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Samenvatting Klimaatpilot Agroforestry 

In 2018 is het plan ontstaan om in het kader van het Actieplan Bos en hout ook een 
klimaatpilot Agroforestry op te nemen. Na alle formele verplichtingen hebben we hier 
eind 2018 een start mee kunnen maken. 
 
Oorspronkelijke doelstelling was 15 hect agroforestry bij 2 landgoederen en 2 boeren 
en de aanleg 10 hect populierenbos op landgoed in samenwerking met de Brabantse 
Populieren Vereniging. Hoewel eigenaren van landgoederen en landbouwbedrijven 
aanvankelijk zeer optimistisch waren ten aanzien van realisatie agroforesrty op hun 
eigen gronden bleken er nogal wat knelpunten te zijn. 
De Populierenvereniging heeft haar doelstellingen t.a.v. aanplant niet waar kunnen 
maken; deze resulaten zijn alsnog gerealisserd door inzet Rombouts Agroecologie. 
 
Geleerde lessen: 
 

- Onderschatting van de impact van bomen op hun bedrijf. 
- Het creëren van draagvlak blijft nodig. De angst voor planologische 

schaduwwerking en afwaardering blijft groot 
- Ipv vier eigenaren is er uiteindelijk sprake van 12 trajecten; eigenaren willen 

eerst kleinere stap zetten; dit maakt kansen voor opschaling groter. Demo-
functie! 

- Goede planvorming vraagt bovendien meer denk- en proces werk dan voorzien. 
- Door diversiteit bedrijven kan er geen sprake zijn van blauwdruk; maatwerk is 

steeds nodig. 
- De noodzaak tot vergunningverlening is omvattender en tijdrovender dan 

gedacht. Sommige gemeenten zijn zeer terughoudend. 
- Kosten voor bescherming bomen (zeker met koeien) erg duur. 
- Het werken met normbedragen werkt eenvoudig; het geeft grondeigenaren de 

vrijheid om eigen keuzen te maken m.b.t. kwaliteit en leeftijd plantgoed, 
bescherming van bomen, intensiteit van beplanting, etc.. 

- De hausse naar agroforestry en voedselbossen is dermate groot dat 
beschikbaarheid plantgoed deze winter beperkt was. 

 
Conclusie 
 

- Doelstelling om 25 hectare agroforestry te realiseren is gehaald! 
- Wanneer het gedurende 2019 lukt om gesignaleerde knelpunten op te lossen is 

kans tot opschaling groot. 
- Wanneer de provincie haar standpunt tav planologische aspecten klip en klaar 

communiceert zal dat naar verwachting sterk bijdragen aan succes



 

 

1. Achtergrond en doel  

Afgelopen decennia zijn er in Brabant zeer veel bomen uit het agrarische 
landschap verdwenen. In de drang naar intensivering en schaalvergroting werden 
ze vaak als "sta in de weg" gezien. Het landschap, de biodiversiteit, de 
houtproductie maar ook de veerkracht van de landbouw hebben hier erg onder 
geleden 
 
Er lijkt zich juist in Brabant echter een kentering voor te doen. Beetje bij beetje is 
afgelopen jaren het bewustzijn gegroeid dat bomen niet alleen landschappelijk een 
belangrijke rol hebben maar ook in de transitie, diversificatie en verduurzaming 
van de landbouw alsmede in het vastleggen van CO2 oftewel het bestrijden van 
het klimaateffect. Niet alleen dankzij de opname van CO2 tijdens de groei, maar 
ook door het toepassen van het hout en daarmee het vasthouden van de koolstof.  
 
Om deze trend te kunnen ondersteunen en te versterken is in 2016 het 
Agroforestry Netwerk Brabant opgericht waarbinnen een 40 tal boeren kennis 
maken met en (ondernemings-) plannen maken voor aanleg agroforestry. Deels 
gebeurt dit in het kader van de realisatie van de natuurdoelstellingen van de 
provincie Noord-Brabant (Ondernemend Natuurnetwerk van Groen 
Ontwikkelfonds). Maar er is ook belangstelling om bomen te planten op gewoon 
agrarische gronden. 
Om de agroforestry activiteiten van dit netwerk te kunnen continueren en verder 
te kunnen ontwikkelen is in 2017 de Stichting Agroforestry Zuid-Nederland 
opgericht (aanvrager en penvoerder van dit voorstel). 
 
