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< een zogeheten bufferstrook. Zie het
interview met Ton Baltissen (CropEye).

welkom bij de nieuwsbrief!
Welkom bij de elfde nieuwsbrief van project FARM LIFE! In deze nieuwsbrief een interview met Ton
Baltissen, over zijn werkzaamheden voor CropEye. Uit België onder andere verslag van de masterclass
‘Zomersnoei, verwerking en vermarkting fruit- en notenbomen’ van 25 augustus jl.
Doel van het project FARM LIFE is om bij te dragen aan een klimaatbestendig Europa, door informatie
te verzamelen en te delen, door het ontwikkelen en tonen van innovatieve adaptatietechnieken en
door burgers, belanghebbenden en beleidsmakers bij elkaar te brengen. De nieuwsbrief verschijnt 11x
per jaar.
geplande evenementen …
*** In verband met coronamaatregelen is onzeker of geplande activiteiten kunnen doorgaan ***
Raadpleeg daarom de website of mail naar euridice.leyequienabarca@hvhl.nl voor de meest recente
informatie.
• EURAF Conferentie
De 5e Europese Agroforestry Conferentie (EURAF 2020): ‘Agroforestry voor de transitie naar duurzaamheid en bio-economie’ zal plaatsvinden in Nuoro, Sardinië (Italië), van 17 t/m 19 mei 2021. U
kunt zich al inschrijven via https://www.euraf2020.eu/. De deadline voor registratie zal worden
aangepast aan dit nieuwe moment. Zie ook https://www.euraf2020.eu/ en
https://www.euraf2020.eu/covid-19-emergency/.
interessante link …
Agroforestry: bomen en struiken inzetten voor duurzame (voedsel)productie biedt kansen! Zie
onderstaande link:
https://www.naturetoday.com/intl/nl/naturereports/message/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=usermailing&msg=26239
interview met … Ton Baltissen (CropEye)
Ton Baltissen is een belangrijke kartrekker als het gaat om notenteelt in Nederland. Aangezien notenteelt ook binnen
agroforestryprojecten een belangrijke plaats kan innemen, interviewden we hem over zijn projecten.
Kunt u wat vertellen over uzelf en uw activiteiten?
“Ik werk voor het bedrijf CropEye. Vanuit die organisatie doe ik een aantal projecten op het gebied van notenteelt, zoals
‘Noten uit Overijssel’ en ‘Natuurinclusief met bomen’. Verder ben ik voorzitter van de Nederlandse Notenvereniging.
Vanuit die vereniging helpen we ondernemers die lid zijn met hun eigen initiatieven en ontwikkelen we kennis voor
ondernemers die willen starten met notenteelt.”
Waarmee helpt u deze ondernemers?
“Wij ondersteunen boeren in de afweging tussen de soorten bomen (bijvoorbeeld walnoten of) hazelnoten, rassenkeuze
en plantsystemen. Ook kijken we naar het effect dat die keuze heeft op andere gewassen. Het is belangrijk om de juiste
keuze te maken bij notenteelt, want je bent er de rest van je leven aan gebonden. Bij agroforestryprojecten is dit al
helemaal cruciaal, omdat die vaak vrij kleinschalig zijn.”
Hoe bent u in aanraking gekomen met de notenteelt?
“Vanuit de WUR werkten we aan een nieuw teeltsysteem en waren we op zoek naar manieren om de benodigde
investering terug te verdienen. Zo kwamen we uiteindelijk bij noten uit. Ik legde contacten met de paar notentelers die er
al waren in Nederland, en zo is vanuit de liefde voor notenteelt en samen met ondernemers uit Nederland en België de
Nederlandse Notenvereniging ontstaan.”
Kunt u een concreet voorbeeld noemen van een project waaraan u heeft meegewerkt?
“Vanuit CropEye werk ik mee aan het project Bufferstroken 2.0. Daarin proberen we de buffers, de randen tussen percelen
en sloten, ook in te zetten voor notenteelt. Zo kun je noten produceren op een van oudsher onbebouwd stuk land, help je
uitspoeling naar het oppervlaktewater te verminderen en bovendien is het landschappelijk mooi. Dat project hebben we
ingediend bij de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit, en we behoren tot de twintig genomineerden.”
Wat hoopt u uiteindelijk te bereiken?
“Als ik straks ouder ben, hoop ik dat we minstens duizend hectare aan notenteelt hebben in Nederland. Dankzij ons
vakmanschap en de techniek is de opbrengst per hectare hoog ten opzichte van de rest van de wereld, maar we staan nog
niet zo goed op de agenda in Nederland. Als ondernemers er nooit van hebben gehoord, zullen ze ook niet overwegen
eraan te beginnen. Dat geldt ook voor het ministerie en voor toeleveranciers. Het is dus belangrijk om de notenteelt
bekender te maken, zodat we onderwijs, voorlichting en onderzoek achter ons krijgen en we notenteelt een steun in de
rug kunnen geven.”

