
 

Agroforestry bijeenkomst van het Praktijknetwerk Nederland. 

Uitwisseling kennis en ervaringen trekkers provinciale agroforestry netwerken en provinciale 

beleidsmedewerkers. Zes december om 13.30 uur Boerderij Veld en Beek te Doorwerth 

Aanwezig: Sietse Hartman, LLTB; Tijmen Hoogendijk, ZLTO; Erik-Lutein Nijsingh, LTO Noord; Jade 

Koop, Agroforestry netwerk Brabant: Loes Vinkenborg, idem; Dyon Temming, Agroforestry netwerk 

Gelderland; Jose van Gerven provincie Gelderland; Marco Bijl, Agroforestry netwerk Limburg; Anouk 

Vingerhoets, provincie Brabant, Anne Cobben Agroforestry netwerk Nederland: Marten Nijhuis, 

provincie Flevoland; Nienke Gerrits, provincie Utrecht; Bram Wendel, netwerk Utrecht; Piet 

Rombouts, Agroforestry netwerk Nederland 

Aanwezig (digitaal). Jan‑Roelof Jalvingh, adviseur landbouw provincie Drenthe; Marja Hoorweg, 

Horizon Flevoland; Rosemarie Slobbe, Hemus Flevoland, Gerard Kamperman, provincie Limburg; 

Petra Schmitz, agroforestry netwerk Limburg 

Afmeldingen: Karien van Veggel en Julia Schafer, provincie Zeeland en Jacomijn Pluimers uit Drenthe.  

 

          

 

Doel bijeenkomst:  

Uitwisseling kennis en ervaringen trekkers provinciale agroforestry netwerken en provinciale 

beleidsmedewerkers. 

 

Agenda 

1) Centraal deel - Presentaties 

Stand van zaken agroforestry in de praktijk- Piet Rombouts- en ervaringen Gelderland – Jose van 

Gerven (prov) en Dyon Temming (trekker netwerk) 

2)  Workshops  

Het doel was om na de presentaties twee parallelle workshops te houden. Echter met 5 personen 

digitaal aanwezig en als gevolg van een gebrekkige internetverbinding zijn beide programma 

onderdelen gecombineerd in een plenaire sessie.  



Verslag (opmerkingen, vragen etc. ter aanvulling op meegezonden presentaties) 

- In Flevoland heeft men agroforestry uitgezonderd van de her-plantplicht in kader 

natuurbeschermingswet/ Omgevingswet.  

- Men vraagt zich af hoe, in kader agroforestry, om te gaan met pachters. 

- Jose van Gerven benadrukt dat men in pioniersfase van introductie agroforestry (-netwerk) 

een pionier nodig heeft met attitude van stimuleren, aanjagen, netwerken en 

aanspreekpunt! Het is belangrijk dat deze zich omringt door inhoudelijk deskundigen. 

- Na een pioniersfase volgt een periode van professionalisering; in Brabant en Gelderland 

heeft men daarom o.a. een stichting Agroforestry opgericht. De provinciale aanpak wordt 

essentieel geacht om goed aan te kunnen sluiten bij provinciaal beleid en regelingen en om 

afstand tussen boeren, t.b.v. onderlinge uitwisseling ervaringen zo klein mogelijk te maken. 

Het opbouwen van onderling vertrouwen wordt hierbij namelijk als noodzakelijk geacht! 

- Dit is ook belangrijk om als boer(-ennetwerk) maar ook als ondersteunend buro gezien en 

gewaardeerd te worden. 

- In kader van het nieuwe GLB is het mogelijk met groepen boeren een aanvraag voor 

ondersteuning te doen. 

- Gesproken wordt over de (opbouw van) kosten van aanleg agroforestry. Dit is belangrijk 

omdat meerdere provincies nadenken over subsidieregeling. Een inschatting is dat aanschaf 

bomen ongeveer 60 % uitmaken van totale kosten.  

- Meerdere aanwezigen geven aan dat monitoring van resulaten belangrijk is om 

beleidsinspanningen van bijv  provincies en gemeenten te kunnen volgen. Punt van aandacht 

voor volgende keer!? 

- Zo ook m.b.t. landschapsvorming. Deze nieuwe bottom-up beweging van vorming “Nieuwe 

Cultuurlandschappen” vraag aandacht en waardering.  

 

Afspraak 

- De aanwezigen zijn tevreden met het verloop en de inhoud van de middag. De combinatie 

van beleids- en praktijktrekkers wordt daarbij als waardevol geacht.  

- Voorgesteld wordt om (in het voorjaar?) een vervolgbijeenkomst te houden. Het voorstel is 

om dit te combineren met een excursie. Concreet; het voorstel is om een bezoek aan 

boerderij “Tussen de hagen” van Ron van Zandbrink in Stoutenburg bij Amersfoort te 

brengen. Doel is, naast excursie, daarbij de ervaringen van Flevoland en Utrecht centraal te 

stellen. Daarbij is het wenselijk om een grotere vraag/ thema centraal te stellen. Bijvoorbeeld 

de eerder genoemde “provinciale regelingen”, “monitoring resultaten” of “wat zijn de 

bottlenecks bij opschaling”? 

- Aanwezigen wordt gevraagd aandachtpunten en vragen van tevoren aan te geven bij Piet 

Rombouts zie zorg zal dragen voor organisatie (samen met Loes Vinkenborg voor wat betreft 

het boerderij bezoek).  

 

 Piet Rombouts 7 december 2022 

 


