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Samenvatting 

Agroforestry draagt bij aan het oplossen van verschillende maatschappelijke opgaven. Het 

is een vorm van agrarisch landgebruik dat vele verschijningsvormen kent en bij verschillende 

sectoren op verschillende manieren wordt vormgegeven. In deze studie is geschat dat mo-

menteel 200 boeren met agroforestry aan de slag zijn gegaan en dat daarmee 500 hectare 

is gerealiseerd. Cultuurlandschappen als het maasheggenlandschap en gebieden als het 

Friese Woud zijn niet bij dit totaal opgeteld. Veruit de meeste agroforestryboeren bevinden 

zich in de provincies Noord-Brabant en Gelderland. Er wordt een breed palet aan agrofo-

restryvormen toegepast. Silvopastorale systemen worden op dit moment het meest toege-

past. 

Om de boeren te stimuleren, informeren en anderzijds te ondersteunen zijn een vijftigtal advi-

seurs en organisaties actief. Voor de kennisdeling en ondersteuning zijn boeren veelal afhan-

kelijk van lokale ‘agroforestrynetwerken’ en andere thematische netwerkgroepen. Dit zijn pro-

jecten die enkele jaren duren, waarmee uitwisseling niet voor lange termijn gewaarborgd is. 

De kleine groep (van dezelfde) initiatiefnemers en aanjagers vormt een rode draad door pro-

jecten en netwerken, maar verder opereren de projecten en netwerken los van elkaar. 

Het advies is om nu een overkoepelende Community of Practice (CoP) te starten. De aan-

dacht en praktijk nemen nu exponentieel toe, waardoor de noodzaak voor doorontwikke-

ling van agroforestry nog nooit zo groot is geweest. Een nationale CoP Agroforestry ontstaat 

echter niet vanzelf.  De CoP die in dit advies is beschreven wordt in vier fases uitgevoerd. 

In de eerste fase wordt de nationale structuur opgestart, de praktijk met elkaar verbonden 

en een stevige verbinding gelegd tussen overheid, onderzoek en praktijk. Praktijkkennis 

wordt op een toegankelijke manier en plek gepresenteerd en interactie tussen boeren 

wordt gefaciliteerd, bijvoorbeeld door bijeenkomsten en excursies. In de eerste fase worden 

ook meteen bepaalde thematische netwerken opgestart, om regio-overstijgende thema’s 

op te pakken. Met deze fase kan per direct worden gestart. 

In de tweede fase van de CoP wordt bewuster de samenwerking opgezocht met andere 

stakeholders. Op deze manier kunnen efficiënt kansen worden benut en belemmeringen 

worden weggenomen. Met deze fase kan gestart worden op het moment dat nationale 

structuur opgetuigd is, bijvoorbeeld in de loop van 2021. In de derde fase wordt met name 

ingezet op het genereren van nieuwe kennis en het beantwoorden van prominente onder-

zoeksvragen.  De vierde fase richt zich op opschaling en het inzetten van agroforestry als 

gebiedsbenadering. De fases zijn bedoeld als volgtijdelijke opstartmomenten van aan-

dachtspunten; in een voluit functionerende CoP worden ze kort na elkaar gestart en lopen 

ze parallel. Het kan bijvoorbeeld zeer interessant zijn om reeds vandaag met de gebiedsbe-

nadering (als pilot) te starten, maar het effect van een dergelijke pilot is groter als reeds ge-

start is met de eerste drie fasen.  
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Een van de belangrijkste randvoorwaarden is structurele financiering van de CoP. In dit ad-

vies wordt voorgesteld om voor een eerste periode van vijf jaar daartoe begeleidende exper-

tise te financieren. Het vastleggen van deze financiering voor een aantal jaar maakt het mo-

gelijk om voor de langere termijn een bruikbare structuur op te zetten, waarmee agroforestry 

kan worden opgeschaald. Hiermee wordt onder meer een bijdrage geleverd aan het halen 

van de klimaatdoelstellingen en het natuurinclusiever maken van de landbouw.  
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1 Introductie 

1.1 Aanleiding voor dit rapport 

Agroforestry is het opzettelijk integreren van houtige gewassen (bomen en struiken) met de 

teelt van gewassen en/of dierlijke productiesystemen, vanwege de beoogde voordelen die 

ontstaan door o.a. de ecologische en economische interacties, maar ook fysieke interac-

ties, zoals beschutting bieden aan landbouwhuisdieren.  

RVO heeft aan het Louis Bolk Instituut en Rombouts Agroecologie de opdracht gegeven 

een verkenning te doen van het aantal landbouwbedrijven dat agroforestry toepast, welke 

adviseurs of bedrijven boeren daarbij ondersteunen en hoe praktijkkennis uitgewisseld 

wordt, om vervolgens te adviseren over hoe een mogelijke Community of Practice1 (CoP) 

kan bijdragen aan de opschaling van het toepassen van agroforestry in Nederland.  

1.2 Wat is agroforestry? 

Taalkundig is agroforestry een samentrekking van de Engelse woorden agriculture en fo-

restry. In Nederland wordt ook wel van boslandbouw gesproken. Afhankelijk van de context 

worden wereldwijd verschillende definities gebruikt. Een definitie die in Nederland succesvol 

wordt gehanteerd, beschrijft agroforestry als:   

“Het opzettelijk integreren van houtige gewassen (bomen en struiken) met de teelt van ge-

wassen en/of dierlijke productiesystemen, o.a. vanwege de beoogde voordelen die ont-

staan door de ecologische en economische interacties, maar ook beschutting bieden aan 

landbouwhuisdieren“ (naar Mosquera-Losada et al, 2009). 

Het gaat dus over bomen op landbouwgrond op basis van een solide verdienmodel. Hou-

tige gewassen kunnen op veel manieren dienstbaar zijn aan bestaande landbouwsys-

temen. Het aantal verschillende teeltsystemen dat onder agroforestry valt, is daarom bijna 

oneindig. Figuur 1 laat een aantal voorbeelden van agroforestry systemen zien, ingedeeld 

naar de combinatie van houtige gewassen, plantaardige teelt en veehouderij.  

De basis van de driehoek wordt gevormd door akkerbouw en groenteteelt aan de ene kant 

en een veehouderijsysteem aan de andere kant. Beide landbouwsystemen kunnen bomen 

functioneel integreren. Hoe hoger men in de driehoek komt, hoe groter de (economische) 

rol van houtige gewassen wordt. In de akkerbouw kunnen (eenjarige) gewassen bijvoor-

beeld tussen rijen bomen worden geteeld. Zo ontstaat een rijenteelt of alley cropping sys-

                                                        

 

1 praktijkgerichte gemeenschap van personen die aanverwante vraagstukken en opgaven met elkaar 

uitwisselen teneinde hiervan te leren (bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Praktijkgemeenschap; 

2/12/2020) 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Praktijkgemeenschap
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teem. Systemen waarbij de nadruk (bijna) volledig ligt op de teelt van meerdere productie-

lagen van houtigen, worden als voedselbossen gedefinieerd. Voedselbossen zijn niet mee-

genomen in deze verkenning (zie verderop onder afbakening). 

Ook in de veehouderij bestaan verschillende agroforestrysystemen. Bij voederbomen gaat 

het niet zo zeer om de directe economische functie van de bomen. In dit geval worden met 

name ecosysteemdiensten van de boom verwacht, zoals het creëren van microklimaten, ver-

beteren van dierenwelzijn en biodiversiteit. Hoger in de agroforestrydriehoek vindt men 

boomgaardbegrazing, waarin de houtigen financieel gezien een belangrijkere rol spelen en 

waarbij vee meer een ondersteunende rol heeft in het systeem. Overal in de driehoek is een 

punt te plaatsen en kunnen meerdere systemen ontworpen worden. Dit maakt agroforestry 

divers. Dit biedt tevens de mogelijkheid om van agroforestry een maatwerkoplossing te ma-

ken, omdat bij iedere boer houtigen op een andere manier van nut of inpasbaar zijn.  

Agroforestry is dus een verzamelnaam van verschillende vormen van landgebruik op het 

snijvlak van bosbouw en landbouw (Figuur 2).  

 

Figuur 1: Schematische weergave van voorbeelden van agroforestry systemen. 
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Figuur 2: Agroforestry kan op veel manieren worden toegepast, waarbij productie en natuurdoestel-

lingen bij elkaar worden gebracht. Waar de groene pijlen elkaar overlappen, wordt van agroforestry 

gesproken (Bron: Stichting Van Akker naar Bos). 

 

1.3 Waarom agroforestry? 

Nederland heeft te maken met een groot aantal maatschappelijke opgaves, zoals klimaat-

adaptatie, -mitigatie, en vergroten van biodiversiteit. Natuurinclusieve landbouw en kring-

looplandbouw zijn manieren waarop deze maatschappelijke opgaven ingevuld kunnen 

worden. Hoe natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw op bedrijfsniveau kunnen 

worden toegepast, is voor veel ondernemers nog onduidelijk. 

Wel is bekend dat houtigen een belangrijke rol kunnen spelen, deze leveren namelijk tal van 

ecosysteemdiensten. Houtigen kunnen bijvoorbeeld zorgen voor het vastleggen van kool-

stof in het hout en in de bodem, het vergroten van biodiversiteit, een comfortabel microkli-

maat voor vee, het verminderen van uitspoeling van nutriënten en het verfraaien van het 

landschap. Houtigen versterken dus de agrobiodiversiteit van het landbouwbedrijf en haar 

omgeving. Daarnaast kunnen houtigen op termijn mogelijk ook zorgen voor een meer divers 

verdienmodel, waardoor bedrijfsrisico wordt gespreid. Agroforestry draagt dus bij aan de 

realisatie van een groot aantal beleidsdoelen en het aanpakken van prominente maat-

schappelijke opgaven (Figuur 3). 
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Figuur 3: Agroforestry kan een belangrijke bijdrage leveren aan het aanpakken van maatschappe-

lijke opgaven, waaronder vermindering van stikstofbelasting (bodem-, water- en luchtkwaliteit) en 

klimaatadaptatie en -mitigatie. 

 

Agroforestry kan op veel bedrijven worden toegepast en is daarmee een kansrijk middel om 

de landbouw te verduurzamen.  Mede daarom staat agroforestry onder toenemende be-

langstelling van agrariërs en overheden. Hoe agroforestry het best toegepast kan worden in 

de landbouw is nog lang niet helemaal duidelijk, maar er zijn al wel tal van goede voorbeel-

den aanwezig.   

1.4 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft hoe dit advies tot stand is gekomen. Hoofdstuk 3 bevat de huidige 

stand van zaken: een analyse van agroforestrypioniers, provinciale contactpersonen en ken-

nisuitwisseling. Hoofdstuk 4 bevat het advies over een CoP voor agroforestry. De belangrijkste 

bevindingen worden samengevat in de conclusies en aanbevelingen. 
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2 Aanpak 

Dit rapport is tot stand gekomen door een samenwerking van het Louis Bolk Instituut met 

Rombouts Agroecologie. Beide partijen zijn reeds lang actief in diverse nationale en interna-

tionale agroforestryprojecten en -netwerken. Recentelijk hebben deze partijen ook aan de 

basis gestaan van de ontwikkeling van het Masterplan Agroforestry, dat beschreef wat no-

dig is om 25.000 hectare agroforestry gerealiseerd te hebben in 2030 (Luske et al. 2020a).  

