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Waarom 
biodiversiteit?

• Biodiversiteitscrisis?

• We hebben biodiversiteit 
nodig in de landbouw

• Bestuivers

• Natuurlijke 
plaagbestrijding

• Natuurwaarde van het 
platteland



Opbouw 
presentatie

1. Op welke manier draagt 
agroforestry bij aan 
biodiversiteit?

2. Wat weten we over 
resultaten van 
onderzoeken?

3. Hoe kan je met het 
ontwerp inspelen op 
meer biodiversiteit?
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I. Gewasdiversiteit
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1. Op welke manier draagt agroforestry bij 
aan biodiversiteit?
I. Gewasdiversiteit

• Geplande biodiversiteit

• Verschillende (productieve) gewassen op 
een perceel (2+)

• Meerdere soorten en variëteiten

• Verhoogt natuurlijk aanwezige 
biodiversiteit

II. Diversiteit van niches en habitats

III. Verbinding habitats



1. Op welke manier draagt agroforestry bij 
aan biodiversiteit?
I. Gewasdiversiteit

II. Diversiteit van niches en habitats
• Permanente boomstrook

• Onverstoorde vegetatie

• Diversiteit in vegetatiestructuur

• Niches in bomen zelf

• Microklimaat

III. Verbinding habitats



1. Op welke manier draagt agroforestry bij 
aan biodiversiteit?
I. Gewasdiversiteit

II. Diversiteit van niches en habitats

III. Verbinding habitats
• Creëren van corridors

• Vergroten van habitats

• Buffer rondom natuurgebieden



2. Wat weten we uit 
onderzoek?

• Internationale meta analyses

• Ander onderzoek uit het buitenland

• Onderzoek uit Vlaanderen en Nederland



2. Wat weten we uit 
onderzoek?
• Internationale meta analyses

• Torralba et al. 2016
• Europese case studies

• Grootste aandeel in Mediterraan gebied

• Voornamelijk silvopastoral

• Agroforestry heeft een sterk positief 
effect op de biodiversiteit

• Dit effect is echter context specifiek

• Opvallend groot effect op vogels

• Beillouin et al. 2019



2. Wat weten we uit 
onderzoek?
• Internationale meta analyses

• Torralba et al. 2016

• Beillouin et al. 2019
• Globale review van meta analyses over 

gewasdiversiteit

• Agroforestry heeft een sterk positief effect op de 
biodiversiteit

• Blijft context afhankelijk



2. Wat weten we uit 
onderzoek?

• Ander onderzoek uit het buitenland
• Toenemende aantallen/soortendiversiteit 

van:

• Vogels

• Kleine zoogdieren

• Veel insecten soorten
• (Wilde) bestuivers

Uit: Selin Norén. 2019 e.a. 



2. Wat weten we uit 
onderzoek?

• Onderzoek uit Vlaanderen en Nederland
• Pardon et al. 2018/2019

• Effect van bomen op arthropoden

• Detrivoren en predatoren

• Jonge AF systemen & volgroeide ‘grens’ bomen

• Silvoarable systemen (akkerbouw)

• Verhoogde biodiversiteit van pissebedden en miljoenpoten 
in bomenrijen en nabije akkerbouw

• Loopkevers diverser en actiever in akkerbouwstroken



2. Wat weten we uit 
onderzoek?
• Onderzoek uit Vlaanderen en Nederland

• Pardon et al. 2018/2019

• WUR onderzoek in strokenteelt
• Effect van biodiversiteit in strokenteelt 

• Akkerbouwgewassen in stroken van 3-48 m

• O.a. aantallen loopkevers en vliegende insecten 
nemen toe bij strokenteelt

Uit o.a. Faber et al. 2020 & Sukkel et al. 2019



3. Waar kan je rekening mee houden tijdens 
het ontwerp van je agroforestry systeem?

• Variatie in (boom)soorten

• Bloeiende soorten (variatie bloeitijd & bloemtype)

• Afwisseling bomen en struiken

• Inheemse soorten

• Afstand tussen boomstroken

• Verbinding habitats en bestaande natuurlijke elementen

• Onderbegroeiing bomen

• Weidevogels??

Enkele tips in WUR Factsheet (Selin Norén. 2019)



Wat doet de WUR met Agroforestry?

• Agroforestry demovelden sinds 2018

• PPS Agroforestry 2019-2022
• Meer gericht op silvoarable systemen (akkerbouw)
• Kennisontwikkeling
• Begeleiden van geïnteresseerde boeren

• Agroforestry proef aangelegd in Lelystad (2020)
• Hazelnoten met akkerbouw + biodiverse haag/strook
• Onderzoeken van oa:

• Effect boomafstanden
• Microklimaat
• Biodiversiteit 

• Nieuwe PPS gericht op verdienmodellen (?)



Take home messages

Het is aangetoond dat agroforestry kan bijdragen aan het vergroten van de 
biodiversiteit, maar de grootte van het effect is context en locatie specifiek.

Dit effect kan spelen op de percelen zelf met bijvoorbeeld hogere functionele
biodiversiteit en hogere landschapswaarde, maar agroforestry percelen kunnen ook
bijdragen aan de algemene biodiversiteit via vergroten van leefgebieden en habitats.

Via het ontwerp en de invulling van het agroforestry systeem kan er extra focus gelegd
worden op het vergroten van de biodiversiteit.
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