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Kansen voor agroforestry in de melkveehouderij: 
invloed van bomen op gewas

Bert Reubens

NVWV studiedag
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Agroforestry (boslandbouw) = doelbewuste 

combinatie van de teelt van landbouwgewassen (of 

dieren) en houtachtige gewassen (bomen en/of 

struiken) op eenzelfde perceel

Nieuw producten en/of diensten worden zo gecreëerd

Agroforestry is…
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Agroforestry, boslandbouw of “bomenlandbouw”: een nieuwe 

benaming voor een eeuwenoud landgebruik

• Veel uiteenlopende vormen – talrijke combinaties

• Principe = nabootsen natuurlijk (bos) ecosysteem

• Bodemstabiliteit ↑, ziektegevoeligheid ↓, bodemvruchtbaarheid ↑, 

gunstig microklimaat, diversificatie van inkomsten en producten

• Algemeen: buffer + beperking risico + diversificatie

Agroforestry in de wereld
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Traditionele AF systemen
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Moderne varianten
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Moderne varianten
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Brede range aan systemen



IL
V

O

WELKE INVLOEDEN?
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Bomen op het veld… wat gebeurt er?
Invloed op…
• Microklimaat: hoeveelheid licht, wind, 

temperatuur, neerslag

• Beschikbaarheid van water & 
voedingsstoffen

• Andere aspecten van bodemkwaliteit

• Boven- en ondergrondse biodiversiteit

• En uiteindelijk dus ook: invloed op 
gewasopbrengst & productenrange

Veranderingen in 

neerslagpatroon

Veranderingen in windpatroon

Boom

Verandering in 

zonnestraling

Veranderingen in 

energiebalans
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« De boom heeft toegang tot hulpbronnen waar het gewas anders niet aan kan»  

(Ong et al., 1996)

Wat heeft agroforestry te bieden?
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Wat heeft agroforestry te bieden?

• Vaststelling: vaak een hogere  totale biomassaproductie in 
agroforestrysystemen ten opzichte van een enkelvoudige, 
zuivere teelt

• Efficiëntere benutting water, licht, nutriënten

• Positieve interacties tussen bomen en gewassen?

• Vaak enorme diversiteit aan producten en diensten

• Brandhout, industriehout, biomassa, vruchten, noten, voeder

• Sappen, confituren, olie, meel, likeur, paddenstoelen, 
honing, wild, vogels, aromatische / medicinale planten
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Wat heeft agroforestry te bieden?

• Agroforestry => invloed op biodiversiteit en op talrijke 
andere belangrijke ecosysteemdiensten

ESD = nuttige diensten die een ecosysteem (natuur, 
landbouw, bos,…) levert voor de mens

• Opslaan van koolstof

SOC (g kg-1)

Distance (m)

Bomenrij
Controle

Populieren (25 jr): toename van 5.3 ton C/ha in bodem.
Bodem + biomassa: 1 tot 3 ton C/ha/jaar
Bladval, takval, (boomwortels)
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Wat heeft agroforestry te bieden?

• Agroforestry => invloed op biodiversiteit en op talrijke andere 
belangrijke ecosysteemdiensten

ESD = nuttige diensten die een ecosysteem (natuur, 
landbouw, bos,…) levert voor de mens

• Opslaan van koolstof

• Verbeteren van bodemvruchtbaarheid & waterhuishouding

• Vermijden van erosie & nutriëntenuitspoeling

• FAB: bestuiving, natuurlijke plaagbestrijding, 
bodembiodiversiteit
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Wat heeft agroforestry te bieden?