2.1 Inventarisatie agroforestrypioniers 

Gestart is met het samenstellen van een lijst met agroforestry-ondernemers. Dit zijn met 

name bedrijven die hun agroforestry gerealiseerd hebben in het kader van onderzoeks- en 

demonstratieprojecten en/of deel uitmaakten van praktijknetwerken zoals Praktijknetwerk 

Voederbomen, Praktijknetwerk Biologisch Klimaatneutraal, Themagroep Permacultuur, Or-

ganisatie EURAF-conferentie 2018, Agroforestry Netwerk Brabant en Agroforestry Netwerk 

Gelderland. Ook binnen projecten als ‘Bomen voor buitenkippen’, ‘Opschaling agroforestry 

in kippenuitlopen’, ‘PPS/WUR Agroforestry’, het internationale ‘FarmLife project’ en AGFOR-

WARD zijn de afgelopen jaren boeren aan de slag gegaan met agroforestry en is kennis uit-

gewisseld. Binnen deze studie is een lijst samengesteld van alle agroforestry-ondernemers 

die voort zijn gekomen uit deze projecten. Deze lijst is daarna aangevuld met ondernemers 

uit het netwerk van Stichting Agroforestry Nederland. Vervolgens is bij partijen als LTO, Pro-

bos en Federatie Particulier Grondbezit geïnformeerd welke agroforestry-ondernemers bij 

hen bekend zijn.  

Daarna zijn de agroforestrypioniers ingedeeld per provincie en is regionaal verder gezocht 

naar boeren, door onder meer in contact te treden met provincies, milieufederaties, bos-

groepen en lokale belangenorganisaties. Om de benodigde informatie van de verschil-

lende ondernemers te achterhalen, is in een aantal gevallen telefonisch contact gezocht.  

Boeren zijn eerder met hun agroforestrypraktijken begonnen dan dat de term agroforestry 

onder Nederlandse boeren zijn intrede deed. Een deel van de boeren in het overzicht heeft 

naar eigen idee ‘slim bomen aangeplant’ en zou zelf dat geen agroforestry noemen. Wan-

neer deze boeren niet zijn aangesloten bij een netwerk, is het lastig om zicht te krijgen op 

deze boeren. Bovendien kunnen boeren hun percelen in de Gecombineerde Opgave 

vooralsnog niet aanmelden als agroforestryperceel3, waardoor het ook via die weg niet in-

zichtelijk is.  

In enkele gevallen is een inschatting gemaakt van arealen of jaar van aanplant. De inven-

tarisatie kan gezien worden als een quick scan dan die naar inschatting 75-80% van het to-

taal in beeld heeft gebracht. 

Om de resultaten te anonimiseren, zijn locaties en leeftijden van individuele boeren in dit 

rapport niet gepubliceerd.  
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2.2 Inventarisatie contactpersonen en bestaande kennisuitwisseling 

In de zoektocht naar agroforestryboeren werd gezocht met hulp van de provincies. Op die 

manier zijn de aanspreekpunten per provincie in beeld gekomen. De adviseurs en organisa-

ties die boeren helpen met het maken van het ontwerp en omschakeling naar agroforestry, 

zijn voor een groot deel al bekende namen uit de bovengenoemde netwerken en pro-

jecten. Deze lijst is aangevuld door ook andere agroforestrypioniers te vragen naar welke 

partijen hen hebben bijgestaan met informatie.  

De hierboven genoemde inventarisatie geeft een goed beeld van het aantal en soort ac-

toren op het gebied van agroforestry. De bestaande kennisuitwisseling is in aanloop naar 

het Masterplan Agroforestry al uitgebreid kwalitatief beoordeeld. Door een brede groep 

van ca 50 stakeholders, waaronder boeren, werd kennisuitwisseling als één van de meest 

urgente actiepunten benoemd om agroforestry op te schalen. Deze informatie is aange-

vuld met informatie uit recente projecten en contact met boeren tijdens deze inventarisatie.  

2.3 Advies Community of Practice 

In het Masterplan Agroforestry wordt reeds beschreven dat hoe een CoP er uit zou moeten 

komen te zien. Hier is op voortgeborduurd door ondernemers te bevragen naar wat een 

CoP bij kan dragen aan de realisatie van meer oppervlakte en een betere vormen van 

agroforestry. Aan de hand van deze input hebben de auteurs in verschillende sessies bedis-

cussieerd hoe een CoP Agroforestry eruit zou moeten zien om efficiënt resultaten te kunnen 

boeken.  

Afbakening 

In deze inventarisatie is in beeld gebracht waar bomen geïntegreerd zijn in landbouwsys-

temen. Voorwaarde voor opnemen in de inventarisatie is dat het systeem zich bevindt op 

landbouwgrond. Landbouwinclusieve natuur, zoals het inscharen van vee in het bos, kan 

ook gezien worden als vorm van agroforestry, maar is niet actief meegenomen in de inven-

tarisatie. In het overzicht van agroforestry-ondernemers staan wel enkele ondernemers die 

zich bezighouden met deze vormen van agroforestry, maar hun arealen zijn niet meegere-

kend in het totale oppervlak. 

Ook is binnen deze inventarisatie niet gekeken naar het areaal aan voedselbossen. Hoewel 

een aantal boeren in Nederland is gestart met voedselbossen, staat dit vaak los van de 

overige bedrijfsactiviteiten en is het vaak niet de boer die initiatiefnemer is. Het netwerk en 

arealen van voedselbossen zijn relatief goed in beeld bij Stichting Voedselbosbouw Neder-

land.  

Het laatste systeem dat niet meegenomen is deze inventarisatie, zijn (oude) boomgaarden. 

Een boomgaard is geen agroforestrysysteem als er geen interactie is met andere elemen-

ten, zoals vee en gewassen. Het opwaarderen van (oude) boomgaarden door er dieren 
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en/of gewassen mee te integreren, wordt overigens wel als een zeer kansrijke ontwikkeling 

gezien. 
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3 Huidige stand van zaken  

3.1 Agroforestryboeren 

Het overzicht met bedrijven is weergegeven in Bijlage 1. Wegens het ontbreken van goede 

informatiestructuren op het gebied van agroforestry, is het niet mogelijk een waterdicht to-

taaloverzicht te maken. De verzamelde gegevens geven echter wel een goede indicatie 

van de huidige stand van zaken.  

Aantal boeren en oppervlakten 

In de lijst zijn ruim 150 bedrijven opgenomen die met agroforestry zijn gestart, of vergaande 

plannen heeft om dat op hele korte termijn gaan doen. Ondernemers die interesse hebben 

in agroforestry, maar nog geen concrete plannen hebben gemaakt, zijn niet in deze lijst op-

genomen. Op basis van contacten met lokale instanties is de inschatting dat het overzicht 

voor 75-80% compleet is. Daarom wordt geschat dat 200 boeren met agroforestry aan de 

slag zijn in concrete planvorming en realisatie. Het aantal hectare dat uit de inventarisatie 

naar voren is gekomen is ruim 400. Wanneer ook hier wordt ingeschat dat 20-25% nog buiten 

beeld is, gaat het om ruim 500 hectare.  

Categorieën agroforestry 

Niet alle vormen van agroforestry zijn gemakkelijk in strikte categorieën onder te verdelen. 

Sommige boeren passen ook meerdere vormen van agroforestry toe. Wanneer simpelweg 

vier categorieën worden gehanteerd, ontstaat wel een duidelijk beeld van meest toege-

paste vormen van agroforestry. Van de ruim 150 geïnventariseerde bedrijven die aangaven 

met agroforestry bezig te zijn, of dit op hele korte termijn te gaan doen, gaat het in 73 ge-

vallen om silvopastorale vormen van agroforestry, toegepast met geiten, koeien of scha-

pen. Onder deze categorie vallen systemen met hout-, fruit- en notenbomen op grasland 

en voederbomen. Dit zijn over het algemeen de systemen waar al langer ervaring mee is in 

Nederland. Alley cropping (akkerbouw) en bomen op pluimveebedrijven worden allebei 

ongeveer 45 keer genoemd. Het verschil tussen deze twee vormen is dat de agrofo-

restrypercelen op pluimveebedrijven daadwerkelijk zijn gerealiseerd en de alley cropping 

systemen zich voor een groot deel nog in de laatste fase van planvorming bevinden. In de 

praktijk is daar dus nog minder van gerealiseerd. Agroforestry in combinatie met varkens 

wordt 9 keer genoemd. 

Leeftijd boeren 

Van veel boeren is ook de leeftijdscategorie bekend. Veel van de agroforestryboeren zitten 

in de leeftijdsklasse van 50-60 jaar. Dit is logisch, omdat dit een veelvoorkomende leeftijd is 

onder boeren. De agroforestryboeren volgen voor wat betreft leeftijd dus de gemiddelde 

lijn van boeren, met één uitzondering, namelijk iets meer jonge boeren. Hierover is binnen 

de netwerken navraag gedaan. Daaruit blijkt dat er inderdaad een groeiende groep jonge 

boeren is die zijn aangesloten bij de netwerken. Deze jonge ondernemers hebben het be-
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drijf recent overgenomen of willen op gepachte grond een andere weg inslaan. Het is uiter-

aard een kans om met deze groep boeren aan de slag te gaan. Ook is bekend dat (zoals 

bij de voedselbossenbeweging) een groep geïnteresseerd is om met agroforestry aan de 

slag te gaan die (nog) geen toegang heeft tot grond. Dit zijn over het algemeen ook jonge 

mensen.   

Per provincie en regio 

De verschillen per provincie zijn groot. Tabel 1 geeft het overzicht per provincie. Het meren-

deel van de gerealiseerde en geplande agroforestry systemen bevindt zich in de provincies 

Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. 

De meest voorkomende vormen van agroforestry zijn silvopastorale systemen waarbij vee-

houderij (melkvee, pluimvee, en varkens) wordt gecombineerd met fruitteelt, houtproductie 

of noten (bijvoorbeeld in kippenuitlopen) en alley cropping waarbij akkerbouw wordt ge-

combineerd met bijvoorbeeld de productie van noten.  

In de noordelijke provincies lijkt minder aandacht te zijn voor agroforestry dan in Midden- en 

Zuid-Nederland. Uit overleg met lokale organisaties bleek dat in de noordelijke provincies 

wel voedselbossen worden gerealiseerd, net als in Zuid-Holland. In Noord-Holland loopt het 

project Proeftuin Agroforestry Noord-Holland; een aantal ondernemers bevindt zich in de 

planfase.  

Tabel 1: Aantal bedrijven en gerealiseerde en geplande hectares agroforestry, weergegeven per 

provincie.  

