• Wat is de huidige stand van zaken rondom
(oogst)mechanisatie?
Het eerste jaar van het landelijk onderzoeks• Agroforestry en energieproductie: Wat is er
programma (PPS) Agroforestry (lees hier meer) richtte
mogelijk rondom de combinatie van agri en solar?
zich op de deelnemende akkerbouwers, hun motivatie
Kan deze combi een verdienmodel voor de
en het passende agroforesty-ontwerp voor hun bedrijf
akkerbouwer zijn? Hoe zit het met de
en situatie. Er is kennis voor nodig om te komen tot
landschappelijke inpassing ervan?
een goed ontwerp, maar ook inspiratie over welke
• Agroforestry ontwerp: Hoe zijn de agroforestry
combinaties wel en niet mogelijk zijn. Op deze
ontwerpen van de in het onderzoek deelnemende
inspiratiemiddag brengen we graag partijen met
akkerbouwers tot stand gekomen? Wat is de
uiteenlopende kennis bij elkaar, partijen die zich op
motivatie van de akkerbouwers? Waar lopen zij
een of andere manier hard (willen) maken voor meer
tegen aan?
bomen in de landbouw. We verbinden graag de
schijnbaar verschillende werelden van de technologie Graag gaan we met de deelnemers in discussie en
en agronomie met ecologie, energieproductie en
bespreken we de mogelijkheden voor verschillende
duurzaam grondbeheer. Zodat er ruimte kan ontstaan agroforesty toepassingen in Nederland.
voor nieuwe ideeën en synergiën voor agroforestryBen je akkerbouwer, boom- of fruitteler,
ontwerpen.
grondeigenaar, werkzaam bij de overheid, in de
Op de Agroforestry inspiratiemiddag gaan we in op de techniek of ICT of werkzaam bij een energiebedrijf of
terreinbeherende organisatie? Of heb je op een
volgende thema’s en vragen:
andere manier betrokkenheid bij de landbouw en
ben je geïnteresseerd in de verschillende
•
Ontwikkelingsvraagstukken agroforestry: Welke
diensten levert agroforestry en hoe zit het met de toepassingen van agroforestry? Je bent van harte
potenties in Nederland? Waarom gebeurt het nog welkom! Deelname is gratis en er is beperkt plaats.
Meld je hier snel aan.
niet op grote schaal?
•
De economie van agroforestry: Wat komt er bij
10 december 2019
kijken als je opbrengsten wilt berekenen? Wordt Wanneer:
de opbrengst van het akkerbouwgewas hoger of
Tijd:
13:00 – 17.00 uur
lager? Hoe kom ik uit in mijn bouwplan?
•
Geschikte houtige gewassen voor agroforestryWaar:
Wageningen University & Research,
systemen; fruit & notenproductie. Welke
Open Teelten, Edelhertweg 1, Lelystad
boomtypen en rassen zijn geschikt?
•
Agroforestry & mechanisatie: Wat kan
Lees hier meer informatie over het landelijk
precisielandbouw betekenen voor agroforestry?
onderzoeksprogramma (PPS) agroforestry.

Laat je inspireren

Het meerjarig landelijk onderzoeksprogramma (PPS) Agroforestry is een Privaat-Publieke Samenwerking tussen het ministerie van LNV en een consortium van
akkerbouwers, SPIE Nederland, de Nederlandse Notenvereniging en Stichting Agroforestry Zuid-Nederland. De uitvoering ligt bij Wageningen University & Research.