Agroforestry => bijdrage tot landbouw die meer weerbaar is 
tegen impacts klimaatverandering (cfr “bufferwerking”)

• Invloed op microklimaat: licht, wind, temperatuur, water
• Vrij complex… Inzicht belangrijk => als toepasser kan je 

dan op die effecten inspelen

• Wind => reductie windsnelheden = minder legering - minder 
winderosie - minder snelle uitdroging

• Temperatuur => globaal  tot 4 °C lagere dagtemperaturen (vermijden 
van hittepiek op warmste dagen) en tot 2 à 3 °C hogere 
nachttemperaturen



IL
V

O

LICHT
Schaduwwerking: naargelang omstandigheden (on)gewenst:

 Schaduwworp effect op gewasproductiviteit en – kwaliteit (in 
grasland: effect op botanische samenstelling)

 Effect tot op afstand ruim 2 x boomhoogte; sterkste (negatieve) 
effecten in de zone tot 10m nabij (volgroeide) boom

 Gewasafhankelijk

(Dupraz & Liagre, 2008)

Licht, water, wind & temp

Bomenrij oost-west: heterogene belichting                  Bomenrij noord-zuid: homogene belichting



IL
V

O

Zomergewas vs wintergewas (Sidonie Artru 2017)

Suikerbiet Wintertarwe

Schaduw
Schaduw

Licht, water, wind & temp
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+ Vermijden hittestress bij dieren

+ Minder evapotranspiratie, minder hittestress gewas?

Licht, water, wind & temp
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Invloed op waterhuishouding (en dus droogte –
wateroverlast) 

• Competitie en/of complementariteit? Buffer?
– Enerzijds: boomwortels onttrekken water en treden in competitie. Nefast 

voor zomergewassen dicht bij bomen.

– Anderzijds: bomen verhogen waterbeschikbaarheid via substantieel hogere 
infiltratie (doorworteling, toename OC, …) & oppompen uit diepe lagen 
(“hydraulic lifting”)

– Globale aanname: bufferende werking in periodes van extreme droogte of 
extreem natte omstandigheden

Licht, water, wind & temp

• Terreinervaringen tot dusver:
– Variabel. Gunstig effect best waargenomen nabij 

een houtkant/heg systeem (en op leembodem)

– Soms snellere opdroging van percelen in nat 
voorjaar vastgesteld.

• Nood aan accurate voorspelling + 
richtlijnen voor ontwerp en beheer
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Systeembenadering… Veel potentieel…
Succes sterk afhankelijk van 

doordachte planning, aanleg en beheer
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AAN DE SLAG IN DE PRAKTIJK!
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• Boomsoorten- en variëteitenkeuze

• Teeltcombinaties, mengvorm

• Ontwerp en technische aandachtspunten

• Kostprijs

• Contacten (experts, leveranciers, 
vermarkting, …)

• Wet- en regelgeving

• Subsidievoorwaarden

• …

23

Veel opties, veel 
aandachtspunten
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- Stapsgewijs een plan uit te bouwen - Neem de tijd!

- Boomsoortenkeuze (bij uitbreiding: variëteit, 
onderstam, type plantsoen, …)

- Aantal bomen en indeling perceel (machines? teelt? 
vorm?)

- Beheer en snoei

- Bescherming van de bomen

- Beheer van de strook onder de bomen

- Teelttechnische maatregelen op het perceel 
(bewerking, bemesting, …)

Hoe ga je aan de slag …
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Weldoordachte boomsoortenkeuze is cruciaal!

De Vos et al. (2010)

Welke boomsoort?
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Stap 1. Groeiplaatsanalyse

• Agroforestry Vlaanderen boomsoortenmatrix

• www.boomwijzer.be

• https://bobo.inbo.be/map

Welke boomsoort?
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Stap 2: Doelstellingenanalyse

- Kwaliteitshout, biomassa, vruchten, ecologische of 
landschappelijke functie, …

- Agroforestry, dus …
- Geen soorten gevoelig aan zonnebrand (bv. beuk)

- Geen soorten die een permanente of langdurige schaduw werpen 
(bv. meeste naaldbomen) (uitzondering bepaalde comb met dieren)

- Geen soorten die veel wortelopslag vertonen (bv. ratelpopulier)

- …

- Persoonlijke afwegingen:
- Korte versus lange rotatieperiode (bv. berk of populier vs eik)

- Nadruk op kwaliteitshout of eerder op volumeproductie (bv. zoete 
kers vs. populier)

- …

Welke boomsoort?
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• Snelle groei
• Dicht en/of breed kroondek (schaduw) of dense verticale 

structuur (windscherm)
• Tal van opties - soorten als wilg, zwarte els, haagbeuk, 

tamme kastanje, eik, veldesdoorn, esdoorn, valse acacia, …

Bomen voor beschutting
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Wat? 