 Aantal boeren Tot heden gerealiseerd (ha) 

Drenthe 2 6 

Flevoland 8 20 

Friesland 6 6 

Gelderland 34 125 

Groningen 3 7 

Limburg 4 7 

Noord-Brabant 63 162 

Noord-Holland 2 9 

Overijssel 13 42 

Utrecht 6 11 

Zeeland 9 16 

Zuid-Holland 4 11 

(Sub)Totaal 154 413 (2,7 ha/bedrijf) 

 

 

In bepaalde provincies, waarin nog nauwelijks agroforestry is gerealiseerd, zijn overigens wel 

plannen om binnen afzienbare tijd aan te planten (zie tekstkader). In vrijwel alle provincies 

leeft het onderwerp en in meerdere provincies wordt actie ondernomen om lokale netwer-

ken op te starten.  
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Agroforestry in de planning: Friesland als voorbeeld 

De inventarisatie van het aantal boeren dat tot aanplant is overgegaan, geeft 

een indicatie waar in het land de boeren het meest actief zijn met agroforestry. 

Uit de inventarisatie is ook naar voren gekomen dat er nog meer hectare agrofo-

restry bij boeren op de planning staat. Veel boeren die al agroforestry gereali-

seerd hebben, geven aan dat ze hun areaal agroforestry de komende jaren wil-

len uitbreiden. Ook in provincies waar de afgelopen jaren nog relatief weinig is 

aangeplant, staat het een en ander te gebeuren. Een treffend voorbeeld is Fries-

land, waar het aantal hectares dat de afgelopen jaren is aangeplant, bijna op 

één hand is te tellen. Momenteel wordt een aanzet gegeven voor een lokaal 

netwerk. Tien boeren hebben bij de Friese Milieufederatie aangegeven deel uit 

te willen maken van het netwerk. Het aantal hectare dat de boeren als start wil-

len omvormen, loopt uiteen van één tot tien hectare. Deze boeren zijn actief in 

verschillende takken van veehouderij en akkerbouw. Ondersteuning van deze 

beweging kan dus al snel leiden tot een betekenisvol areaal agroforestry, dat 

andere boeren weer kan inspireren. In Friesland is bovendien het netwerk ‘Boom-

wal als apotheek voor vee en bron van biodiversiteit’ opgericht, dat zich met 

twaalf aangesloten boeren richt op de toepassing van voederbomen.  

 

Op basis van deze inventarisatie lijkt het erop dat de provincies waar minder aandacht is 

voor agroforestry, de provincies zijn die gekenmerkt worden door polderlandschappen of 

intensieve akkerbouw. In de meer gesloten landschappen of op de droge zandgronden lijkt 

meer aandacht te zijn voor agroforestry.  

Andere vormen van agroforestry 

In Nederland zijn cultuurlandschappen aanwezig die ook tot agroforestry gerekend kunnen 

worden. Voorbeelden hiervan zijn populierenweiden of (oude) hoogstamboomgaarden 

waar vee ingeschaard wordt. Onduidelijk is om hoeveel hectare dat precies gaat. Om een 

beeld te schetsen: Zuid-Limburg kent zo’n 500 hectare aan hoogstam fruitbomen. Daar-

naast kunnen ook (delen) van de Friese Wouden en het Maasheggenlandschap, waar 

houtwallen een functioneel onderdeel zijn van het landbouwsysteem, als agroforestry ge-

zien worden. Vereniging Noardlike Fryske Wâlden, een club van 800 agrariërs en particulie-

ren die samen 25.000 ha beheren, draagt zorg voor 3800 kilometer aan houtwallen2. Uitge-

rekend naar oppervlakte gaat dit al snel over 1000 hectare.  

                                                        

 

2 https://www.altwym.nl/wp-content/uploads/2019/02/Pag13-14_Erfvogels2014_2.pdf 

https://www.altwym.nl/wp-content/uploads/2019/02/Pag13-14_Erfvogels2014_2.pdf
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In strikte zin wordt in deze oude cultuurlandschappen ook agroforestry bedreven. In deze 

studie is op bovenstaande beschrijving na, niet uitgebreid geïnventariseerd om hoeveel 

boeren en bijbehorende oppervlakten het gaat. Om een duidelijker beeld te hebben van 

de recente ontwikkeling in agroforestry, is met name energie gestoken in het inventariseren 

van agroforestrypercelen die de laatste 10 jaar zijn ontwikkeld. Wanneer een nationale CoP 

wordt gestart, dienen ook de agroforestrypraktijken in de oude cultuurlandschappen be-

trokken te worden om kennis en ervaring uit te wisselen.   

3.2 Contactpersonen agroforestry 

Om het huidige kennisnetwerk in beeld te brengen, is aan de boeren gevraagd welke advi-

seurs of bedrijven hen hebben bijgestaan in het realiseren van de agroforestrypercelen. Het 

gaat dan bijvoorbeeld om advies over ontwerp en aanleg en hulp bij kiezen van geschikt 

plantmateriaal. Duidelijk is dat het leeuwendeel van deze partijen (zoals LTO, Natuur- en Mili-

eufederaties, onderwijs- en onderzoeksinstituten) met de boer in contact is gekomen door 

een project of netwerk. Zij hebben meer een ondersteunende of faciliterende rol richting de 

boeren. Onderzoekers dragen specifiek bij door het kader te schetsen, wetenschappelijk 

onderbouwde informatie te verstrekken en een deel praktijkervaring in te brengen. De prak-

tische kennis voor bijvoorbeeld aanplant en ontwerp komt van een relatief kleine groep 

commerciële adviseurs. Het is begrijpelijk dat ondersteuning van boeren neerkomt op een 

relatief klein aantal partijen, omdat bij advisering praktijkervaring nodig is en praktijkervaring 

redelijk beperkt is. Boeren vullen deze kennis bovendien aan door zich te laten adviseren 

door lokale boomkwekers.  In mindere mate worden ook contacten genoemd als een land-

schapsontwerper, permacultuuradviseurs en een fytotherapeut. Ook specialisten op het ge-

bied van voedselbossen (waaronder Stichting Voedselbosbouw Nederland) wordt logi-

scherwijs genoemd.  

In de provincie Noord-Brabant worden relatief veel partijen genoemd. Dit is te verklaren, 

omdat de ‘markt’ daar groter is en meer ervaring is opgedaan. Het valt ook op dat veel 

van de Noord-Brabantse partijen actief zijn in een groot deel van Nederland. De kennis 

wordt op deze manier dus over de provinciegrenzen heen verspreid. 

3.3 Bestaande kennisuitwisselingsstructuren in Nederland 

De eerste boeren die met agroforestry aan de slag zijn gegaan, hadden weinig voorbeel-

den van vergelijkbare succesvolle initiatieven. Het zijn pioniers die aan de slag zijn gegaan 

met bepaalde risico’s, zelf kennis zijn gaan verzamelen en bepaalde onzekerheden voor lief 

hebben genomen. In de keuze voor plantmateriaal hebben ze zich veelal laten informeren 

door de leverancier van het plantgoed. Later zijn uit projecten netwerken ontstaan. 

De rol van huidige netwerken en projecten 

Om agroforestry handen en voeten te geven, zijn in bepaalde regio’s, startend in Noord-

Brabant, netwerken ontstaan uit onderzoeks- en demonstratieprojecten. Bijlage 2 geeft een 
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overzicht van projecten en netwerken die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling en uit-

wisseling van kennis op het gebied van agroforestry. In het tot stand komen van deze regio-

nale netwerken hebben provincies een belangrijke rol gespeeld.   

Deze netwerken zijn in eerste instantie (bottom-up) opgestart om geïnteresseerde boeren 

met elkaar te verbinden, te voorzien van kennis en gezamenlijk ervaring op te doen. Daarbij 

werden wetenschappelijke en empirische kennis geïntegreerd. Het maken van bedrijfsplan-

nen en het aanplanten van demonstratiepercelen was vaak onderdeel van deze pro-

jecten.  

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen regionale netwerken (bijv. Noord-Brabant, Gel-

derland) en thematische netwerken (bijv. voederbomen, bomen voor buitenkippen). In 

Noord-Brabant en Gelderland zijn regionale netwerken actief die worden gecoördineerd 

door Rombouts Agroecologie. Binnen deze netwerken wordt met een groep agrariërs aan 

casussen gewerkt. De kennis die tijdens dat proces verzameld en gegenereerd wordt, wordt 

middels bijeenkomsten verspreid naar andere geïnteresseerde boeren. In veel andere pro-

vincies, waaronder Utrecht, Noord-Holland en Friesland staan regionale netwerken in de 

startblokken. Dit wordt gecoördineerd door de betreffende natuur- en milieufederaties. Het 

is aannemelijk en wenselijk dat door de toenemende belangstelling voor agroforestry de ko-

mende tijd dus meer projecten en netwerken starten. 

Deze regionale netwerken zijn vaak op provinciaal niveau gefaciliteerd en betaald. Per pro-

vincie of regio zijn accenten op bepaalde sectoren: melkveehouderij in Noord-Brabant en 

de Achterhoek en kippen in West-Gelderland en Utrecht. Dit zijn de sectoren die in deze re-

gio’s prominent aanwezig zijn, of specifieke uitdagingen kennen. 

Thematische netwerken zijn van belang om de nodige verdieping te bewerkstelligen, wat bij 

regionale netwerken vaak moeilijk is door de diversiteit van aangesloten boeren. Voorbeel-

den van (actieve en inactieve) thematische netwerken zijn Praktijknetwerk Voederbomen, 

Bomen voor buitenkippen en het netwerk voortkomend uit het project ‘Boomwal als apo-

theek’. Per netwerk zijn enkele tientallen boeren ‘aangesloten’. De onderwerpen die hier 

aangesneden worden zijn sectorspecifiek en niet altijd relevant voor andere sectoren. Het is 

wel heel belangrijk dat ook deze informatie beschikbaar komt voor anderen.  

Zowel binnen de regionale netwerken als de thematische netwerken spelen algemene ken-

nisvragen over verdienmodellen, geschikte en minder geschikte combinaties van houtigen, 

gewassen en dieren, soortenkeuze, regelgeving, mechanisatie en onderhoud en arbeid van 

de houtigen. 

In regionale netwerken spelen ook specifieke vragen die gebaseerd op de mogelijkheden 

en onmogelijkheden van de regio. Voorbeelden zijn de (on)mogelijkheden van provinciale 

regelgeving, de mogelijkheden van het Groen Ontwikkelfonds Brabant of de mogelijkheden 
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en onmogelijkheden van agroforestry in het cultuurlandschap van de Noordelijke Friese 

Wouden.  

Binnen thematische netwerken wordt kennis en ervaring uitgewisseld die op de specifieke 

groep betrekking heeft. Voorbeelden van onderwerpen zijn ideale werkbreedtes tussen de 

bomen, functionele boombescherming bij verschillende diersoorten, regelgeving en belo-

ningssystemen voor het verlenen van ecosystemen binnen de keten en de voederwaarde 

en medicinale werking van bomen en struiken. 

