Ontwikkelingstraject

Voedselbosbouw in het deltalandschap
januari t/m maart 2018
Voedselbosbouw op jouw bedrijf

Voor agrariërs uit de provincie Zuid-Holland biedt het Rotterdams Forest Garden
Netwerk in samenwerking met Voord&Wij
en LTO-Noord een ontwikkelingstraject
voedselbosbouw aan.
In dit ontwikkelingstraject krijgen de deelnemers meer inzicht in voedselbosbouw en
haar principes en welke mogelijkheden er
zijn dit te implementeren in de eigen context
van het eigen bedrijf. Aan het einde van de 5
bijeenkomsten heeft elke deelnemer een beter begrip van voedselbosbouwprincipes en
een ruw schetsontwerp van zijn/ haar bedrijf
met gebruikmaking van deze principes.

Doelstelling

Het ontwikkeltraject is onderdeel van het
project Voedselbosbouw in het Deltalandschap. Dit project onderzoekt hoe voedselbosbouw kan worden gerealiseerd in de
regio rond Rotterdam. Stip aan de horizon
is een landschap van productieve systemen
die zonder bestrijdingsmiddelen of grondbewerking (na de aanleg) en met een minimum aan bemesting een opbrengst leveren
die vergelijkbaar is met de huidige landbouw. Dat toekomstbeeld is nu nog veraf.
Het project werkt daarom aan concrete
eerste stappen richting dat toekomstbeeld.

Paul de Graaf Ontwerp & Onderzoek
www.pauldegraaf.eu

Rotterdams Forest Garden Netwerk
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Bandbreedte

Voedselbos

Het project hanteert een bandbreedte aan
mogelijke vormen van voedselbosbouw.
Die beweegt zich tussen rijenteelt en een
volledig voedselbos.

Aan het andere eind van het spectrum staat
het voedselbos. Het voedselbos is ingericht
als een natuurlijk ecosysteem, maar met
eetbare soorten.
Het idee is dat effecten die zich in rijenteelt
voordoen (zoals: vastleggen en beschikbaar
maken van voeding; beschutting en natuurlijke gewasbescherming door hogere biodiversiteit) nog veel sterker aanwezig zijn als
de teelt meer wordt ingericht naar voorbeeld
van de natuur.
Dit heeft wel consequenties voor de manier
van telen: van aanleg en beheer tot oogst.

Rijenteelt

Rijenteelt (alley cropping) is de naam voor
toepassing van bomenrijen tussen meer
gangbare, eenjarige teelten of beweiding
door vee. Deze vorm van agroforestry is in
opkomst, en er is inmiddels al ervaring mee
opgedaan door boeren, met name in Frankrijk en Vlaanderen. Ook zijn de voorbeelden
wetenschappelijk onderbouwd met praktijkexperimenten in Nederland. Het vormt
daarom een goede basisreferentie, een eerste stap richting de stip aan de horizon.

voedselbos
polycultuur
bosverrijkte veeteelt
rijenteelt
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Voorbeelden bandbreedte

rijenteelt met voedselboshaag

Kenmerken Voedselbos

– meerjarige gewassen
– een onverstoord, rijker bodemleven
– opbouw in meerdere (3 tot 7) lagen (met
optimaal gebruik van zonlicht)
– grote diversiteit aan gewassen (polycultuur) met divers en kennisintensief beheer
en meer arbeidsintensieve oogst
– interactie tussen gewassen, waardoor
minder gewasbescherming en bemesting
nodig is
– bredere kijk op opbrengst; naast voedselproductie ook biodiversiteit, CO2 opslag,
waterbuffering e.d.

Overgangsmodellen

Tussen rijenteelt en voedselbos zijn overgangsmodellen met meer diversiteit en
ecosysteem-eigenschappen dan rijenteelt
en met minder radicale consequenties voor
oogst en onderhoud.
We streven er naar met jullie deze balans
te zoeken voor elk bedrijf. Wij zullen jullie
steeds uitdagen en ondersteunen om een
stapje verder te denken, maar de keuze hoever blijft bij jullie.
Definitie Voedselbos volgens Green Deal Voedselbossen
In de praktijk laat een specifiek ecosysteem zich als voedselbos kwalificeren op basis van de volgende criteria:
- productief ecosysteem met een hoge diversiteit aan meerjarige en/of houtige soorten, waarvan delen (vruchten,

0

zaden, bladeren, stengels ed.) voor de mens als voedsel
dienen
$0

- oppervlakte van minimaal 0,5 hectare (in een ecologisch
rijke omgeving; in een ernstig verarmde omgeving is een
minimale oppervlakte tot 20 hectare vereist)
- aanwezigheid van een kruinlaag van hogere bomen
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- aanwezigheid van minimaal 3 van de andere niches of
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vegetatielagen van resp. lagere bomen, struiken, kruiden,
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bodembedekkers, ondergrondse gewassen en klimplanten.

