Themagroep boekt resultaten

Agroforestry
Na meer dan twee jaar voorbereidend
werk begint Wervels themagroep
"agroforestry" de eerste concrete
resultaten te boeken.

Visietekst
De vormingsdag in Pede anno 2004 was
zowat het startsein voor de gemotiveerden (ook de verre aanzet voor
Voedselteams lag in Pede, nb). In de
nasleep van deze studiedag werd contact
genomen met academici in binnen- en
buitenland, en dit mondde uiteindelijk
uit in een visietekst. Daarmee trokken
we naar verschillende administraties
(Bos & Groen, Administratie Land- en
Tuinbouw) en andere betrokkenen
(Vereniging voor Bos in Vlaanderen,
regionale landschappen) Het stemde ons
hoopvol. Aangezien de Europese Unie
een paar maanden geleden besliste om
agroforestry voor 80% te co-financieren
in het plattelandsbeleid (i.p.v. 50% voor

andere activiteiten), maakten we een
kort dossiertje voor het kabinet op en
trokken we eind juni naar Vlaams
Minister-President Leterme. Het kabinet
was geïnteresseerd en beloofde hierrond
de sector eens samen te brengen. Recent
werd ons om input gevraagd voor een
heuse agroforestry-studiedag die de
Vlaamse overheid wil organiseren in het
voorjaar! Het doet onze verwachtingen
alleen maar toenemen.

Project
Nog goed nieuws is dat Wervel de
komende twee jaar rond agroforestry
een project zal uitvoeren, gefinancierd
door de Vlaamse milieuadministratie.
We zullen hierbij trachten boeren aan te
zetten om de techniek van agroforestry,
en de teelten kemp en winterkoolzaad te
overwegen op het bedrijf. Niet dat we
blind in de koolzaadrage willen
meegaan, maar deze teelt kan uitstekend

dienen als opstap naar agroforestrysystemen, omdat zo in de eerste jaren de
bodem 's winters droog gehouden
wordt. Daardoor worden de
boomwortels gestimuleerd om de diepte
in te duiken en zullen ze later niet meer
concurreren met de akkerteelten tussen
de bomenrijen. Er zal samenwerking
worden gezocht met producenten van
duurzame bouwmaterialen, voornamelijk bouwhout en isolatiematerialen (kemp). Maar ook de jeugd
willen we betrekken om - onder de
nodige persaandacht - bij de pionierboeren bomen aan te planten. Dat alles
met als hoofddoelstelling om de
tegenstelling tussen landbouw en natuur
te overbruggen. Of, zoals elders in deze
Wervelkrant te lezen is, winwinoperaties na te streven.
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