De samenhang en kennisoverdracht tussen projecten onderling is vooral het gevolg van het 

feit dat de projecten en netwerken geïnitieerd en gecoördineerd worden door een kleine 

groep centrale spelers. Omdat informatie verspreiden naar boeren buiten het project niet 

altijd een primair doel is van de individuele projecten, valt hier nog een flinke slag te slaan. 

Een belangrijk laatste punt is dat de verschillende lokale netwerken zich in een andere fase 

van ontwikkeling begeven. In veel lokale netwerken worden de algemene mogelijkheden 

van agroforestry verkend, terwijl men in Noord-Brabant al meer toe is aan het overkoepe-

lend werken, het informeren van het netwerk van erfbetreders en het intensiever samenwer-

ken met wetenschappelijke instellingen. Omdat hier provinciale en nationale belangen sa-

menkomen liggen hier kansen om samen te werken (provincie Noord-Brabant / Ministerie 

LNV). 

 

Studentenonderzoek 

Agroforestry is een onderwerp dat bij veel HBO- en WO-studenten leeft. Een grote groep stu-

denten wijdt een thesis of andere opdracht aan dit onderwerp. In de opdrachten wordt be-

staande informatie verzameld en soms nieuwe informatie gegenereerd. Ook hier ontbreekt 

veelal het totaaloverzicht en een sturende lijn. Dit leidt ertoe dat werk soms dubbel wordt 

gedaan en boeren en andere deskundigen (onnodig) worden overvraagd.  

Internationale kennisuitwisseling  

Binnen Europa zet de European Agroforestry Federation (EURAF) zich in voor het promoten 

van het gebruik van bomen in landbouwsystemen. Dit doet EURAF onder meer door beleid-

vorming te beïnvloeden en kennisdeling te faciliteren. Nederland is ook onderdeel van 

EURAF en wordt vertegenwoordigd door Piet Rombouts en Mark Vonk (Stichting Agroforestry 

Nederland). Op deze manier blijft EURAF op de hoogte van wat er in Nederland op het ge-

bied van agroforestry gebeurt. Vanuit EURAF wordt iedere twee jaar een groot congres ge-

organiseerd in één van de 20 deelnemende landen. In 2018 was dit congres in en rondom 

Nijmegen. Het EURAF-congres heeft geleid tot het EURAF Statement waarin beoogd wordt 

dat 50 % van de boeren in Europa in 2025 Agroforestry geadopteerd heeft. Het EURAF-con-

gres was de bron van het opstellen van het eerdergenoemde Masterplan Agroforestry. 

Naast EURAF vindt ook op minder structurele wijze kennisuitwisseling plaats. Binnen Neder-

landse projecten wordt contact gezocht met Vlaamse organisaties als ILVO en Inagro. Deze 
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uitwisseling komt voort uit bovengenoemde projecten, waardoor deze ad hoc van aard is. 

De uitwisseling met deze partijen verloopt prettig en is zeer waardevol, vanwege de over-

eenkomstige context (beleid, klimaat, bodem) waarin agroforestry bedreven wordt.  

Stichting Agroforestry Nederland 

Stichting Agroforestry Nederland is in het leven geroepen om agroforestry in Nederland te 

stimuleren. Het is dus een bestaande, nationale structuur. Onderzoekers, (agrarische) bedrij-

ven en andere organisaties en individuen dragen door middel van een jaarlijkse donatie bij 

aan het opstarten van (internationale) projecten, het versturen van een nieuwsbrief en de 

organisatie van bijeenkomsten en excursies. Daarnaast wordt de website www.agro-fo-

restry.nl bijgehouden, met daarop projecten en initiatieven. Vanuit de Stichting Agroforestry 

Nederland wordt contact onderhouden met EURAF. EURAF wordt op de hoogte gehouden 

van vorderingen en lopende projecten in Nederland en andersom. Het bestuur van Agrofo-

restry Nederland is onlangs vernieuwd en heeft besloten een actievere rol te willen spelen. 

Hoewel de stichting een relatief groot netwerk heeft en beheert, heeft de stichting in de hui-

dige vorm (op vrijwillige, onbetaalde basis) echter niet de capaciteit om de gewenste ont-

wikkelingen in gang te zetten.  

3.4 Kennisuitwisselingstructuur in Vlaanderen 

In Vlaanderen de kennisuitwisseling gewaarborgd door het consortium Agroforestry. Bij dit 

consortium zijn onder meer Wervel (Werkgroep voor Rechtvaardige en Verantwoorde Land-

bouw), ILVO en Universiteit Gent zijn aangesloten. Het is een informeel samenwerkingsver-

band met als doel om maximaal samen te werken en informatie te delen zonder versnippe-

ring en via open communicatie. Dat het een platform is met een breed netwerk, draagt 

daaraan bij. 

Dit samenwerkingsverband is door haar focus en coördinatie (c.q. wervingscapaciteit) in 

staat geweest om diverse (Europese) projecten en extra financiering binnen te halen. Hier-

door is een gedegen structuur is ontstaan om de introductie van agroforestry te stimuleren, 

goed onderbouwd en ondersteund met goede communicatiemiddelen (zie ook 

www.agroforestryvlaanderen.be). 

In Vlaanderen heeft agroforestry een vlucht genomen nadat België het mogelijk heeft ge-

maakt voor boeren een subsidie in het leven te roepen in het kader van het GLB (door het 

in werking laten treden van maatregel 8.2). Hiermee kan 80 procent van de aankoop, be-

scherming van het plantmateriaal en inrichting van het perceel worden bekostigd. Verder 

heeft het ILVO wetenschappelijke onderzoeks- en communicatiecapaciteit vrijgemaakt. 

Door de subsidieregeling waren de lijntjes met de overheid kort, waardoor belemmeringen 

rondom wet- en regelgeving relatief eenvoudig weggenomen konden worden.  

In vergelijking met Vlaanderen heeft onderzoek in Nederland meer bottom-up plaatsgevon-

den vanuit lokale boerennetwerken, gefaciliteerd door provincies. Dit is vaak aangevuld 

http://www.agro-forestry.nl/
http://www.agro-forestry.nl/
http://www.agroforestryvlaanderen.be/
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met onderzoekmatige ondersteuning en training vanuit het Louis Bolk Instituut.  Vervolgens 

zijn gemeenten, waterschappen en banken aangehaakt bij deze lokale netwerken. Zo ont-

stond een 'lerend netwerk' waarbij steeds vaker werd samengewerkt met wetenschappe-

lijke instituten (zoals met WUR, Van Hall Larenstein en het eerdergenoemde ILVO uit Vlaan-

deren). 

In zowel Nederland als Vlaanderen is men er op uitgekomen dat een sterke driehoek van 

boeren-overheid-onderzoek essentieel is om een ingrijpende omslag te kunnen maken in de 

landbouw. In Vlaanderen wordt de komende tijd vooral gewerkt aan het betrekken van lo-

kale overheden en erfbetreders in het proces. In Nederland wordt vanuit de praktijk gewerkt 

en is het de taak om onderzoek en overheid veel beter op elkaar aan te laten sluiten. Het 

gaat zoals genoemd dus niet alleen om het verbinden van boeren onderling, maar ook om 

een stevige driehoek te vormen met onderzoeksinstanties en overheid. 

Een samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen is erg kansrijk. Zo nu en dan vindt een 

informele wetenschappelijke uitwisseling tussen onderzoekers in Vlaanderen en Nederland 

plaats. Dit leidt direct tot concrete uitwisseling van praktische info naar boeren. Er liggen 

kansen om de uitwisseling en samenwerking verder te versterken door het organiseren van 

(meer) gezamenlijke excursies, workshops en projecten.  Op middellange termijn kan dit 

netwerk uitgebouwd worden naar andere landen in de gematigde klimaatzone (Engeland, 

Denemarken, Duitsland, Polen), waarbij het bestaande EURAF-netwerk beter benut dient te 

worden. 

3.5 Evaluatie huidige kennisuitwisseling 

In het Masterplan Agroforestry staat een SWOT-analyse voor de ontwikkeling van agrofo-

restry. Kennis is één van de vijf hoofdthema’s die in die analyse door ruim 50 stakeholders 

naar voren is gekomen. Naast dat kennis nodig is, zoals de kwantificering van ecosysteem-

diensten, wordt benadrukt dat kennis nu erg verspreid is, initiatieven en projecten versnip-

perd zijn en onvoldoende agroforestrysystemen bij collegaboeren bekeken kunnen worden 

om inspiratie uit te halen. Het ontbreken van een overkoepelend nationaal netwerk dat de 

capaciteit heeft om als informatiepunt, helpdesk en coördinator voor projecten en kennis-

deling fungeert, wordt als groot gemis gezien.  

De huidige inventarisatie bekrachtigt de informatie uit het Masterplan. Kennisuitwisseling 

vindt momenteel namelijk vooral plaats op projectbasis. Dit zijn allemaal projecten met een 

korte looptijd. Er kan dus gesteld worden dat kennisopbouw en kennisuitwisseling op lange 

termijn niet gegarandeerd is. Daarnaast is de kennisuitwisseling niet overkoepelend gestruc-

tureerd. Het wordt als een gemiste kans ervaren dat de kennis die binnen projecten is opge-

bouwd, niet op één centrale plek overzichtelijk wordt aangeboden. Dit geldt ook voor veel 

van de praktische kennis die bij de 200 boeren wordt opgebouwd. Deze praktische kennis is 

voor een boer die meer wil weten over de toepassing van agroforestry, vaak van grotere 
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waarde dan theoretische onderzoeksrapporten. Ook uit de onderzoeksrapporten kan voor 

boeren relevante kennis worden geëxtraheerd, maar hier is een vertaalslag voor nodig.  

Qua structuur kan geleerd worden van het Vlaamse consortium Agroforestry, waar informa-

tie op een centrale plek op een open manier met elkaar gedeeld wordt. Eveneens is door 

het consortium Agroforestry een stevige driehoek tussen overheid, onderzoek en boeren ge-

realiseerd. Het ILVO (onderzoeksinstituut van de overheid) zorgt voor een stevige verbinding 

met de overheid, die in Nederland nog ontbreekt.  
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4 Advies Community of Practice 

Uit bovenstaande inventarisaties blijkt dat agroforestry reeds door ongeveer 200 boeren 

wordt toegepast op gemiddeld 2.7 hectare en in een grote diversiteit aan manieren wordt 

uitgevoerd, met grote verschillen tussen verschillende regio’s. Er bestaat dus al een infor-

mele en zeer diverse ‘Community of Practice’.  

Wij adviseren hier voor het opzetten van een nationale CoP. Deze dient volledig aan te slui-

ten bij deze bestaande community en die verder uit te bouwen en te professionaliseren, re-

kening houdend met de diversiteit. Reden is dat kennisdeling op dit moment niet optimaal 

verloopt en dat dit één van de grootste knelpunten (of kansen) is in de verdere ontwikkeling 

van deze nieuwe landbouwpraktijk.  