agroforestry in België … (door Marlinde Koopmans en Bert Reubens)
Verslag Masterclass ‘Zomersnoei, Verwerking en Vermarkting Fruit- en Notenbomen’
Afgelopen dinsdag 25 augustus vond op Bioboerderij de Zwaluw de masterclass plaats met als thema:
Zomersnoei, vermarkting en verwerking van noten. Dit melkveebedrijf heeft een aantal jaren geleden
fruitbomen aangeplant op een tweetal percelen die begraasd worden door koeien. In de voormiddag
gaf Paul van Laer vanuit de boomgaardenstichting een cursus zomersnoei. Hij vertelde onder andere
dat een jaarlijkse snoei in de eerste 5 jaar na aanplant cruciaal is voor het krijgen van een gezonde en
productieve boom. Sla deze snoeibeurten dus zeker niet over. Ook kwam de mobiele fruitpers van
Frédéric Lerouge in actie. Frédéric stelde onder andere dat enkel een appel die goed is om te eten, ook
goed is om sap van te maken.
In de namiddag waren er twee presentaties met de sleutelzin: ‘Bezint voor u begint’. Zowel Jan
Gelders (den Boogerd) als Ton Baltissen (Nederlandse Notenvereniging) behandelden een hele lijst aan
prikkelende vragen waar de deelnemers over zouden moeten nadenken bij de start van hun
agroforestry-initiatief. Zij deelden daarmee ook hun eigen ervaring en kennis. Deze vragen gingen over
van alles, van rassenkeuze tot het nadenken over het afzetkanaal van je producten. Buurderijen bleken
bijvoorbeeld een interessant afzetkanaal voor het bedrijf van Jan Gelders. In tegenstelling tot de
groothandel kun je bij een Buurderij aan de klant uitleggen dat een appel met een klein schrammetje
van de appelzaagwesp nog steeds heel lekker is.
Ton Baltissen pleitte tot slot voor de ontwikkeling
van het merk: Nederlands/Belgische noot, waaronder verschillende lokale telers hun product
zouden kunnen verkopen.

^ en >
snoei van fruitbomen op Bioboerderij De Zwaluw
(foto’s: Bert Reubens)

Opstart lange termijnproef laat uitlopende walnotenrassen
Walnotenteelt is in opmars in onze regio en vooral bij toepassers van agroforestry is er een sterke
interesse voor deze boomsoort. Onder impuls van een aantal walnotenexperts en in de context van
het nieuwe Vlaamse project “Agroforestry 2025” wordt een meerjarige proefopzet met zeer late
walnootrassen opgezet. Dit zijn cultuurvariëteiten die pas eind mei of later in blad komen. Ten
opzichte van de doorsnee cultuurvariëteiten zijn deze dus gemiddeld een maand later. Deze
eigenschap biedt veel mogelijkheden bij de toepassing van agroforestry met walnoten, met andere
woorden bij de combinatieteelt van walnoten met een eenjarig gewas of op grasland. Wanneer de
bomen pas laat in blad komen, wordt schaduwwerking op het eenjarige gewas (en daardoor
opbrengstverlies) namelijk zoveel mogelijk vermeden. Voor deze langlopende proef zal een tiental
proefveldlocaties in Vlaanderen en bij uitbreiding in Noord-Brabant (NL) geselecteerd worden. De
eerste bomen gaan dit najaar de grond in. Meer info: info@agroforestryvlaanderen.be.
enquête over Agroforestry door … Eelco Buunk (hogeschool Van Hall Larenstein)
Beste nieuwsbrieflezer,
Wij vragen u deel te nemen aan een enquête omdat u actief bent in de land- of bosbouw, of hier op
een andere manier bij betrokken bent. Door deze enquête in te vullen helpt u ons met de volgende
zaken:
- Een beeld vormen van de bekendheid en het imago van agroforestry onder de Nederlandse
landbouw- en bosbouwbedrijven;
- Een overzicht te krijgen in problemen waar u tegenaan loopt bij het aanpakken van de thema’s
rondom duurzaamheid (zoals stikstof, CO2);
- Inzichtelijk maken welke kennis en informatie u nodig heeft rond agroforestry, zodat wij u hierbij
verder kunnen helpen in de masterclasses, online cursus en/of toolkit.
Het ministerie van LNV heeft aangegeven zeer geïnteresseerd te zijn in de uitkomsten van dit
onderzoek, dus laat van u horen!
U vindt de enquête door te klikken op onderstaande link:
https://forms.gle/XM43dDCRZGKR77kX9
Uw antwoorden worden vanzelfsprekend vertrouwelijk en anoniem behandeld. Hierbij volgen we de
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Aangezien we ook willen aanhaken bij de
wetenschappelijke wereld, gebruiken we het Mendeley Data Platform voor het opslaan van de
geanonimiseerde gegevens.
We vragen u de enquête voor 18 september in te vullen. Nadat we de data hebben verzameld, krijgt u
in oktober een korte update waarbij we u op de hoogte stellen van de eerste uitkomsten.
We sturen deze enquête ook breder uit onder agrarische bedrijven om zo een goed beeld te krijgen
van de situatie in Nederland rondom agroforestry.
inschrijven en uitschrijven voor de nieuwsbrief …
Wilt u zich inschrijven of uitschrijven voor de nieuwsbrief? Mail dan uw naam naar
euridice.leyequienabarca@hvhl.nl, onder vermelding van: inschrijving nieuwsbrief of uitschrijving
nieuwsbrief.
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