer de diepte in 

Een grotere rijkdom aan verschillende planten op een perceel zorgt voor een grotere productiviteit bij 

planten in de vorm van biomassa. Of anders gezegd: hoe meer verschillende plantensoorten op een stuk 

grond, hoe hoger de opbrengst in biomassa daarvan is. Tot die conclusie komt Lisette Marleen Bakker in 

haar proefschrift ‘The positive effect of biodiversity’* waarmee ze onlangs afstudeerde aan de universiteit 

van Wageningen op basis van jarenlange proeven met verschillende grasland plantengemeenschappen. 

Daarmee een volgende nagel in de doodskist van monoculturen slaand. 

In ieder geval medeverantwoordelijk voor die hogere productiviteit bij divers samengestelde grasland-

mengsels is volgens haar de daarbij voorkomende diversiteit in worteleigenschappen. Daarbij gaat het dan 

vooral, zo heeft haar onderzoek aangetoond, om worteldiepte: dieper wortelende planten weten andere 

voedingsstoffen uit de bodem te halen dan minder diep wortelende. 

In de agrobosbouw wordt gebruik gemaakt van een vergelijkbaar uitgangspunt: ‘agrobosbouw is onder 

meer het slim - want met de natuur meebewegend - combineren van meerjarige met éénjarige gewassen’, 

maar nog lang niet optimaal zoals je uit haar onderzoek zou kunnen opmaken. Bij agrobosbouw wordt in 

dat kader vaak gebruik gemaakt van de term LER (Land Equivalent Ratio), bijvoorbeeld om de opbrengst 

van een agrobosbouwperceel te kunnen berekenen: hoeveel oppervlakte in monocultuur vorm is er nodig 

om dezelfde opbrengst te halen als op bijvoorbeeld een agrobosakker. Bij een LER groter dan 1 is er sprake 

van een meeropbrengst als je gewassen combineert met bomen, struiken e.d. Zo levert de teelt van 

radijsjes in een perenboomgaard bijvoorbeeld een LER op van 1,65 als het om economische opbrengst gaat 

en 2,0 als het om biomassa opbrengst gaat. Een resultaat dat aansluit bij het door Lisette Marleen Bakker in 

haar proefschrift beschreven mechanisme. 

Een mechanisme dat volgens haar trouwens ook een rol kan spelen als water schaars is, zoals in een 

periode van lange droogte die we nu hebben. Een fenomeen waar we dankzij de klimaatverandering de 

komende jaren meer en meer mee te maken zullen krijgen. Net zoals met periodes van overvloedige 

regenval. Bij het matigen van de gevolgen daarvan (klimaatmitigatie) kunnen planten die hun wortelstelsels 

tot verschillende dieptes in de grond weten uit te strekken, ook een (belangrijke) rol gaan spelen. 

Een agrobosbuffer bijvoorbeeld bestaat uit meerdere lagen bovengronds, in hoogte oplopend van een 

akker naar een beek bijvoorbeeld, aan de kant van de akker bestaand uit een zo divers mogelijk 

samengesteld mengsel van grassen en kruiden, gevolgd door steeds hoger wordende en dieper wortelende 

struiken en bomen. Hoe dieper de doorworteling is, hoe groter het eigen waterbergend vermogen van een 

buffer is. En hoe dichter de begroeiing, hoe groter het afstroom vertragend vermogen ervan. Niet 

onbelangrijk als je kijkt naar de gevolgen van stevig noodweer de afgelopen weken met als gevolg flinke 

wateroverlast in het hele land. 

Als het onderzoek van Lisette Marleen Bakker iets duidelijk maakt, dan is het wel dat onze kennis over wat 

er onder de grond gebeurt met planten nog lang niet op hetzelfde niveau is als onze kennis over wat er 

boven de grond gebeurt. Op dat gebied is er hier nog ruimte genoeg voor soms letterlijk diepgravender 

onderzoek, niet alleen ten bate van onze landbouw c.q. onze voedselproductie, maar ook als het gaat om 

zo’n uiteenlopende zaken als ons milieu, biodiversiteit, de bodem, ons landschap en een evenwicht tussen 

economie en ecologie. 
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