Daarnaast timmert de Brabantse Populieren Vereniging (BPV opgericht in 1964)) 
aan de weg om het populierenlandschap te versterken door de aanplant van deze 
landschapsbepalende productieboom. Bovendien houdt de Populierenwerkgroep 
het Groene Woud (opgericht in 2004) jaarlijks een plantactie om het 
beeldbepalende oude voorplantrecht in stand te kunnen houden.  
 
Bij agroforestry of boslandbouw wordt de teelt van houtige gewassen (bomen of 
struiken) doelbewust gecombineerd met die van landbouwgewassen of vee. 
Agroforestry zet in op een rendementsverhoging door bestaande 
landbouwproductie te combineren met teelt van noten, kastanjes, vruchten, hout, 
biomassa etc.. Agroforestry stimuleert belangrijke ecologische processen en zorgt 
voor ecosysteemdiensten als regulatie van water, gezondheid van de bodem, 
vastlegging van CO2 en het versterken van biodiversiteit. 
 
Een van de vormen van agroforestry waar we afzonderlijk aandacht aan willen 
besteden is populierenteelt (plantage en/of populierenweiden). Daarbij ligt de 
focus t.o.v. andere teelten meer op houtproductie en het ‘tweede leven’ van de 
boom. De toepassing ervan in de bouwsector is kansrijk; m.n. qua massa en dus 
verdienmodel. Hiermee wordt CO2 voor langere tijd CO2 vastgelegd (als hout in 
een gebouw), waarmee extra wordt bijgedragen aan het behalen van de 
klimaatdoelen. 
 
De doelstelling van dit project is om te laten zien dat het mogelijk en 
perspectiefvol is om samen met boeren en landeigenaren, vanuit een nieuw 
bedrijfsontwikkelingsmodel zijnde agroforestry, bomen aan te planten op gewoon 
agrarische gronden. 
 



 

 

In 2018 is het plan ontstaan om in het kader van het Actieplan Bos en Hout ook 
een klimaatpilot Agroforestry op te nemen. Na alle formele verplichtingen hebben 
we hier eind 2018 een start mee kunnen maken. 

 
Oorspronkelijke doelstelling was 15 hect agroforestry bij 2 landgoederen en 2 
boeren en de aanleg 10 hect populierenbos op landgoed in samenwerking met de 
Brabantse Populieren Vereniging. Hoewel eigenaren van landgoederen en 
landbouwbedrijven aanvankelijk zeer optimistisch waren ten aanzien van realisatie 
agroforesrty op hun eigen gronden bleken er nogal wat knelpunten te zijn. Zie 
hoofdstuk 4. Het lukte BPV niet om haar doelstelling te realiseren. Haar 
taakstelling is toen overgenomen door de Stichting Agroforestry Zuid Nederland. 
Wel heeft BPV, in het kader van deze Klimaat pilot, een inschatting kunnen maken 
van de rentabiliteit van de populierenteelt op landbouwgronden. Zie hoofdstuk 3. 
 
In bijlagen zijn opgenomen: 
 
- Artikel Brabants Dagblad 
- Lijst met perceelsnummers deelnemers Klimaatpilot agroforestry 
- Kostencalculatie rentabiliteit populierenteelt op landbouwgronden 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

2. Methode en opzet 

Het plan Bos en Hout zou een enorme impuls kunnen geven aan de realisatie van de 
plannen van Agroforestry Netwerk Brabant en – voor wat betreft de 
populierenplantages – de Brabantse Populieren Vereniging. Lange termijn potentie is 
tenminste 500 ha agroforestry in Noord-Brabant (incl. de initiatieven in kader van 
ecologische hoofdstructuur en ondernemend natuur-netwerk).  
 
Het Waterschap de Dommel ziet in agroforestry (en voedselbossen) een manier om te 
werken aan beekherstel, het vergroten van de waterretentiecapaciteit op hogere 
zandgronden oftewel het vasthouden en bufferen van water, het verbeteren van de 
waterkwaliteit, het vergroten van de biodiversiteit en het vergroten van het organische 
stof gehalte van de bodem.  
 
