BOSGROEP ZUID NEDERLAND ZIET KANSEN VOOR AGROFORESTRY
Op steeds meer plekken in Nederland integreert men eetbare bomen en struiken in stad, land of landbouw.
Deze integratie van bomen en struiken noemen we agroforestry. De invulling kan op verschillende manieren en
schaal en iedere keuze kent een variatie aan kansen en voordelen.
De basis voor agroforestry is een gezonde bodem met natuurlijke bodemvruchtbaarheid, waterbeschikbaarheid
en een stabiel microklimaat. Door gebruik van meerdere soorten neemt de productie en robuustheid van het
ecosysteem toe en vermindert het risico op ziekten, plagen en uitval door extreme weersomstandigheden.

Kansen
Agroforestry biedt volgens de Bosgroep verschillende kansen:
 In de landbouw biedt de integratie van bomen een uitgelezen kans om
de voedselproductie te verduurzamen en tegelijkertijd kan het een
alternatief verdienmodel zijn;
 Bosjes, houtwallen en heggen kunnen helpen de robuustheid van
natuurgebieden te vergroten, en kunnen fungeren als ecologische
verbindingszones;
 In bos- en natuurgebieden zorgt de aanplant van eetbare bomen en
struiken voor meer diversiteit, en een hogere belevingswaarde voor
bezoekers;
 Naast de inheemse soorten kan het ook interessant zijn om soorten
toe te voegen uit vergelijkbare klimaatzones. Zeker als ze nuttige
eigenschappen hebben die aanvullend zijn op de eigenschappen van
inheemse soorten, maar ook in het kader van klimaatresistentie. Denk
daarbij aan het verlengen van de bloeiboog, grotere vruchten en een
hoger voedselaanbod.

Welke vormen zijn mogelijk?
Er zijn veel verschillende vormen van agroforestry mogelijk. Vaak onderscheiden we drie hoofdcategorieën.
Welke vorm, of tussenvorm, het beste bij u past hangt af van de beschikbare grond, uw huidige en gewenste
bedrijfsvoering en, daarmee samenhangend, het doel dat u voor ogen heeft.
Rijenteelt
 Rijen van bomen en/of struiken op
regelmatige afstand van elkaar (20-40 meter);
 Tussen de rijen in is ruimte voor een- of
meerjarige gewassen.
Boomweide
 Combinatie van fruit- of notenbomen met
kippen, of begrazing door koeien of schapen.

Voedselbos
 Minimaal 0,5 ha bestaande uit vier tot zeven
verschillende lagen eetbare (exotische) bosen struiksoorten;
 Oogstbaarheid en onderhoud vereenvoudigen
door te planten in clusters of rijen van
dezelfde soort.

Wat kan Bosgroep Zuid Nederland voor u betekenen?
Bosgroep Zuid Nederland biedt ondersteuning bij de planvorming, het ontwerp, de subsidieaanvraag en/of de
uitvoering van uw project. Zowel in kleine, maatschappelijke projecten als in grote bedrijfsmatige projecten
kunnen wij deze ondersteuning bieden. Bosgroep Zuid Nederland heeft;
 jarenlange ervaring in aanleg en beheer van bomen, bossen en andere natuurterreinen. Daardoor
beschikken we over ruime kennis van de geschiktheid en klimaatgevoeligheid van soorten, met andere
woorden ”juiste plant op de juiste plaats”;
 een breed netwerk voor de aankoop en aanplant van kwalitatief plantsoen ;
 jarenlange ervaring in natuur- en landschapsbeheer, waaronder bijvoorbeeld kleine landschapselementen
en begeleiding bij het beheer hiervan;
 jarenlange ervaring in het opstellen van inrichtingsplannen en subsidieaanvragen;
 toegang tot de nieuwste kennis omdat we zelf ook wetenschappelijk (bos)ecologisch en bodemkundig
onderzoek uitvoeren en bijdragen aan agroforestry-onderzoek op het gebied van (a)biotiek, wet- en
regelgeving en (ecologische) verdienmodellen;
 up-to-date informatie over ontwikkelingen binnen de sector als partner van de ”GreenDeal Voedselbossen”
en het project “Voedselbossen Zuidoost-Nederland”.

Maakt dit u enthousiast?
Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek of bezoek.
Bosgroep Zuid Nederland
Huisvenseweg 14, 5591 VD Heeze
Tel: 040-3034974
www.bosgroepen.nl

