
 
 
 
 
 
Persbericht 14 september 2021 
 
Brabants Bodem zoekt boeren voor bomen 
Agroforesty van start in Van Gogh Nationaal Park i.o.  
 
 
Vanaf 15 september 2021 kunnen boeren zich melden om deel te nemen aan het project 
agroforestry in Van Gogh Nationaal Park i.o. (Van Gogh NP). Ook boeren die eerst wat meer 
informatie willen, kunnen zich vrijblijvend melden. Door het slim aanplanten van de juiste soort 
bomen of struiken op landbouwpercelen ontstaat er een nieuwe inkomstenbron voor 
ondernemers én leveren we een bijdrage aan de biodiversiteit en de landschapskwaliteit in Van 
Gogh NP. Brabants Bodem is op zoek naar 25 bedrijven die aan de slag willen met agroforestry in 
Van Gogh NP. De uitvoerende partijen voor dit project zijn Gebiedsonderneming Duinboeren & 
maatschappij en Piet Rombouts van het Agroforestry Netwerk Brabant. 
 
Voordelen voor maatschappij 
Bij agroforestry worden landbouwgewassen of grasland gecombineerd met bomen en struiken voor 
de productie van o.a. noten, fruit en biomassa. Dit levert mooie voordelen op. Zo bieden bomen 
schaduw, gezond voer voor grazend vee en een goede leefomgeving voor natuurlijke 
plaagbestrijders. Ze binden CO2 en versterken het waterbergend vermogen van de bodem. Het 
landschap wordt aantrekkelijker door de aanplant van meer bomen, struiken en hagen. “We nemen 
bomen eigenlijk een beetje voor lief” aldus projectleider Merijn van den Hout. “Aan bomen wordt 
meestal geen directe financiële waarde toegekend. De boer krijgt voornamelijk betaald voor de 
producten die de bomen leveren, zoals noten, fruit en hout. Terwijl al lang duidelijk is dat bomen 
veel meer voordelen opleveren voor de maatschappij. Hierdoor is er economisch soms een scheve 
verhouding tussen wat de boer betaald krijgt en de werkelijke maatschappelijke waarde van de 
bomen.” 
 
Pilot van start voor 25 hectare 
Met dit project wordt een missend stukje van de puzzel gelegd. “We helpen het gat te dichten tussen 
de kosten en de opbrengsten waardoor het voor de deelnemers aantrekkelijker wordt om voor een 
agroforestry systeem te kiezen, met alle voordelen die daarbij horen”, vertelt Merijn. “We zijn op 
zoek naar 25 voorbeeldbedrijven die samen ten minste 25 hectare gaan realiseren in Van Gogh NP.” 
Brabants Bodem ondersteunt deze boeren met advies, het opstellen van een inrichtingsplan en een 
tegemoetkoming in de financiële investering van het aanleggen van de bomen.  
 
Uitvoerende partijen 
Het deelproject agroforesty wordt uitgevoerd door de Gebiedsonderneming Duinboeren & 
Maatschappij. De Gebiedsonderneming zet zich in om de landschappelijke en ecologische kwaliteit 
van het gebied te verbinden met een economisch en duurzaam toekomstperspectief en ziet volop 
kansen om agroforestry in te passen op bedrijven bij hun achterban, de leden van de Stichting 
Duinboeren, en andere agrarische ondernemers in Van Gogh NP. Deze uitdaging gaat de 
Gebiedsonderneming graag samen aan met Piet Rombouts van Rombouts Agroecologie / 
Agroforestry Netwerk Brabant die met recht een expert op het gebied van agroforestry genoemd kan 
worden.  
 



 
 
 
 
 
Meld je aan 
Wilt u meer informatie over agroforestry? Of heeft u interesse om met agroforestry aan de slag te 
gaan? Kijk op www.vangoghnationaalpark.nl/agroforestry en neem contact met ons op.  
 
Over Brabants Bodem, project in Van Gogh NP 
Het project agroforestry is een deelproject van Brabants Bodem. In Brabants Bodem werken we aan 
een nieuw perspectief voor agrarisch ondernemers die bijdragen aan de kwaliteit van natuur en 
landschap in Van Gogh NP. Aan de hand van een ambitieus programma dat bestaat uit meer dan tien 
deelprojecten bouwen we samen met boeren aan een sterke landbouw in een aantrekkelijk, 
waardevol en toekomstbestendig landschap. Een vitale bodem, een goede boterham, rijke 
biodiversiteit en een mooi landschap zijn daarin nauw aan elkaar verbonden. 
 
 
Over Van Gogh NP 
In dit gebied werken meer dan 50 partners samen aan een mooie, gezonde en groene leefomgeving. 
Met prachtige natuur en vitaal boerenland midden in een economisch krachtige regio. Met groen tot 
in het hart van de steden en dorpen. Met evenveel lef en verbeeldingskracht als Van Gogh bouwen 
zij samen aan het landschap van onze toekomst. 
 
 
 
Noot voor redactie 
Voor vragen over Brabants Bodem of Van Gogh NP kunt u contact opnemen met Marcel Ploegmakers. 
Telefoonnr. 06-53592879, e-mail: marcel.ploegmakers@vangoghnationaalpark.nl 
 
 
Onderschrift bij persfoto 
Kick-off deelproject agroforestry project op landgoed Out Herlaer. Vlnr; Merijn van den Hout, 
Brabants Bodem/Brabantse milieufederatie, Yvo Kortmann, voorzitter Brabants Bodem, Frederiek 
van Lienen, Gebiedsonderneming Duinboeren & Maatschappij, Judith van der Brugge, 
Gebiedsonderneming Duinboeren e& Maatschappij, Harrie Vissers, programmamanager 
biodiversiteit Provincie Noord-Brabant, Piet Rombouts, Agroforestry Netwerk Brabant. 
 
 


