
AGROFORESTRY 2025 mikt op het verhogen van de toepasbaarheid van dit teeltsysteem
Om de toepasbaarheid van agroforestry binnen de Vlaamse landbouwsector te verhogen, focust het Consortium
Agroforestry Vlaanderen in dit project op het optimaliseren van de verschillende facetten binnen dit teeltsysteem,
alsook op haalbare financierings- en verdienmodellen binnen de Vlaamse landbouwsector.

11 actieclusters richting breed gedragen, efficiënte en financieel haalbare agroforestry
De rode draad? Een set concrete, participatieve veranderingstrajecten onder de vorm van actieclusters. Sterke
interactie met landbouwers en andere spelers in de keten en omgeving krijgt een centrale plaats. Betrokken actoren
spelen een actieve, sturende rol. De 11 clusters zijn: beleid & regelgeving, notenbomen, fruitbomen, houtproductie,
voedselbossen, agroforestry@school, maatschappelijk gedragen agroforestry, teelttechniek & mechanisatie,
silvopastorale agroforestry en koolstofopslag.

In de diepte: optimalisatie op het veld en inzicht in het economisch plaatje
We onderzoeken verder hoe agroforestry kan bijdragen aan veerkracht, welk management geschikt is en hoe het
agroforestry- en bedrijfssysteem geoptimaliseerd kan worden. Onder meer innovatief ontwerp, beheer, boomsoort- en
rassenkeuze, aangepaste gewas- en variëteitenkeuze worden onder de loep genomen. Ook het
koolstofopslagpotentieel wordt uitgespit. Daarnaast worden product-specifieke ketenarrangementen en
vermarktingssystemen bestudeerd, en bedrijfseconomische analyses uitgevoerd.

Een collectief kennisloket en bedrijfsbegeleiding op maat
Via doelgerichte communicatie op maat van de eindgebruiker (van landbouwer tot student, adviseur of beleidsmaker)
wordt kennis en ervaring tastbaar en toegankelijk gemaakt. Ga je zelf professioneel aan de slag met agroforestry? Dan
kan je beroep doen op individuele bedrijfsbegeleiding. Lees meer op www.agroforestryvlaanderen.be.

Geïnteresseerd in meer informatie? Of in een actieve rol binnen de agroforestry actieclusters? Laat het ons weten!

AGROFORESTRY 2025: veranderingstrajecten gericht op 
systeemoptimalisatie en haalbare verdienmodellen

Contact: info@agroforestryvlaanderen.be

AGROFORESTRY combineert de teelt van 
bomen met landbouwgewassen of vee
Zo creëert men nieuwe producten en diensten.
Agroforestry of boslandbouw biedt – mits
doordachte aanpak - bijzondere mogelijkheden om
simultaan in te spelen op tal van uitdagingen: de
bedrijfsrendabiliteit en –veerkracht verhogen,
biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen
behouden en te beschermen, omgaan met
klimaatverandering.