• Jonge bladeren en twijgen van bomen en struiken
• (Ook scheuten, knoppen, bast, schors, vruchten, noten, …)
• Meeste voedingsstoffen in bladeren: bevatten eiwitten, vetten en 

suikers maar zijn ook bron van mineralen, sporenelementen en 
secundaire plantenstoffen (bv. tannine)

Criteria?

• Smakelijkheid bepaalt in grote mate de opname
• Voederwaarde (energie, eiwitten, ….)
• Verteerbaarheid
• Toxiciteit vs medicinale / antibacteriële werking
• Gunstig effect op productkwaliteit (vlees)
• Groeisnelheid bomen

Enkele opties: es, els, hazelaar, wilg, haagbeuk, eik, olm, fruitbomen, 
populier, …

www.voederbomen.nl

Voederbomen
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Bekijk zeker eens:

- De fiche voor voederbomen op het kennisloket van 
www.agroforestryvlaanderen.be => kennisloket => werken met dieren => 
voederbomen op de weide

- De website www.voederbomen.nl

- Dit filmpje over “boomhooi”: https://www.youtube.com/watch?v=Nnp9NpC1VzQ

© Voederbomen.nl

Voederbomen

http://www.agroforestryvlaanderen.be/
http://www.voederbomen.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=Nnp9NpC1VzQ
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Stap 3: Haalbaarheidsanalyse

- Ziektegevoeligheid (bv. es), beschikbaarheid en 
kostprijs plantsoen, ….

Potentieel interessante boomsoorten voor agroforestry

zoete kers, berk, walnoot,  populier, eik, lijsterbes, els, (gewone es), 
wilg (korte rotaties), abeel, elsbes, hoogstam appel of peer, 

kastanje, hazelaar, ...

Welke boomsoort?
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TOOLS & ONDERSTEUNING
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• Platformwebsite: www.agroforestryvlaanderen.be

• Bundelt projectoverkoepelend alle beschikbare informatie

Waar vind ik (online) informatie?

http://www.agroforestryvlaanderen.be/
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• Kennisloket (per thema)

• Publicaties => werken met filters (thema, type)

Waar vind ik (online) informatie?
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• “Agroforestry Planner”

Beslissingsondersteunende tool
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• Boomsoortenmatrix

Beslissingsondersteunende tool
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Andere informatiebronnen
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Masterclasses Agroforestry
• Op de hoogte blijven? 

https://www.agroforestryvlaanderen.be/nl/projecten/farmlife

https://www.agroforestryvlaanderen.be/nl/agenda

• Alle presentaties en video’s online terug te vinden via deze link

• Volgende masterclasses: 

• Verdienmodellen en vermarkting van AF producten (dec ‘21 / jan ‘22)

• Wintersnoei fruitbomen + rondleiding voedselbos (zat 26/3 - voedselbos De 
Woudezel)

• Deelnemers aan het woord (apr/mei ‘22)

https://www.agroforestryvlaanderen.be/nl/projecten/farmlife
https://www.agroforestryvlaanderen.be/nl/agenda
https://drive.google.com/drive/folders/1G08NCA9NRgTiqjWiY_BYI101fBbHa9z3?usp=sharing
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Interactief: actieclusters
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Bedrijfsspecifieke vragen?

• Website (kennisloket), masterclasses en andere 
collectieve infomomenten = algemene principes, grote 
lijnen, info & training rond specifiek onderwerp

• Antwoord op maat voor jouw bedrijf? 1-op-1 begeleiding 
voor landbouwers in Vlaanderen

• Via aanmeldformulier
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Bedankt! Vragen? 

Contact

bert.reubens@ilvo.vlaanderen.be

info@agroforestryvlaanderen.be
www.agroforestryvlaanderen.be

www.agromixproject.eu
www.farm-life.eu/


