Inspiraties om zelf aan de slag te gaan
Boeren met bomen

Wat is Boeren met bomen?
In het verleden maakten boeren op verschillende manieren gebruik van bomen op hun bedrijf: voor
gereedschappen, als brandstof of als aanvulling van het dieet voor het vee. In het moderne
landbouwbedrijf is het gebruik van bomen op veel plekken naar de achtergrond verdwenen.
Maar ook in de moderne landbouw kunnen bomen een belangrijke meerwaarde vervullen. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan het vasthouden van voedingsstoffen in de bodem, het leveren van belangrijke
voedingselementen voor vee of het combineren van verschillende producten op een bedrijf. Boeren met
Bomen heeft niet alleen een agrarisch belang, het maakt het landschap aantrekkelijker en verhoogt de
biodiversiteit. De winst is daarom tweeledig; voor de boer en voor de natuur.

Voorbeeld uit de praktijk
Op het pluimveebedrijf De Zandschulp, in de buurt van Veenendaal, wordt het houden van kippen
gecombineerd met een productieboomgaard en een wilgenplantage.

Betrokken organisaties
Het Louis Bolk Instituut in Driebergen doet onderzoek naar de verschillende combinaties van bomen en
struiken met de agrarische bedrijfsvoering.
http://www.louisbolk.org/nl/landbouw/landbouw-en-natuur/agroforestry

Wat kunt u doen?
Agrariërs en andere grondeigenaren met interesse in Boeren met bomen kunnen contact opnemen met het
Louis Bolk Instituut en de mogelijkheden bespreken. Leden van knotgroepen, hoogstambrigades of andere
vrijwilligersgroepen kunnen kennis over dit concept verder verspreiden en grondeigenaren
enthousiasmeren. En uiteraard kunt u boeren ondersteunen bij de realisatie van dit concept, bijvoorbeeld
door te helpen met het planten en snoeien van bomen.
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