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Concrete projecten/activiteiten

Agroforestry in de provincie Gelderland

Take home messages

Figuur 1. Deelnemers bedrijfsplannen Agroforestry Gelderland - 16 augustus 2022

Zoals aangegeven in de kadernota ‘Toekomst voor de Gelderse boer’ ondersteunt 

de provincie Gelderland kansrijke nieuwe landbouwconcepten zoals agroforestry. 

Met agroforestry wordt de weerbaarheid van het landbouwsysteem verhoogd en 

ontstaat een veerkrachtiger bedrijfssysteem met een duurzamer verdienmodel. 

Het versterkt de biodiversiteit, vergroot het watervasthoudend vermogen van de 

bodem en zorgt voor een beter koolstofvastlegging in zowel de bodem als in de 

houtige gewassen. Omdat boeren nog weinig kennis en ervaring hebben met 

agroforestry is een krachtige, stimulerende overheidsrol nodig.

• 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. 
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• Bewustwording en kennismaking: in 2020 zijn we gestart met het vormen  

van een Agroforestry Netwerk Gelderland waarbij de focus op boeren ligt. 

– Ze krijgen voorlichting en ideeën over de kansen van deze nieuwe 

landbouwvorm.

– Er zijn specifieke studiegroepen gevormd voor kennisdeling.

• Bedrijfsplannen: boeren kunnen een voucher van 1.500,-- euro aanvragen en 

een agroforestryplan laten opstellen. De eigen bijdrage is 400,-- euro

• Subsidie: om ook daadwerkelijk de aanplant en aanleg te versnellen is op 1 

mei 2022 een subsidieregeling aanleg agroforestry opengesteld waarbij 75% 

van de aanlegkosten wordt vergoed tot een maximum van 20.000,-- euro  

• Onderzoek: we participeren in meerdere onderzoeken.

• Samenwerking: 

– In de provincie werken samen met kennisinstellingen, Stichting 

Landschapsbeheer Gelderland (SLG), adviesbureaus en diverse gemeenten. 

De samenwerking met het platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland 

(NIL) wordt geïntensiveerd en daarbij is er ook afstemming met relevante 

landschapsinitiatieven. 

– We zijn partner van het Agroforestry Netwerk Nederland.

Figuur 3. Kick-off bijeenkomst Gelders Netwerk Agroforestry 
boerderij Wittenhorst, september 2020

Ervaringen en uitdagingen

• 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;

• Plafond van de regeling Aanleg agroforestry in september al bereikt.
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Uitvoering in voorbereiding

Figuur 2. Kick-off bijeenkomst Gelders Netwerk Agroforestry 
boerderij Wittenhorst, september 2020

http://www.wur.nl/agroforestry
http://www.gelderland.nl/
https://www.gelderland.nl/themas/agrifood/documenten-en-nieuwsbrieven
https://www.natuurinclusievelandbouwgelderland.nl/projecten/bedrijfsplannen-natuurinclusieve-landbouw/
https://www.gelderland.nl/subsidies/aanleg-agroforestry
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