Omdat er nu groei zit in de aandacht voor agroforestry, is dit het moment op de kennisde-

ling op orde te krijgen. Mocht dit niet goed gebeuren dan zal dit de opschaling van agrofo-

restry flink vertragen, waarbij de kennisopbouw de anekdote niet overstijgt en het wiel 

steeds opnieuw moet worden uitgevonden.  

Agroforestry toepassen in de Nederlandse landbouwsystemen is een innovatie, waarbij het 

risico bestaat dat deze ‘doodbloedt’ als deze niet op tijd wordt gefaciliteerd met begelei-

ding en onderbouwend onderzoek. Daarbij kunnen lessen worden geleerd van andere suc-

cesvolle introducties van nieuwe landbouwmethoden in het verleden. 

Verwacht wordt dat een nationale CoP positief bijdraagt aan de ontwikkeling van agrofo-

restry in Nederland. In dit hoofdstuk worden de doelgroep, rol en gefaseerde activiteiten 

toegelicht. 

4.1 Doelgroep 

In de inventarisatie is inzichtelijk gemaakt dat 200 boeren al agroforestry toepassen en willen 

uitbreiden, naast een groep die klaar staat voor toepassing. De groepen landgebruikers die 

agroforestry toepassen of serieus overwegen, vormen de kerndoelgroep van de CoP (Figuur 

4). Omdat dit hoofdzakelijk boeren betreft, wordt in het vervolg over boeren gesproken, 

maar ook andere landgebruikers kunnen bij de CoP aansluiten. Boeren die agroforestry 

hebben gerealiseerd, bevinden zich in verschillende fases, waardoor de beginners van de 

meer gevorderden kunnen leren. Geleerde lessen van degenen die al hebben aangeplant 

worden zo veel mogelijk beschikbaar gemaakt voor degenen die in de fase van planvor-

ming zitten. Praktische informatie wordt verzameld en beschikbaar gesteld, bij voorkeur 

openbaar toegankelijk op een website. De informatie is daardoor ook toegankelijk voor 

boeren die weinig of geen kennis hebben over de mogelijkheden die agroforestry voor hun 

bedrijf biedt, geïllustreerd door de buitenste cirkels van Figuur 4. De boeren in de binnenste 

cirkel profiteren onder meer van de CoP doordat ze samen op kunnen trekken bij zaken die 

enkele jaren na de aanplant spelen: uitwerken verdienmodel, oogst, onderhoud, etc. Ook 
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worden ze door de CoP vertegenwoordigd richting binnenlandse stakeholders (ministeries, 

provincies, natuur- en milieufederaties, onderzoeksinstituten, onderwijs) en buitenlandse sta-

keholders (EURAF, onderzoeksinstituten).  

  

Figuur 4: Landgebruikers die met agroforestry aan de slag zijn of bezig zijn met planvorming, vormen 

de centrale doelgroep voor de CoP 

4.2 Rol en doelen 

Het Masterplan Agroforestry dat eerder dit jaar is opgesteld, geeft handvatten voor het op-

schalen van agroforestry naar 25.000 hectare in 2030. In het Masterplan is geadviseerd om 

een Nationaal Uitvoeringsprogramma in het leven te roepen, waarin veel van de knelpun-

ten en kansen van agroforestry worden aangepakt. Het uitvoeringsprogramma bestaat uit 

acht werkpakketten en drie programma’s zoals afgebeeld in figuur (Figuur 5). 

 

Figuur 5: Schematische weergave van het Uitvoeringsprogramma van het Masterplan Agroforestry 

(bron: Luske et al., 2020a). 
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Een nationale CoP Agroforestry geeft handen en voeten aan werkpakket 1, 3 en 7 en in be-

perkte mate ook aan de 3 programma’s. Het opzetten van een CoP is dus een logische 

stap om de vooralsnog losse projecten én meer body te geven én een start te maken met 

de uitvoering van het Nationaal Uitvoeringsprogramma uit het Masterplan Agroforestry. 

Het Nationaal Uitvoeringsprogramma beschreef zes kerndoelen (figuur 5). Met een goed 

opgezette nationale CoP kunnen vier belangrijke kerndoelen worden verwezenlijkt.  

Tabel 2: De rol van de CoP is afgeleid van vier kerndoelen van het Masterplan Agroforestry 

 Kerndoel Masterplan agroforestry Doelen CoP 

1 Bundelen en ontsluiten van bestaande 

kennis over agroforestry 

 

Bundelen, centraal delen en verspreiden van kennis 

2 Wegnemen van knelpunten en het ont-

wikkelen van kansen voor de praktijk 

 

Signaleren van knelpunten en (project)kansen en 

communiceren naar partijen die daar mee aan de 

slag kunnen 

3 Monitoren van de resultaten van agrofo-

restrypioniers  

In eerste instantie het beschrijven van de opzet, aan-

pak, ervaringen van pioniers en bestaande netwer-

ken. Daarna mogelijk monitoring resultaten, arbeid, 

ecosysteemdiensten  

4 Verbinden van losse agroforestry-initiatie-

ven voor een eenduidige uitstraling natio-

naal en internationaal  

Onderling verbinden van netwerken / boeren. Inzich-

telijk maken van agroforestry richting beleidsmakers, 

ketens, stakeholders en consument in binnenland en 

verbinding zoeken met internationale projecten, on-

derzoekers en belangenorganisaties buitenland (on-

der meer EURAF) 

 Extra doel: Onderling verbinden van ondernemers voor de lange 

termijn voor informatiedelen en sociale cohesie, voor 

zover dat nog niet in de afzonderlijke initiatieven ge-

beurt. 

 

Het onderling ‘onderling verbinden van ondernemers voor de langere termijn’ is als 5e doel 

voor de CoP toegevoegd (Tabel 2) en is een belangrijke aanvulling op de kerndoelen van 

het Masterplan Agroforestry. ‘Onderling’ is in deze het sleutelwoord. Uit eerdere praktijknet-

werken is ervaren dat door het (regelmatig) met elkaar in contact brengen van onderne-

mers er vertrouwen ontstaat. Uit dit vertrouwen ontspringen een natuurlijke kennisuitwisseling 

en samenwerkingsverbanden. Dit gebeurt binnen bestaande netwerken, maar ook buiten 

de netwerken liggen kansen. De CoP faciliteert in het maken van deze verbindingen.  

Rol nationale CoP t.o.v. regionale en thematische netwerken 

In Nederland is op dit moment een aantal actieve en inactieve kennisnetwerken. Belangrijk 

is dat regionale netwerken regionaal blijven. Initiatieven kunnen het beste van onderaf ko-

men en ook gecoördineerd worden door lokale partijen. Tot nu toe hebben provincies een 

belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van de deze netwerken. Het is belangrijk dat 

de provincies deze rol blijven vervullen. Op deze manier wordt de lokale ‘taal’ gesproken 

met ondernemers. Het faciliteren van de bottom-up netwerken is echter een belangrijke 
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taak van de nationale CoP.  De CoP faciliteert op met name op het gebied van kennisont-

sluiting en het verbinden van de juiste actoren.  

De kennis en ervaring die binnen deze netwerken is gegenereerd, is ook interessant voor an-

dere netwerken en boeren buiten de bestaande netwerken. De Nationale CoP zorgt ervoor 

dat geleerde lessen ook op andere plekken beschikbaar zijn. Naast publicatie op een toe-

gankelijke plaats, wordt aangeraden een aantal basisproducten te ontwikkelen over alge-

mene zaken. Wageningen University & Research heeft hier door middel van een serie 

factsheets een eerste stap mee gezet. Het uitbreiden en doorontwikkelen van deze informa-

tie, zowel schriftelijk als in beeldvorm kan in grote mate bijdragen aan de ontwikkeling van 

agroforestry. 

De nationale CoP kan op basis van geïnventariseerde interesse en kennishiaten ook onder-

steunen in het opstarten van nieuwe thematische netwerken. Ook kunnen inactieve netwer-

ken nieuw leven ingeblazen worden. Interessante thema’s voor nieuwe netwerken zijn agro-

forestry en akkerbouw, regelgeving en grondzaken, verdienmodellen en het verwaarden 

van agrofrestryproducten, het optimaliseren van dierenwelzijn en hoe agroforestry kan lei-

den tot het reduceren van emissies uit dierenuitlopen. Met het uitwerken van deze thema’s 

kan al meteen van start gegaan worden. 

Zoals weergegeven in Tabel 2 heeft de nationale CoP de taak de verzamelde informatie 

breeduit en permanent beschikbaar te maken voor anderen en de netwerken te verbin-

den. Daarnaast ligt er een specifieke taak om regio- en sector overstijgende zaken op te 

pakken. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld het onderhouden van de onderzoeksagenda, het 

signaleren en bespreekbaar maken van belemmeringen door nationale regelgeving, het 

functioneren als klankbord en bijdragen aan relevante ontwikkelingen. Een mogelijk voor-

beeld hiervan is bijdragen aan de ontwikkeling van een carboncreditsysteem.   

4.3 Activiteiten in fasen 

Sommige activiteiten die nodig zijn om de doelen van de CoP te bereiken, zijn vanuit de 

huidige kennisstructuren redelijk makkelijk op te pakken. Met die activiteiten kan vandaag 

worden gestart. Voor andere activiteiten is het handig als er eerst een overkoepelende net-

werkstructuur wordt opgesteld. Het opzetten van een CoP wordt dus het best aangepakt in 

verschillende startfasen met op termijn parallelle activiteiten  (Figuur 6).  

Inschatting opstartmomenten: fase 1 per direct, fase 2 halverwege 2021, fase 3 eind 2021, 

fase 4; begin 2022. 
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Figuur 6:  Opstartmomenten CoP in parallelle fases. Toelichting per fase: zie onderstaand 

 

 

Fase 1: Ontsluiten bestaande praktijk, opzetten nationale structuur (CoP)  

Opstarten structuur 

Geadviseerd wordt om een onafhankelijke organisatie opdracht te geven de CoP op te 

zetten en voor alle beoogde activiteiten capaciteit beschikbaar te stellen. De trekker van 

de CoP zorgt voor de vorming van consortium waarin onafhankelijke onderzoekers, natio-

nale overheid en boeren zijn vertegenwoordigd. Een mogelijke (maar niet enige) opzet voor 

dit consortium is een samenwerking tussen ministerie LNV, Louis Bolk Instituut, WUR en coördi-

natoren van regionale netwerken. In dit voorbeeld wordt een solide driehoek tussen over-

heid, onderzoek en praktijk gevormd en vullen de partijen elkaar goed aan. Voor de uitvoe-

ring dienen meer partijen aan te haken. Op dit moment worden de regionale netwerken 

gecoördineerd door enkele personen. Wanneer het aantal coördinatoren groeit, kunnen 

een of twee coördinatoren de andere netwerken in het samenwerkingsverband vertegen-

woordigen.  

