
Proeftuin Agroforestry & voedselbosbouw Noord-Holland

Project proeftuin Agroforestry
MNH is een project gestart met 4 ondernemers om in 
2019 zo’n 10 ha agroforestry en/of voedselbos te 
realiseren. Het project is een opstapje naar meer 
ruimte voor agroforestry en voedselbosbouw in 
Noord-Holland de komende jaren. In 2019 worden 
verschillende kennis- en ontwerpsessies georganiseerd 
waar geïnteresseerde ondernemers kennis kunnen 
maken met de praktische toepassingen en voordelen 
van agroforestry en voedselbosbouw. Het doel van de 
eerste fase is om een integraal plan van aanpak op te 
stellen waar toekomstige ondernemers mee aan de 
slag kunnen.

Wat is Agroforestry en voedselbosbouw?
Agroforestry is een vorm van landbouw waarbij 
bomen en struiken ingezet worden om productie 
efficiënter te maken en te verbreden en 
biodiversiteit in de landbouw te vergroten. 
Er bestaan veel verschillende vormen van 
agroforestry, variërend van eenjarige gewassen met 
toevoeging van rijen bomen of struiken, tot 
geïntegreerde systemen met meerjarige gewassen 
in combinatie met fruit- of notenbomen en soms 
zelfs dieren. Een voedselbos kan gezien worden als 
een ultieme vorm van agroforestry, die het dichtst 
bij een natuurlijk bos staat. 
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- Ontwikkeling integraal plan van aanpak voor starten agroforestry of voedselbos
- Overzicht projecten Noord-Holland
- Uitwisselen ervaringen in samenwerking met Clusius College 

Aantrekkelijk landschap, meer biodiversiteit, veerkrachtig en klimaatbestendig 
landbouwsysteem, betere benutting van water, zon en nutriënten, gezonde bodem, 
gezond voedsel, blije boeren …

Wilt u meedoen en/of op de hoogte blijven van de 
ontwikkelingen van het project? Neem contact op 
met projectleider Erna Krommendijk 
(e.krommendijk@mnh.nl).
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