Teruglopende bodemvruchtbaarheid, verminderende biodiversiteit en oplopende 
economische druk in de huidige landbouw vragen om een fundamentele 
systeemwijziging. Ook de toenemende behoefte aan hout voor de bouwsector vraagt 
om slimme functiecombinaties. De combinatie van bomen en landbouw op één perceel 
lijkt hoopgevend. Naast een rendementsverhoging stimuleert agroforestry ecologische 
processen en realiseert het ecosysteemdiensten. Juist in de meest intensieve provincie 
is de aandacht voor agroforestry daarom sterk groeiende.  
 
 
Aanpak 
 
- Inventarisatie bodem en geschikte boomsoorten en cultivars 
- Voorbereiding inrichting (inrichtingsplan, bestelling,  grondbewerking)  
- Uitvoering inrichting  
- Communicatie (PR, overleg consortium klimaatenvelop) 
- Project coördinatie, projectleiding, begeleiding en rapportage 
 
Organisatie  
 
Opdrachtnemer/ leadpartner:  

- Stichting Agroforestry Zuid-Nederland 
Taak: Projectleiding en coordinatie 

 
Onderaannemers: 
- Brabantse Populieren Vereniging; 

Taak: Ontwerp, planvorming, voorbereiding uitvoering en uitvoering inrichting 
 

- Rombouts Agroecologie; 
Taak: Ontwerp, planvorming, voorbereiding uitvoering en uitvoering inrichting 
 

- Arboribus Silva BV;  
Taak: Afstemming met Bos en Hout scan   

 
Overige partners;  
- Waterschap de Dommel 



 

 

3. Resultaat 

3.1 Aanleg agroforestry percelen 
 
Verwachte output was;   

 
-  15 hect agroforestry systemen (noten, kastanje, vruchten, hout, voeder- en/of 
stikstofbindende bomen) 
- 10 hect aangeplant populierenbos als agroforestry systeem op landbouwgrond. 
- Een beeld van perspectiefrijkheid van en draagvlak voor de aanplant van 
populieren op agrarische gronden (o.a. eenvoudige doorrekening bedrijfsplan ).  

 
Gerealiseerde output;  
 
Uiteindelijk zijn met 14 boeren/grondeigenaren afspraken gemaakt over aanplant van 
agroforestry percelen met een totaal van 26 hectare. Het Actieplan Hout en Bos 
Klimaatpilot Agrofrestry heeft daarmee gefunctioneerd als een sterke stimulans voor 
de uitvoering van (ook eerder opgestelde) plannen 
 
     
Naam    Woonplaats  Hect  Bomen 
Creemers  Westerhoven  2,2  114 
Vermeer/Vonk Udenhout  1,17  60 
Bergeman  Steenbergen  4,0  47 (+1 km voedsel haag) 
Keijzers  Liessel   1,0  50 
Tijssen   Bergeyk  1,2  41 (+0,2 hect bes) 
Verhulst  Etten Leur  1,0   48 
Ansems  Bladel   1,0  80 
Keller   Lage Zwaluwe  3,5  120 
Vd Broek  Hilvarenbeek  0,5  35 
Verhagen  S-Michielsgestel 0,5   35 
v.Haperen  Teteringen  1,5  55 (+ 0,5 km haag) 
Mertelhoeve  Biezenmortel  3,0  125 (+ 0,2 km haag) 
Tholen   Veldhoven  3,5  200 (+ 150 hakhout) 
 
 

3.2 Kostencalculatie rentabiliteit populierenteelt op 
landbouwgronden. 

 
Uit het deelonderzoek is naar voren gekomen dat aanplant c.q. teelt van populieren op 
landbouwgrond vooralsnog geen rendabele businesscase is1. Het jaarlijkse 
exploitatieverschil tussen populierenteelt en andere landbouwgewassen komt uit op 
(minimaal) ca € 250 tot € 400,- per hectare op jaarbasis. Zie bijlage voor de 
exploitatieberekening en benchmark met andere gewassen.  
De BPV verwacht dat de economische waarde van de houtopbrengst de komende jaren 
gestaag zal toenemen. In de huidige berekening is uitgegaan van een kuubprijs van € 
40,- (op stam). Bij een waardestijging van 35 % (dat wil zeggen vanaf ca € 55,-) is 

 
1   In tegenstelling tot teelt op natuurgrond, daarvoor is de BPV in gesprek met o.a. het 
GOB om de populierendoelstelling te koppelen aan de realisatie van het NatuurNetwerk  



 

 

sprake van een concurrerende agrarische  exploitatie. Nieuwe keten- en 
marktinitiatieven om regionaal hout op te waarderen, zoals Peppelhout2 laten zien dat 
er vraag is en blijft naar kwalitatief goed zaaghout van Nederlands geproduceerd hout.   
 