Belangrijk is dat vanuit algemeen belang concurrentie wordt vermeden en vertrouwen en 

openheid naar elkaar ontstaat. Vanuit deze samenwerking wordt overeengekomen over 

korte- en langetermijnactiviteiten, waarbij dit rapport en het Masterplan agroforestry als 

kapstok dienen. Dit samenwerkingsverband werkt vanaf de start samen met het Vlaamse 

consortium. Enerzijds om organisatorisch van elkaar te leren, maar ook om inhoudelijke ken-

nis uit te wisselen. Verwacht wordt dat daar in de eerste fase frequent overleg voor nodig is.  

Overigens wordt aangeraden om bij de uitrol van de nationale CoP niet de term Commu-

nity of Practice te gebruiken. Dit is (naast agroforestry) weer een Engelse term, wat niet altijd 
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aansprekend is voor boeren. Termen als nationaal leernetwerk, praktijknetwerk of kennisnet-

werk zijn meer voor de hand liggend. In het overige deel van dit rapport wordt in overeen-

stemming met de rest van het rapport de nog wel de term CoP gehanteerd. 

Website en kennisdeling 

Een eerste activiteit voor de CoP is het lanceren van een website met kennisportaal, bij 

voorkeur op een nieuwe website, zodat onafhankelijkheid wordt gewaarborgd. Op dit ken-

nisportaal wordt centraal informatie gedeeld zoals brochures, factsheets, presentaties en 

andere uitkomsten van onderzoek en projecten. Dit proces wordt onderhouden door de 

kennisinstanties. De website www.kennisprogrammabodemdaling.nl geeft een goed beeld 

van wat ook zou kunnen werken voor de CoP Agroforestry. 

Als de website eenmaal staat, is het van belang dat de informatie actueel wordt gehouden 

en wordt gevoed. Om bestaande informatie aan te vullen worden filmpjes gemaakt (bij-

voorbeeld impressies bedrijven, interviews met boeren) om te inspireren. De website zorgt 

ervoor dat ook boeren die geen deel uitmaken van een project of netwerk, toegang krijgen 

tot belangrijke informatie.  

Bedrijfsbezoeken en andere excursies 

In deze fase worden ook verschillende excursies in binnen- en buitenland georganiseerd die 

lokale netwerken overstijgen. Dit gebeurt in overleg en met medewerking van de lokale net-

werken. Boeren van verschillende netwerken komen met elkaar in contact en kunnen van 

elkaar leren. Deze ‘farmer-to-farmer’-benadering heeft zich over de hele wereld bewezen 

als een zeer efficiënte manier om vernieuwingen toe te passen en te versnellen. De bedrijfs-

bezoeken en excursies zijn ook bedoeld voor het infomeren en verbinden van adviseurs en 

beleidsmakers.  

Aansluiten adviserende, aanjagende individuen en organisaties 

In dit rapport wordt een eerste inventarisatie beschreven van adviserende personen en or-

ganisaties.  De verwachting is dat het aantal betrokken adviseurs de komende jaren snel 

gaat oplopen. Adviseurs hebben ieder hun eigen invalshoek, speerpunten en taal. Dit werkt 

op veel manieren aanvullend, maar er dient ook gewaakt te worden dat er synergiën blij-

ven ontstaan. Gestructureerd overleg, ontmoetingsdagen of een trainingsprogramma voor 

trainers kunnen hierbij helpen.  

Overigens is de verwachting dat de huidige aanjagers van thematische en lokale netwer-

ken een meer coördinerende rol gaan krijgen naarmate het netwerk volwassen wordt. Dit is 

nu ook gaande bij het Agrofrestry Netwerk Brabant, waar stakeholders als HAS Den Bosch, 

Provincie, ZLTO, Waterschappen en Bosgroep Zuid zelf steeds meer de schouders onder het 

werk zetten 

Klankbord 

Al in de eerste fase van de CoP gaat deze structuur functioneren als klankbord richting de 

http://www.kennisprogrammabodemdaling.nl/
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overheid. Dit is de voornaamste reden dat het ministerie van LNV aangesloten is bij de CoP. 

In beleidsvorming en het opstarten van projecten wordt de CoP ingeschakeld voor advies 

en input. Anderzijds wordt LNV ook ongevraagd op de hoogte gehouden van wat er speelt 

op het gebied van agroforestry en wat het rijk kan betekenen in het wegnemen van belem-

meringen en het benutten van kansen.  

Fase 2: Verbreden van de CoP 

Wanneer de eerste fase enigszins vorm krijgt, kan gestart worden met de tweede fase. Waar 

in de eerste fase aandacht is voor de ‘binnenwereld’ van de CoP, ligt de nadruk in fase 

twee op de ‘buitenwereld’ van de CoP.  

Synergie met andere stakeholders 

Hierbij wordt gericht gezocht naar contact met andere stakeholders als waterschappen, 

terrein beherende organisaties, boerenbelangenorganisaties, ministeries, maatschappelijke 

organisaties, banken, consumenten, supermarktketens, kennisinstellingen, universiteiten, 

scholen, etc. 

Belangrijk om te vermelden is dat de CoP niet wordt uitgebreid met deze partijen, maar dat 

samenwerking wordt gezocht om synergie te laten ontstaan. Op deze manier blijft de focus 

van de CoP gehandhaafd (kennisdeling en netwerk versterken om agroforestry te bevorde-

ren) en wordt voorkomen dat een log orgaan ontstaat.  

Omdat agroforestry een vorm van landbouw is die sterk kan bijdragen aan het oplossen 

van allerlei maatschappelijke opgaves (Figuur 3), dient in overleg met deze organisaties be-

keken worden hoe het areaal agroforestry doelmatig vergroot kan worden. Afhankelijk van 

de partij waar mee samengewerkt wordt, kan dit bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) gaan 

om het wegnemen van belemmerende regelgeving, het behalen van klimaat- of biodiversi-

teitsdoelstellingen of het natuurinclusiever maken van de landbouw in het algemeen. Fase 1 

vormt daarbij het fundament, omdat de CoP naar verwachting al snel een grote groep 

agrariërs kan vertegenwoordigen. Het belang om belemmeringen weg te nemen en kan-

sen te benutten, is daarmee groter, waardoor de CoP een belangrijke gesprekspartner 

wordt. De CoP dient ook om kansen die voortkomen uit samenwerkingen met de stakehol-

ders, op de goede plaatsen te laten landen en de juiste partijen bij elkaar te zetten voor het 

maximale rendement.  

Op het gebied van organisatiestructuur, informatie delen en toekomstig onderzoek wordt 

samenwerking gezocht met Stichting Voedselbosbouw Nederland.  

Helpdesk  

Een manier om de CoP uit te breiden en impact te vergroten is het opzetten van een help-

desk voor (aankomend) ondernemers en studenten. Deze personen kunnen de helpdesk 

benaderen met iedere vraag over agroforestry. Zoals in de beschrijving van de huidige situ-
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atie is toegelicht, komen deze vragen nu niet bij de juiste persoon terecht en worden be-

paalde personen overvraagd. De manier waarop deze helpdesk functioneert, vergt nog 

wat denkwerk en is afhankelijk van het doel en de beschikbare middelen. Een mogelijkheid 

is om een helpdeskmedewerker enkele uren per week in te zetten om de vragen te beant-

woorden en de vragensteller te verbinden met de juiste (lokale) netwerken en adviseurs. Af-

hankelijk van hoe dit ingericht wordt, kan dit een arbeidsintensieve klus zijn. Een andere mo-

gelijke optie is om op de centrale website een interactieve functie in te bouwen, waar be-

zoekers elkaars vragen kunnen beantwoorden. Zo ontstaat ook een beeld van veelge-

vraagde vragen (FAQ), waarvan de antwoorden overzichtelijk gepubliceerd kunnen wor-

den, om zodoende druk van de overvraagde boeren en deskundigen af te halen. Ook wor-

den door middel van de helpdesk prominente onderzoeksvragen inzichtelijk, waarmee de 

onderzoeksagenda aangescherpt kan worden en kennishiaten doeltreffend worden aan-

gepakt. Tenslotte worden belemmeringen en kansen duidelijk, zodat de CoP nog beter 

haar klankbordfunctie richting de overheid kan vervullen.  Het actueel houden van het net-

werk is belangrijk om bij kennisvragen, of bij het opstarten van nieuwe netwerken, snel te 

kunnen schakelen en verschillende adviserende partijen aan de vraagsteller te koppelen.  

Internationale samenwerking 

Ook de uitwisseling met partijen buiten de landsgrens wordt versterkt. Door fase 1 komt steeds 

beter zicht op wat er in Nederland speelt en hoe van andere landen geleerd kan worden. 

Doordat de CoP een groeiende groep agrariërs representeert, kan Stichting Agroforestry Ne-

derland ook richting het Europese EURAF een duidelijker signaal afgegeven. Nederland kan 

zich krachtiger presenteren als land waarin agroforestry serieus wordt genomen, en hierin zelfs 

voorop kan gaan lopen. Op deze manier wordt, vergelijkbaar met een vliegwiel, nog meer 

energie gegenereerd, wat zorgt voor tal van ontwikkelingsmogelijkheden (geld en andere 

middelen) voor de sector. 

Fase 3: Demobedrijven en onderzoek 

Fase drie zorgt voor continuïteit van de CoP en van agroforestry als duurzame vorm van land-

gebruik. Met het delen van kennis, zijn namelijk niet alle problemen opgelost. Kennis moet niet 

alleen beter worden gedeeld, er dient ook nog nieuwe kennis te worden gegenereerd. De 

CoP heeft de taak om een onderzoeksagenda op te stellen. Hierbij moet aansluiting gevon-

den worden bij het Nationaal Monitoringsprogramma Voedselbossen.  Hoewel niet alles één-

op- één vertaalbaar is, kan vanuit het lopende onderzoek in voedselbossen veel geleerd wor-

den op het gebied van agroforestry bij boeren en andersom kan nieuw onderzoek bij agrofo-

restryboeren veel relevante kennis opleveren voor voedselbosondernemers. 

Deel van de uitvoering van deze onderzoeksagenda is het aanplanten van demonstratielo-

caties. Zoals in het Masterplan Agroforestry is beschreven, spelen demonstratielocaties op 

twee manieren een essentiële rol. Enerzijds kunnen boeren op één plek verschillende soor-

ten agroforestry naast elkaar zien. Zo kan bijvoorbeeld op een bestaand akkerbouw- of 

melkveebedrijf verschillende soorten bomen geplant worden in verschillende dichtheden, 
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waarbij in de loop van de jaren gekeken kan worden wat de voor- en nadelen van de ver-

schillende plantconfiguraties zijn.  

