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Help Gelderse boeren en tuinders te bewegen naar

• duurzame, 

• natuurinclusieve en/of

• kringlooplandbouw 

met een duurzaam verdienmodel.

– Focus op de middengroep en op het ondernemerschap
van de boer 

– Focus op waardevermeerdering

– Extra middelen en instrumenten, geld landt zoveel 
mogelijk op het erf

Toekomst voor de Gelderse boer
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Kennis 
&innovatie

Mogelijk 
maken

belonen 
maatschappelijke 
diensten

innovatiemakelaars

netwerken

proeftuinen

GLB/POP

garantiefonds

investeringskrediet 
kavelruil

pilot grondverkoop

prv subsidies

landschapsfonds 600 ha

agrarisch natuurbeheer

ketenafspraken

GEBIEDSGERICHT / GEBIEDSPROCESSEN

Agrifood Gelderland
bodemkwaliteit

bedrijfsplan

energietransitie

KPI

Onafhankelijk 
keukentafelgesprek



• Pluimvee

• Melkveehouderij

• Fruitteelt

Agroforestry in Gelderland: 
voor wie?



Inspiratie en kennis

Workshops

Bijeenkomsten

Netwerk: 

Gelders netwerk

Landelijk netwerk

Agroforestry: hoe en wat?



Hoe en wat? Bedrijfsplannen



• Doelgroep: agrariërs

• Eenvoudige regeling

• 75% subsidie voor plantmateriaal, arbeidskosten en 
toebehoren 

• Maximaal 20.000 euro subsidie

• Laagdrempelig: minimaal 1 hectare met 30 
bomen/struiken of rij(en) van minimaal 20 meter

• Geen tender

• Eerste openstelling 1-5-2022

• Tweede openstelling 1-11-2022 

– 2000

Hoe en wat? Subsidie Agroforestry
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Aanvraag
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• Digitaal aanvraagformulier

+ de volgende bijlagen:

• Begroting (format beschikbaar)

• Projectplan (verplicht format)

Soort bedrijf, beschrijving keuze en type agroforestry systeem, 
activiteitenplanning, kaart/beeldmateriaal

• Topografische kaart

• Offertes 

En indien van toepassing ook nog:

• Bewijsstukken eerder ontvangen de-minimissteun 

• Kopie recent bankafschrift



Oprichting stichting

Integratie Platform Natuurinclusieve Landbouw

• Uitbouwen, professionaliseren en organisatie

• Bedrijfsplannen (60)

• 250 boeren aangesloten/ 1000 hectare

• LTO Noord, SLG, Waterschappen, gemeente

Herplantplicht

Vervolg 2023-2024
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Gemeenschappelijk
LandbouwBeleid GLB 
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• Zie Tabel Gewassen en GLB 2021

De meeste vormen van agroforestry kunnen in 
aanmerking komen voor de GLB basishectarepremie

Voorbeelden van relevante gewascodes:

• 2023: via niet productieve investeringen en/of eco-
regelingen 



• Het netwerk is voortvarend van start gegaan

• Goede voorbeelden werken inspirerend

• Agroforestry gaat steeds meer leven;

• Er is nog veel onbekendheid: hoe bereiken we de hele 
doelgroep?

• Integraal beleid tot uitvoering brengen blijkt in praktijk lastig

• Financiële bijdrage op erf laten landen is vanwege staatssteun 
makkelijker gezegd dan gedaan

Ervaringen en uitdagingen
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• Maak een keuze wat betreft beleidsdoel en doelgroep;

• Start met bewustmaken en kennisdelen;

• Zorg ook voor concrete stimulansen zodat de doelgroep 

daadwerkelijk en positief wordt geactiveerd;

• Belangrijk om de juiste deskundige aanjagers te vinden die de taal 

van de boer spreken en kunnen enthousiasmeren;

• Zowel intern als extern de samenwerking zoeken: daar aansluiten 

waar  energie zit;

• Via meerdere kanalen de doelgroep blijven benaderen. 

Aanbevelingen

12



Agroforestry (gelderland.nl)

Nieuwsbrief Agrifood:

agrifood@gelderland.nl

Subsidie aanvragen:

https://www.gelderland.nl/subsidies/aanleg-agroforestry

Piet Rombouts Piet@RomboutsAgroEco.nl

Dyon Temming agroforestry@hetbuitenbureau.nl

José van Gerven j.van.gerven@gelderland.nl

Meer informatie?

13

https://www.gelderland.nl/themas/agrifood/ik-doe-mee/agroforestry
mailto:agrifood@gelderland.nl
https://www.gelderland.nl/subsidies/aanleg-agroforestry
mailto:Piet@RomboutsAgroEco.nl
mailto:agroforestry@hetbuitenbureau.nl
mailto:j.van.gerven@gelderland.nl


Vragen?