Gezien deze verwachting is een tijdelijke stimulerende regeling nodig, die 
grondeigenaren stimuleert om grootschalig populieren aan te planten. De BPV pleit 
voor een opvolging van het zogenaamde ‘korte omloopbeleid’ dat in de jaren tachtig is 
geïntroduceerd. De rijksregeling bepaalde dat grondeigenaren een startsubsidie 
ontvingen alsmede een vergoeding van de aanplantkosten3. 
Of en in hoeverre het korte omloopbeleid het doel heeft behaald, is niet uit de 
beschikbare literatuur te herleiden. Het oorspronkelijke doel is nagenoeg gelijk met de 
actuele klimaatdoelen vandaag de dag: het verhogen van de inlandse productie van 
hernieuwebare grondstoffen. Het verschil is gelegen in het feit dat in de jaren tachtig 
de regeling haaks stond op de agrarische productiedoelstelling. Momenteel is ook de 
landbouwsector in transitie en zien we nieuwe (gemengde) teeltvormen ontstaan, 
waarvan agroforestry de meest bekende is. Anders gezegd: een korte omloopregeling 
2.0 is lijn met de transitie die op dit moment gaande is in de agrarische sector.  
 
Een volgende stap zou kunnen zijn om een aantal praktijkvoorbeelden in verschillende 
gebieden onder de loep te nemen. Dit sluit aan bij de intentie van het 
Klimaatconsortium Bos & hout om voor 2019 e.v. een nieuw programma op te stellen. 
Voorstel is om daarin 4 pilots op te nemen om te experimenteren met een dergelijke 
regeling, ter grootte van een areaal van 400 ha. Bij een eventuele inwerkingtreding 
van een dergelijke regeling is kennis van grondtype, cultivars en houtkwaliteit cruciaal. 
Deze kennis is aanwezig binnen de BPV en kan indien gewenst grootschalig worden 
ingezet.  
 
 

 
2   www.peppelhout.nl  
3   Korte-omloopbossen in het beleid, W.J. Kooy, , Utrecht  
http://edepot.wur.nl/447918,  

http://www.peppelhout.nl/
http://edepot.wur.nl/447918


 

 

4. Conclusie/implicaties en vervolg 

Zoals eerder aangegeven blijkt de aanplant van bomen op landbouwpercelen een hele 
slag. Dealnietemin is het gelukt om afspraken te maken over de aanleg van 25 hectare 
agroforesrty. 
 
Uit het deelonderzoek populieren is naar voren gekomen dat aanplant c.q. teelt van 
populieren op landbouwgrond vooralsnog geen rendabele businesscase is4. 
 
Geleerde lessen: 
 

- Onderschatting van de impact van bomen op hun bedrijf. 
- Het creëren van draagvlak blijft nodig. De angst voor planologische 

schaduwwerking - en afwaardering blijft groot 
- Ipv vier eigenaren is er uiteindelijk sprake van 12 trajecten; eigenaren willen 

eerst kleinere stap zetten; dit maakt kansen voor opschaling groter. Demo-
functie! 

- Goede planvorming vraagt bovendien meer denk- en proces werk dan voorzien. 
- Door diversiteit bedrijven kan er geen sprake zijn van blauwdruk; maatwerk is 

steeds nodig. 
- De noodzaak tot vergunningverlening is omvattender en tijdrovender dan 

gedacht. Sommige gemeenten zijn zeer terughoudend. 
- Kosten voor bescherming bomen (zeker met koeien) erg duur. 
- Het werken met normbedragen werkt eenvoudig; het geeft grondeigenaren de 

vrijheid om eigen keuzen te maken m.b.t. kwaliteit en leeftijd plantgoed, 
bescherming van bomen, intensiteit van beplanting, etc.. 