De tweede essentiële rol die demobedrijven spelen, is de mogelijkheid om betrouwbaar on-

derzoek te doen. Laagdrempelige verzameling van informatie, zoals het bijhouden van be-

drijfsmatige gegevens van verschillende productiesystemen (aanplantkosten, jaarlijkse op-

brengst en onderhoud) levert interessante informatie op, waardoor systemen betrouwbaar 

met elkaar vergeleken kunnen worden. Om de demolocaties nóg waardevoller te laten zijn, 

dienen onderzoekprogramma’s opgesteld te worden ten behoeve van onderzoek naar bij-

voorbeeld koolstofvastlegging, biodiversiteit, veranderingen in microklimaat en bodemkwa-

liteit. Op deze manier wordt veel beter dan bij een individueel perceel bij een individueel 

bedrijf aangetoond in hoeverre bepaalde vormen van agroforestry bijdragen aan de ver-

duurzaming van het agro-ecosysteem en Nederland. Daarmee kunnen partijen uit de 

tweede fase weer hun voordeel doen. Langetermijnfinanciering is van essentieel belang, 

omdat voor veel van de interessante thema’s langjarig gemeten moet worden. Een eerste 

indicatie kan vaak binnen 5 jaar worden gegeven, maar wat er na die 5 jaar gebeurt (als er 

echt groei in het systeem komt), is in veel gevallen (opbrengst, schaduw, concurrentie, bo-

demkwaliteit) nog veel interessanter.  

Ook op bedrijven die al agroforestry gerealiseerd hebben, kan onderzoek worden gedaan. 

Wanneer budget beschikbaar is voor onderzoek, kan daar nu al mee worden begonnen. 

Monitoring is een belangrijk onderdeel van de CoP. Vanuit de CoP worden (bottom-up) vra-

gen gegenereerd. Ook van buitenaf komen nu al veel vragen van (aankomend) onderne-

mers en (zelfs buitenlandse) studenten binnen. De boeren worden bij de monitoring betrok-

ken. Resultaten worden (tussentijds) met de boeren gedeeld, zodat de conclusies meteen 

kunnen bijdragen aan verbetering van agroforestrysystemen in de praktijk.  

Fase 4: Opschaling  

In de vierde fase komt de CoP tot wasdom. In de aanloop naar de vierde fase van de CoP 

is het netwerk van boeren en adviseurs versterkt en vergroot (fase 1), het externe netwerk 

gekoppeld (fase 2) en lopen er onderzoekstrajecten (fase 3). Verwacht wordt dat hierdoor 

agroforestry steeds vaker ingezet kan worden als middel om voor een bepaalde regio ver-

schillende doelstellingen te bereiken. Het initiatief voor dergelijke gebiedsaanpakken komt 

vanuit de regio, bijvoorbeeld vanuit de provincie, gemeenten of waterschap. Een dergelijke 

gebiedsbenadering is complex, vereist veel kennis, ervaring en afstemming. De CoP heeft 

zich in de vorige fases geprofessionaliseerd en gepositioneerd om hier maximaal in te kun-

nen faciliteren. Ook in deze fase kunnen belemmeringen voor doorontwikkeling van agrofo-

restry worden gesignaleerd en geagendeerd bij de betrokken overheidsinstanties.  

Een voorbeeld van hoe de CoP na de vier fase functioneert, is opgenomen in bijlage 3. 
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4.4 Conclusies en aanbevelingen 

Na enkele jaren van introduceren van agroforestry en het opstarten van de eerste bedrijvig-

heid door pioniers komen we in een fase van verbreding en opschaling. De problematiek 

die op de landbouw afkomt, de eerste resultaten die worden behaald, de nieuwe kansen 

die zich voordoen, de vele vragen van (aankomend) ondernemers en studenten die nu al 

binnen komen bij organisaties die zich met agroforestry bezig houden en het breder wor-

dende draagvlak voor het planten van bomen geven daar voldoende aanleiding toe.  

Na het opstellen van het Masterplan Agroforestry zijn er ad hoc wat zaken in gang gezet, 

maar de zeer benodigde integrale uitvoering ontbreekt. Een grote randvoorwaarde voor 

de CoP is dan ook dat snel en integraal wordt gestart. Om een CoP langere periode op de 

been te houden, dient parallel aan het opstarten van de CoP geïnvesteerd te worden in de 

overige werkpakketten van het Masterplan. Het ideale moment om een CoP te starten is 

nu. Op dit moment geeft de overheid aan dat het planten van 6,2 miljoen bomen nodig is 

(Bossenstrategie) en een CoP kan daar een grote bijdrage aan leveren.  

Geadviseerd is om een onafhankelijke (bestaande of nieuw op te richten) organisatie de 

opdracht te geven de CoP op te zetten. Binnen de CoP dient een hechte samenwerking 

plaats te vinden tussen onderzoekers, overheid en boeren. Wanneer een stevige basis is 

neergezet kan de CoP verbreed worden met andere stakeholders, zoals bijvoorbeeld on-

derwijs. 

Ondanks dat agroforestry leeft en de aandacht en praktische toepassing toeneemt, ont-

staat een nationale CoP niet vanzelf. Voor de CoP die in dit advies is beschreven, is structu-

rele financiering nodig. Een manier om dit in te richten, is om voor een eerste periode van 

de komende 5 jaar begeleidende expertise te financieren bijv. middels een opdracht aan 

een onafhankelijke kennisinstelling of op offertebasis.  

Het vastleggen van deze meerjarenfinanciering geeft een signaal dat er voor langere ter-

mijn een bruikbare structuur opgezet wordt, waarmee verder gebouwd kan worden. Voor-

waarde is dat onder centrale aansturing van één partij meervoudige expertise wordt inge-

zet voor realisatie en uitvoering van de CoP. Dit betreft bijvoorbeeld expertise over houtige 

gewassen, agronomie, innovatie, onderzoek en kennisdisseminatie. 

Het hier beschreven advies betreft meerdere onderdelen die onderling sterk samenhangen. 

Hoewel de uitvoering verschillende opstartfasen kent, is het van groot belang dat uiteinde-

lijk alle fases worden opgestart en worden gefaciliteerd. De onderdelen versterken elkaar 

namelijk, waardoor continuïteit gewaarborgd wordt. In het Masterplan Agroforestry wordt 

reeds gesproken over het belang van onderzoeksprogramma’s waarmee nieuwe kennis 

wordt genereerd. Met deze kennis worden de CoP en lokale netwerken gevoed worden 

waardoor bedrijven en bedrijfsconcepten doorontwikkeld kunnen worden.  
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Bijlage 1: Inventarisatie agroforestryboeren 

Code ondernemer Soort agroforestry Opp. Gerealiseerd Jaar 1 realis. Opp. In planning 

Drenthe     

DR1 Leghennen + bosplantsoen en solitaire bomen 4 <2010  

DR2 kippenuitloop met bomen en struiken 1,7 2005  

Groningen     

GR1 Alley cropping 2,4 2019  

GR2 Kippenuitloop met fruitbomen en kleinfruit 2 2017-2018  

GR3 Leghennen 3 5-10 jaar geleden  

Flevoland     

FL1 Silvopastoraal  2012  

FL2 akkerbouw met fruitteelt en hazelnoot 4 2019  

FL3 noten en akkerbouw 2 2019  

FL4 Utopia AF Floriade 2022 1,4 2019  

FL5 Hazel- en walnoten en duindoorn 2 1996  

FL6 Hazelnoten, fruitteelt, met kippen  0,5 2018 uitbreiden naar voedselbos 

FL7 Wilgenteelt in kippenuitloop 10 2019  

Friesland     

FR1 Alley cropping walnoten 0,5 2010  

FR2 Alley croppingcropping: Noten, groente, bosranden 3 2015  

FR3 Hagen als dier apotheek ? 2020  

FR4 Pijnboom fruit 2 2008  

FR5 Alley croppingcropping ? 2015  

FR6 Veel systemen ? 2020? volwaardige tak 

Limburg     

L1 Silvo/ vee/ schapen 500 2000 (niet meegeteld in geheel) 

L2 Silvo/pluimvee 5 2019 10 

L3 Silvo/ vleesvee 1 2015 5 

L4 Silvo/kippen/ walnoot 0,6 1950  

L5 Silvo/kippen/ walnoot 0 2021 7 

L6 Silvo/kippen   30 

L7 Pilot agroforestry 0  2 

Gelderland     

G1 Silvo 8 2018 4 

G2 Silvo/ alley 4 2019  



 

34  Advies Community of Practice Agroforestry - Opschaling agroforestry door verbinden en kennis delen 

Code ondernemer Soort agroforestry Opp. Gerealiseerd Jaar 1 realis. Opp. In planning 

G3 Silvo 4 2019 4 

G4 Silvo / alley 2 2020  

G5 Silvo/alley 1 2018  

G6 Silvo 4 2020 2 

G7 Silvo/ alley 6 2010  

G8 Silvo/kippen 1 2020 1 

G9 Silvo/kippen 3 2018  

G10 Silvo/kippen 6 2016  

G11 Silvo/kippen 4 2018  

G12 Paddestoelen 1 2018  

G13 Silvo 1 2020  

G14 Silvo/geiten 1 2018 1 

G15 Silvo/kippen 2 2007 1 

G16 Notenteelt  6 2014  

G17 Varkens in bos   2 

G18 Silvo/ kippen/ fruit 1,5 2010  

G19 Silvo/kippen/fruit,noot 4 2020  

G20 Leghennen, walnoten 2 2018  

G21 Vleeskuikens, kersen 0,5 2005  

G22 silvo / fruitbomen 2 2016  

G23 Silvo/kippen 2 2010  

G24 Silvo / kippen 1,4 5-10 jaar geleden  

G25 Silvo / pluimee/ kersen 1 2010  

G26 Silvo/kippen/noten 6,5 2010  

G27 wilgen / strooisel 8 2018  

G28 Alley/ granen/ hagen 30 2017  

G29 Dennen/noten en gras 8 1998  

G30 Silvo/hazelnoten 1 2018 4 

G31 Wilgen/kippen 1 2018  

G32 Noten/hout/pluimvee 2   

G33 gemengd 0  0 

G34 gemengd op landgoed 0  0 

G35 landgoed 0  14 

G36 kippenhouderij 0  30 

Brabant     
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Code ondernemer Soort agroforestry Opp. Gerealiseerd Jaar 1 realis. Opp. In planning 

NB1 Silvopastoraal/noten 1 2018 6 

NB2 Silvopastoraal/noten 15 2017 10 

NB3 Melkvee 0  2 

NB4 Alley cropping/ kastanje/kippen 10 2020 8 

NB5 Silvopastoraal/ divers 2 2017 12 

NB6 Varkens 0 2019 4 

NB7 Silvopastoraal/ divers 20 2018 5 

NB8 Silvopastoraal/ noten 2 2019 2 

NB9 Alley cropping 4 2018 12 

NB10 Silvopastoraal 1 2019 25 

NB11 Alley cropping en Silvopastoraal 0  30 

NB12 Alley cropping en Silvopastoraal 0  24 

NB13 Vleesvee 2 2020  

NB14 Tuinderij 4   

NB15 Alley cropping en voedselb 10 2019  

NB16 Asperges 0  6 

NB17 Melkvee 2 2019 2 

NB18 Schapen 4 2019  

NB19 Alley cropping 0  4 

NB20 Kippen 7 2019  

NB21 Melkvee 4 2019  

NB22 Zoogkoeien 2 2018  

NB23 Tuinderij 4 2018  

NB24 Alley cropping/ kastanje 6 2018  

NB25 Voedselbos/ populieren 0  6 

NB26 Silvopastoraal 0  10 

NB27 Akkerbouw/ hazelnoten 4,5   

NB28 Akkerbouw/ walnoten 4   

NB29 Akkerbouw/fruit 0  10 

NB30 Alley cropping 1 2019  

NB31 Varkens/ noten 2 2018 2 

NB32 Silvopastoraal 2 2019 2 

NB33 Silvopastoraal 2 2018  

NB34 Voederbomen 2 2015  

NB35 Voederbomen 2 2015 2 
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Code ondernemer Soort agroforestry Opp. Gerealiseerd Jaar 1 realis. Opp. In planning 

