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Mot¡e Atroforestry

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Brabantse Delta, bijeen in vergadering op 4 december
2019,

Overwegende:
- Dat het waterschap Brabantse Delta stappen zet met betrekking tot klimaatrobuuste

inrichting van ons buitengebied, met name bü beek- en kreekherstel en natte natuurparels;

denk aan verbreding, (her-) meandering e.a.;

- Dat vernieuwde inrichtingvan ons landschap ook kansen kan en moet bieden aan haar

gebruikers, zoals agrariërs en recreanten;

- Dat waterschap De Dommel en AA en Maas, in het kader van de Green Deal Voedselbossen

en het Koepelplan Voedselbos Brabant, inmiddels gestart zijn met een onderzoekspilot naar

de bruikbaarheid en het nut van agroforestry en voedselbossen voor waterschappen. Samen

met uiteenlopende partners (provincie Noord Brabant HAS, stuurgroep landbouw lnnovatie

Brabant, e.a.)wordt ingezet op meerjarig onderzoek naar de mogelijkheid om agroforestry in

te zetten bij de klimaatopgave in het buitengebied.

Doel: kennisopbouw op de thema's bodemverbetering waterbuffering biodiversiteit en

beheermogelijkheden voor agrariërs.

- Binnen het Natuur Netwerk Brabant de komende jaren 13.000 ha nieuw bos gerealiseerd

gaat worden, waarvan min. 10% agroforestry mag zijn.

- Dit een kans is voor Brabantse Delta om bij aan te haken (winnend samen te werken) en van

te leren;

I nzet: eerste voorlopige ondenoekresu ltote n agroforestry
en winstpunten voor waterschappen

vereníBirg yan

qåviä\iË @

Positief effect op bodem: verbetering structuur.
verhogrng organrsche slof genalte en bodemleven.

Positief effect op water: betere ¡nfiltratre en
hoget ruater,¡asthourJenrj,7grt¡ogen rJus

vermincieren van piekafvoererì en lagere
beregingsbehoefte en ook minder af en urtspoelrng
van r"rìeststoffen en bestrrjdingsmrdcielen

Positief effect op biodiversiteit
Positief effect op kl¡maat: CO vastleggen
en schaduw. verkoelrng en wrndbreek

lmpressie ogroforestry
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Spreken u¡t dat:
. Wrj als indieners grote waarde hechten aan het verkennen van deze nieuwe manieren om

met ons landschap en met de landbouw en natuur om te gaan, zeker in dit
samenwerkingwerband van relevante partners, waarbij al veelvooruverk is gedaan,

Stellen voor:
o Dat Brabantse Deha aanhaak bij deze pilot,

En dragen het dagelijks bestuur op:
o De pilot en de samenwerking aan te gaan en de benodigde bijdrage, á € 14.000,- hiervoor vrij

te maken.
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