- De hausse naar agroforestry en voedselbossen is dermate groot dat 
beschikbaarheid plantgoed dee winter beperkt was. 

 
Conclusie 
 

- Doelstelling om 25 hectare agroforestry te realiseren is gehaald! 
- Wanneer het gedurende 2019 lukt om gesignaleerde knelpunten op te lossen is 

kans tot opschaling groot. 
- Wanneer de provincie haar standpunt tav planologische aspecten klip en klaar 

communiceert zal dat naar verwachting sterk bijdragen aan succes 
 
  

 
4   In tegenstelling tot teelt op natuurgrond, daarvoor is de BPV in gesprek met o.a. het 
GOB om de populierendoelstelling te koppelen aan de realisatie van het NatuurNetwerk  



 

 

Annex 1.  Artikel Brabants Dagblad met 
deelnemers Klimaatpilot Agroforestry 

  



 

 

Annex 2 . Perceel nummers beplantingen   

 
Naam Woonplaats Adres  Perceelnummers 

(kadaster)     

Jan Creemers Westerhoven Borkelsedijk 4 WTH00 D 727 en 726 
Joset Vermeer/Mark Vonk Udenhout Schoorstraat 26-a  UDH00 B 2999 

Bergeman Steenbergen Smallendijk 2 DTO02 L 213 
Keijzers Liessel Loon 39 Liessel Deurne R 254. 
Tijssen Bergeyk Looerheideweg 9 BEK00 C 2473 en 2474 

Verhulst Etten Leur Vlaanderbos 6  ETN01 O 2403 
Ansems Bladel Domineepad 7 L665 

Zelderen De Rips Vredepaaldreef 1  A 4298 en A 3937 
Keller Lage 

Zwaluwe 
Groenendijk 35 LW00 I 3362 

Nico vd Broek Hilvarenbeek Kleine Voort 7,  HVR00 P 462 
Jack van Haperen Teteringen Oudeliesboslaan 203   1290, 2747, 2748, 3792 

Jan Verhagen Sint 
Michielsgestel 

Bodem van Elde O0504. 

Mertelhoeve Biezenmortel Biezenmortelsestraat 8  G17, G41 en G895 
Martijn Thoolen Veldhoven Hoogeloonsedijk 42 VHV01 L 4 en 3 

  



 

 

Annex 3 . Rekentool Populierenteelt   

rekentool populierenteelt 

uitgangspunten 
areaal 1,00 ha 
plantverband 8,00 x 12,00 meter 
plantdichtheid 104,17 stuks / ha 
leeftijd kaprijp 20 jaar 
 bijgroei / boom p.j. (gem) 0,08 m3
bijgroei / ha p.j. (gem) 7,81 m3
volume / boom / 20 jr 1,50 m3
verhouding zaaghout 70,00 % 
waarde m3 op stam 40,00 euro 

aanschaf plantgoed 2,50 per st 
plantkosten 4,00 per st 

hoogte opsnoeien 6,00 meter 
inzet snoeien / ha / per keer 4,00 uur 
uutarief onderhoud 30,00 euro 
regelmaat snoeien 6,00 jaar 
snoeibeurten cumulatief 3,33 keer 

waarde agrarische grond 7,00 euro 
waarde natuur grond 1,00 euro 

optie 1: grondlasten nihil 0,00
optie 2: gangbare pachtwaarde 500,00
optie 3: financieringslasten (bancair) 2100,00 3%

opbrengst hout belastingvrij 

opbrengst inscharen vee p.j. 300,00 euro 
opbrengst combinatieteelt 500,00 euro 
mestafzet (50 %) 300,00
ecosysteemdiensten n.t.b. 

exploitatie cumulatief 
omzet (20 jr) 6250,00
kosten aanplant -624,00
kosten snoeien -400,00
kosten vellen n.v.t. 
saldo 5226,00

exploitatiesaldo p.j. 261,30
nevenopbrengsten 600,00
grondlasten* 0,00
totaal 861,30

benchmark 
opbrengst mais  1000,00 euro / jaar 
opbrengst suikerbiet 1200,00 euro / jaar 
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