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Aan de gemeenteraad van Leusden 
 

 

Onlangs heeft de Staat van Utrecht een nieuwe Verdieping uitgebracht: Groen in en om de stad. Daarin worden zes 

perspectieven onder de loep genomen: groen in relatie tot bevolkingsgroei, klimaatadaptatie, lichamelijke gezondheid, 

geestelijk welzijn, recreatie en ecologisch evenwicht. Omdat het agro-ecologische systeem agroforestry/agrobosbouw 

bij in ieder geval een aantal van deze perspectieven een positieve rol zou kunnen spelen, zijn we zo vrij om u hierbij wat 

algemene informatie over agrobosbouw te sturen, inclusief een paar artikelen ter onderbouwing daarvan.  

 

Agrobosbouw is niet alleen het wereldwijd meest bekende agro-ecologische systeem, maar op dit moment ook het 

meest veelbelovende. Een voorbeeld: 

“Nature produces its bounty while requiring no plowing, no fertilizer, and no pest control - in fact, no inputs of any kind. 

It runs entirely on solar energy and generates no harmful waste products. Its biological diversity allows dynamic 

adaptation in the face of external change. If our agricultural systems can more closely mimic the functionality of nature, 

they can become more stable and resilient. Building such a system is without a doubt a challenging task, requiring a 

variety of tools. Agroforestry can provide the next step in sustainable agriculture by promoting and implementing 

integrated, biodiverse processes to increase yields, decrease harmful effects, and advance our understanding of the 

complex interactions involved in increasing food production while minimizing damage.” (uit: Agroforestry - The next step 

in sustainable and resilient agriculture; zie bijlage 2) 

 

Agrobosbouw is ook een agro-ecologisch systeem dat wat het klimaat en onze klimaatdoelen betreft 

toekomstbestendig/toekomstgericht is. Een voorbeeld: 

“The assessment indicated that agroforestry is a more resilient land use system under future climate change, and will 

retain and input higher levels of carbon in the soil in comparison with conventional arable agriculture.” (uit: Integrating 

belowground carbon dynamics into Yield-SAFE, a parameter sparse agroforestry model; zie bijlage 3) 

 

Een agro-ecologisch system als agrobosbouw mag dan nog wel “wat ver van de gangbare praktijk staan” (zie het citaat 

helemaal bovenaan), er is al veelbelovend praktijkonderzoek beschikbaar. Een voorbeeld: 

“Agroforestry systems (AFS) have a large potential to deliver a wide range of ecosystem services (ES). In field and crop 

management, changes to factors such as regulatory ES delivery are rarely taken into account, in part due to the paucity 

of detailed quantification of how trees affect biophysical field characteristics. This is especially true for arable systems in 

temperate climates. We have therefore assessed the influence of rows of trees of varying size on the prevailing soil 

characteristics in arable AFS. Spatial variability of soil organic carbon, acidity and nutrient status (N, P, K, Ca, Mg and Na) 

of the plough layer were analysed on a set of 17 arable agroforestry fields comprising 6 young (< 5 years) alley cropping 

fields and 11 fields bordered by a row of trees of moderate to older age (15–47 years) in Belgium. Significantly higher soil 

organic carbon and soil nutrient concentrations of N, P, K, Mg and Na were observed in the vicinity of trees in field 

boundaries, most likely resulting from the input of tree litter and nutrient-enriched throughfall water (for K and Na). 

Observed increases were strongly related to the distance from the tree row, resulting in a gradual change in soil 
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conditions up to at least 30 m into the field. No significant effects of distance from the tree rows on soil characteristics 

were found in the young alley cropping fields. These results highlight the potential of middle-aged to mature tree rows to 

increase soil organic carbon stocks and nutrient availability for the agricultural crop in AFS.(uit: Trees increase soil 

organic carbon and nutrient availability in temperate agroforestry systems; zie bijlage 4) 

 

Veelbelovend genoeg voor Wageningen: “We willen de komende jaren als WUR stevig op dit thema inzetten. We 

noemen het een investeringsthema waar je echt kennis en kunde voor gaat verzamelen en in de praktijk gaat 

beproeven. Het is positief voor de biodiversiteit, gunstig voor de opslag van koolstof, goed voor de 

bodemvruchtbaarheid en het helpt op een natuurlijke manier bij plaag-bestrijding.” (Marcel Vijn, WUR, in Nieuwe Oogst 

van 30 september 2017), met als eerste concrete WUR-project ‘Agroforestry: 1 + 1 = 3’ waarin wij ook deelnemen (zie 

verder bijvoorbeeld: https://www.wur.nl/nl/nieuws-wur/Show/Agroforestry-wordt-nieuwe-standaard-voor-duurzame-

landbouw.htm). Zie voor meer algemene informatie over agrobosbouw bijlage 1 bij deze e-mail.  

 

Natuurlijk zijn we altijd bereid om u desgevraagd (mondeling of schriftelijk) aanvullende informatie te verschaffen over 

agrobosbouw en de mogelijkheden die dit agro-ecologische systeem uw gemeente kan bieden. 
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