NB36 Voederbomen 1 2015  

NB37 Voederbomen 1 2015  

NB38 Silvopastoraal/ schapen 4 2019  

NB39 Noten 1 2019  

NB40 Silvopastoraal/ zeer divers fruit 2 2019  

NB41 Alley cropping/ Silvopastoraal/ noten 4 2015  

NB42 Verfbomen 0  1 

NB43 Silvopastoraal/varkens 0  2 

NB44 Alleycropping   10 

NB45 Noten en fruit 2 2018 1 

NB46 Silvopastoraal/varkens 0  2 

NB47 Silvopastoraal/educatie 0  4 

NB48 Voederhagen 0  2 

NB49 Silvopastoraal/ Expertisecentr 0  15 

NB50 Alley cropping/ Kwekerij  2 2020 3 

NB51 Silvopastoraal/varkens 1 2018  

NB52 Silvopastoraal/kippen 1 2016  

NB53 Noten/ 600 walnoten 8 2000  

NB54 Medicinale bomen 1 2019  

NB55 Silvopastoraal/kippen 1 2020 6 

NB56 Silvopastoraal 1 2018  

NB57 Silvopastoraal/kippen/fruit 3 2010  

NB58 Silvopastoraal 1 2019 1 

NB59 Leghennen, houtwal    

NB60 Silvopastoraal, plataan, noten 4 2010  

NB61 Silvopastoraal/ kippen/ fruit 4 2019  

NB62 gemengd 0  5 

NB63 akkerbouw 0  6 

NB64 Silvopastoraal met noten   6 

Noord-Holland     

NH1 boomgaard met kippen 7 2017  

NH2 noten, fruit groente Alley cropping 2 2019  

Overijssel     

OV1 Leghennen, hoogstamfruit 2 2010 of eerder  

OV2 Notenboomgaard met kippen  5,5 2010 < 
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Code ondernemer Soort agroforestry Opp. Gerealiseerd Jaar 1 realis. Opp. In planning 

OV3 Silvopastoraal met varkens, koeien, kippen 4 2013 7 

OV4 fruitbomen met schapen 1 2014  

OV5 Silvopastoraal met varkens 4 2017  

OV6 kippen en varkens in bos 5 2015  

OV7 Hazelnotenboomgaard en voedselerf met melkvee  0 2020 4,6 

OV8 Voedsel/voederhagen met koeien  2 2019 2 

OV9 Wilgenteelt in kippenuitloop 0,25   

OV10 Alley cropping met walnoten 3   

OV11 gemengd 5  5 

OV12 veehouderij op landgoed 5  25 

OV13 agroforestry 5  5 

Utrecht     

UT1 walnoten in weiland 1 2018  

UT2 beplante kippenuitloop 2,5 2012  

UT3 Silvopastoraal 1,3 2019 10 

UT4 Leghennen, hoogstamfruit en walnoten 4 2012  

UT5 Leghennen, hoogstamfruit     

UT6 Silvopastoraal en voederbomen 2  2 

Zeeland     

Z1 Silvopastoraal/noten 8 2018  

Z2    2 

Z3 Alley cropping 1 2020  

Z4 Alley cropping/ voedselbos 1 2018 2 

Z5 Alley cropping/ Silvopastoraal 2,5 2019 2 

Z6 Notengaard 2 2010  

Z7 Alley cropping cropping / hazelnoten  2021 5 

Z8 Alley cropping cropping   2021 10 

Z9 Wilgen/pluimvee 1 2016  

Zuid-Holland     

ZH1 Voederbomen- hagen als dierapotheek <1 2018  

ZH2 Silvopastoraal met hoogstamfruit 5 1995  

ZH3 Kippenhouderij 6  10 

ZH4 Alley cropping / Silvopastoraal met fruit ? 2019  
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Bijlage 2: Netwerken en projecten 

Project  Doelgroep Looptijd Onderwerp Activiteiten Meer informatie 

PNW Voederbomen multi-

functioneel landgebruik 

Melkveehouders en 

geitenhouders  

2011-2014 Bomen als voederge-

was voor herkauwers 

Excursies, studiegroep, aan-

plant, inventarisatie van voe-

derwaarde 

www.voederbomen.nl/ 

www.louisbolk.org/downloads/2931.pdf 

  

Bomen voor Buitenkippen Pluimveehouders 2012-2015 Bomen ea houtige ge-

wassen in kippenuitlo-

pen 

Excursies, studiegroepen, aan-

plant van bomen en miscan-

thus 

www.louisbolk.org/nl/landbouw/dierenwelzijn/bomen-voor-

buitenkippen 

www.louisbolk.org/downloads/3048.pdf  

AGFORWARD Melkveehouders, gei-

tenhouders en pluim-

veehouders 

2014-2017 Voederbomen, be-

schutting voor vrije uit-

loopkippen 

Kennisuitwisseling via excursies 

en publicaties 

www.agforward.eu/index.php/nl 

Agroforestry NW Brabant Vee-, kippen- en var-

kenshouders en plant-

aardige teelten. Breed. 

2017-2020 Introductie/ stimuleren 

van allerlei vormen van 

agroforestry 

Kennisuitwisseling via workshops 

en excursies; opstellen bedrijfs-

plannen 

www.landbouwenvoedselbrabant.nl/projecten+en+pro-

grammas/agroforestry 

Actieplan Bos en Hout Breed 2018-2019 Introductie/ stimuleren 

van allerlei vormen van 

agroforestry 

Opstellen beplantingsplan, fi-

nancieren beplanting en ver-

stevigen netwerken 

https://edepot.wur.nl/394083  

Opschaling agroforestry in 

kippenuitlopen 

Pluimveehouders 2018-2020 Bomen ea houtige ge-

wassen in kippenuitlo-

pen 

Excursies en aanplant van bo-

men 

https://agroforestrykip.nl/ 

  

Farmlife project 

  

Vee-, kippen- en var-

kenshouders en plant-

aardige teelten. Breed. 

2018-2023 Agroforestry opnemen 

in onderwijs; uitwerken 

verdienmodel 

Masterrclases, opstellen be-

drijfsplannen en onderzoek 

www.farm-life.eu/ 

Proeftuin Agroforestry 

Noord-Holland 

Breed 2019-2020 Verkennen mogelijkhe-

den voedselbos en AF 

met pioniers 

Excursies, bijeenkomsten, ont-

werpen, bedrijfsplannen 

www.mnh.nl/project/voedselbossen-en-agroforestry/ 

Agroforestry NW Gelder-

land 

Vee-, kippen- en var-

kenshouders en plant-

aardige teelten. Breed. 

2020-2021 Introductie/ stimuleren 

van allerlei vormen van 

agroforestry 

Kennisuitwisseling via work-

shops, excursies; opstellen be-

drijfsplannen 

 www.sprekendgelderland.nl (in oprichting) 

Projecten ‘Natuurinclusief 

met bomen’ en ‘Noten’  

breed 2020-2021 Bevorderen notenteelt Excursies, bijeenkomsten www.ltonoord.nl/programmas-en-projecten-projecten/no-

tenteelt-en-agroforestry 

Floriade/Weerwoud Living 

Lab  

Breed, akkerbouw Ter voorb. 

Floriade 

Akkerbouw i.r.t. agrofo-

restry 

Inspireren, onderzoeken, de-

monstreren 

www.weerwoud.nl/agroforestry-living-lab/ 

PPS Agroforestry  Akkerbouw, groente-

teelt 

2020-2022 Introductie agroforestry 

in akkerbouw en 

groenteteelt.  

Opstellen beplantingsplan-

nen, onderzoek/ opstarten 

Community of practice 

https://www.wur.nl/en/Research-Results/Research-Institu-

tes/plant-research/Field-crops.htm 

Boomwal als apotheek Melkveehouders 2020-2024 Voederbomen Demonstreren, aanplanten, 

monitoren, ervaringen opdoen 

www.snoeivee.nl  

 

http://www.voederbomen.nl/
http://www.louisbolk.org/downloads/2931.pdf
http://www.louisbolk.org/nl/landbouw/dierenwelzijn/bomen-voor-buitenkippen
http://www.louisbolk.org/nl/landbouw/dierenwelzijn/bomen-voor-buitenkippen
http://www.louisbolk.org/downloads/3048.pdf
http://www.agforward.eu/index.php/nl
http://www.landbouwenvoedselbrabant.nl/projecten+en+programmas/agroforestry
http://www.landbouwenvoedselbrabant.nl/projecten+en+programmas/agroforestry
https://edepot.wur.nl/394083
https://agroforestrykip.nl/
http://www.farm-life.eu/
http://www.mnh.nl/project/voedselbossen-en-agroforestry/
http://www.sprekendgelderland.nl/
http://www.ltonoord.nl/programmas-en-projecten-projecten/notenteelt-en-agroforestry
http://www.ltonoord.nl/programmas-en-projecten-projecten/notenteelt-en-agroforestry
http://www.weerwoud.nl/agroforestry-living-lab/
https://www.wur.nl/en/Research-Results/Research-Institutes/plant-research/Field-crops.htm
https://www.wur.nl/en/Research-Results/Research-Institutes/plant-research/Field-crops.htm
http://www.snoeivee.nl/
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Bijlage 3: Structuur van de CoP 

Deze diagram geeft aan 

hoe de CoP in loop van tijd 

opgebouwd kan worden. In 

deze organogram is te zien 

dat regionale en themati-

sche netwerken bottom-up 

ontstaan en in contact zijn 

met de uitvoerende partij 

van de CoP. Regionale en 

themanetwerken hebben in-

teractie met overheden op 

regioniveau of in de keten. 

Voorbeeld: bij het thema 

‘bomen in kippenuitlopen’, 

kan contact worden ge-

zocht met de keten, om be-

paalde wet- en regelgeving 

te vergemakkelijken de ke-

ten te gebruiken om pro-

ducten of diensten (koolstof vastleggen) uit agroforestrysystemen makkelijker te vermarkten. Integrale kennisuitwisseling wordt samen met regio-

overstijgende thema’s opgepakt door de uitvoerende partij van de CoP. De uitvoerende partij van de CoP werkt hierin samen met onderzoeksin-

stellingen Stichting Agroforestry Nederland en andere stakeholders. Onder andere stakeholders kan gedacht worden aan waterschappen, na-

tuur- en milieufederaties, bosgroepen, en veel partijen meer. Daarnaast vindt uitwisseling plaats met partijen in het buitenland, zoals EURAF en 

relevante onderzoeksinstituten (bijv. ILVO). 


