Boeren
bomen
In 2009 gaf Wervel aan een persmededeling de titel: “Boeren zijn bang van beleid, niet
van bomen”. We hadden ervaren dat boeren openstaan voor agroforestry, maar dat het
beleid niet volgde.
En wat lezen we nu in een persmededeling van Vlaams minister voor landbouw Kris
Peeters? “De open ruimte is schaars in Vlaanderen. Door creatief en innovatief om te
springen met de verschillende functies van de open ruimte kan het open ruimtegebruik
geoptimaliseerd worden. Verwevenheid van verschillende functies is één van de
mogelijkheden om tot een win-win situatie te komen. Boslandbouwsystemen (agroforestry)
zijn hier een mooi voorbeeld van.”
Nog mooier: het blijft niet bij woorden. Op 1 april besliste de Vlaamse Regering 250.000
euro uit te trekken tot 2013 om 250 hectare agroforestry te realiseren. Europa doet daar
eenzelfde bedrag bij en de landbouwers die van de steun willen genieten ook.
Hiermee lijkt onze vraag die dateert van zomer 2006, beantwoord. Maar zo éénvoudig ligt
het niet. Eind april stelden de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV)
en de Milieu- en Natuurraad vast dat het voornamelijk de juridische onzekerheden
zijn die een obstakel lijken vormen voor boslandbouw. Dat was precies waarover de
persmededeling van Wervel van eind 2009 ging. We hopen dan ook dat de Vlaamse
overheid het advies deze keer ter harte neemt.
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Vlaanderen staat trouwens niet alleen in de uitbouw van agroforestry.

“Het is een gezegde in deze streek dat je voor elke boom
die je kapt, er drie moet aanplanten” Boer Peter uit Bocholt
Op dezelfde 1 april vroegen vier Waalse parlementsleden de Waalse Regering om
agroforestry toe te passen. De parlementairen brachten de nefaste rol van gangbare
landbouwpraktijken in verband met de recente overstromingen en zien in agroforestry
een deel van de oplossing.
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Ondertussen doen houtverwerkers de boeken toe wegens gebrek aan lokale aanvoer.
Het houttekort in België wordt met de dag groter. Iedereen wil hout: om huizen mee te
bouwen en te verwarmen, om te verpakken, om te bedrukken, om elektriciteit mee te
maken, om te isoleren, om te composteren en gewoon omdat het mooi is.
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Onderzoekers in opdracht van de Europese Commissie stelden recent dat de grote
onderzoeksprioriteiten voor de landbouw liggen bij de vervanging van energie-intensieve
inputs en bij de agro-ecologische benadering. Net zoals Olivier De Schutter als VNrapporteur voor het recht op voedsel eerder dit voorjaar bepleitte. De universiteiten in
Gent en in Leuven plantten agroforestrypercelen aan.

De redactie
www.agroforestry.be
- werveltweets: volg ons op twitter - www.wervel.be/twitter - @Wervelvzw
Wat Wervel eind 2009 al aankloeg http://t.co/32BDzNu wordt nu ook bekrachtigd door
SALV- en MINARAAD. Tijd voor actie! http://t.co/BFJ8jQS
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