VOEDSELBOS

boomgaard met schaduwteelten

voedselbosgaard

voedselbos
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Bijeenkomst 1 - 16 januari 2018
Voedselbosbouw in zijn volle bandbreedte
In deze bijeenkomst komen de basisprincipes
van een voedselbos aan bod en de bandbreedte in
verschijningsvormen; of het nu voorzichtige toevoegingen betreft van productielagen binnen een huidige
context of het creëren van een meervoudig productief
agrarisch natuurlandschap.
Bijeenkomst 2 - 30 januari 2018
Voedselbosbouw binnen het bestaande agrarische bedrijf
Tijdens deze bijeenkomst wordt ingezoomd op hoe
voedselbosbouw kan bijdragen aan bedrijfssysteem,
-identiteit en -economie. Wat zijn kansen en belemmeringen? Wat past bij jouw bedrijf?
Bijeenkomt 3 - 13 februari 2018
Studiebezoek Voedselbosbouw
Op deze studiereis bezoeken we 2 bedrijven die
gebruik maken van voedselbosbouw principes binnen hun bedrijfsvoering. Waar liggen de kansen en
waar de uitdagingen? Hoe heeft dat hun bedrijfsidentiteit beïnvloed?
Bijeenkomst 4 - 6 maart 2018
Voedselbosbouw in de context van jouw bedrijf
Schetssessie. Naar aanleiding van de vorige bijeenkomsten gaan we gezamenlijk een eerste ruwe schets
maken voor het bedrijf van de deelnemers vanuit hun
eigen wensen en ideeën, gebaseerd op de kwaliteiten
van hun bedrijf: locatie, beschikbare ruimte, waterhuishouding, bodem, landschap. Waar zit jouw bedrijf op de bandbreedte?
Bijeenkomst 5 - 20 maart 2018
Haalbaarheid; de rekensom
In deze laatste sessie kijken we nogmaals naar de
haalbaarheid. Wat zijn de kosten en te verwachten
baten. Wat is de wisselwerking met andere activiteiten. Hoe ga je om met onzekerheden en hoe te financieren.
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Het programma bestaat uit vijf bijeenkomsten: vier werksessies en een excursie.
Vier bijeenkomsten behandelen thematisch – van theorie naar praktijk – de benodigde kennis om zelf aan de slag te gaan met voedselbosbouw. Elke bijeenkomst begint met een klassikaal deel, waarbij een deskundig spreker het thema van de middag inleidt. Het 2e deel
van elke sessie is interactief. De spreker wordt vergezeld door een ervaringsdeskundige op
het thema van die dag. In geleid gesprek zullen we gezamenlijk werken en vragen, uitdagingen en dilemma’s behandelen.

Wat levert het op:

Aan het einde van de 5 bijeenkomsten heeft elke deelnemer een beter begrip van voedselbosbouwprincipes en een ruw schetsontwerp van zijn/ haar bedrijf met gebruikmaking
van deze principes. Met dit ontwerp kan de deelnemer verder werken aan meer specifieke
planontwikkeling en een goede overweging maken stappen te gaan zetten richting realisatie op het bedrijf.

Wat kost het:

- kosten voor deelname aan dit traject bedragen €200,- (btw vrij) bij inschrijving te voldoen
- De bijeenkomsten duren 3,5 uur en zullen plaatsvinden in de middag van 13.00-16:30
Naar gelang het aantal deelnemers (minimaal 4 maximaal 8) zal sessie 4 mogelijk een uur
langer duren. Bij alle bijeenkomsten zijn koffie en thee inbegrepen
- De excursie duurt ongeveer 10 uur en zal plaats vinden van 13-21u. Koffie, thee en een
eenvoudige warme maaltijd zijn hierbij inbegrepen
- Voorafgaand aan elke bijeenkomst moet men ongeveer 1,5u aan voorbereiding rekenen.

Aanmelden

Voor vragen en aanmeldingen: Paul de Graaf (06 29517751; info@pauldegraaf.eu)

Organisatie en Rolverdeling

Paul de Graaf (RFGN) – Initiator, samensteller programma, expert en onderzoeker
Mariska Verhulst (Voord&Wij) – Projectorganisator, communicatie en verslaglegging
Bas de Groot (Voord&Wij) – Deelorganisator, expert en vertaler van huidige agrarische
praktijk naar voedselbosbouw en vice versa
Thematische experts:
Wouter van Eck (Stichting Voedselbosbouw NL)
Jeroen Watté (Wervel vzw) - nog te bevestigen
Xavier San Giorgi (AE Foodforestry)
Roos Nijpels (Rich Forests)
Jan Willem van der Schans (Wageningen Economic Research) - nog te bevestigen
Dit ontwikkelingstraject is onderdeel van het onderzoek “Voedselbosbouw in het Deltalandschap” dat mede tot stand is gekomen met een bijdrage van het Stimuleringsfonds
Creatieve Industrie
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