
 

 

Uitnodiging Kennisprogramma Boeren met bomen en struiken 

 

Ben je boer in Friesland, Groningen of Drenthe?  

En heb je interesse in Agroforestry? Wil je meer weten over de kansen van bomen en struiken voor 

het agrarisch bedrijf? Vraag je je af hoe collega-boeren hier mee aan de slag zijn? Meld je dan nu aan 

voor onze kennisdeling en excursie op 22 maart 2023! 

 

Excursie 

In de ochtend neemt onderzoeker Evert Prins van het Louis Bolk Instituut ons mee in de 

basisbeginselen van Agroforestry. Na deze algemene toelichting gaan we interactief aan de slag om 

helder te krijgen waar jullie behoefte aan hebben tijdens het kennisprogramma.    

In de middag gaan we op bezoek bij de Boeren in het bos in Oldeberkoop. Op dit bedrijf van Richard 

van Pelt en Mariska Slot, doen ze de dingen allemaal net even anders. Op een bijzondere manier 

combineren ze het houden van vee met bomen. Tijdens een rondleiding vertellen zij je hier alles over 

en is er ruimte om vragen te stellen.  

We hebben 25 plaatsen beschikbaar voor deze excursie, dus meld je snel aan. Vol = vol!  

Locaties 
We starten in Oldeberkoop: MFA Oldeberkoop, Willinge Prinsstraat 24, 8421PE Oldeberkoop 

 

Daarna gaan we naar: Boeren in het Bos, Bovenweg 23, 8422 DG Nijeberkoop 

 

Programma 

9:30- 9:45 uur  Inloop, MFA Oldeberkoop  

9:45-10:00 uur   Welkom en inleiding door Janny Postma Projectleider Duurzame Landbouw FMF 

10:15-12:00 uur Presentatie en interactieve workshop door Evert Prins, Louis Bolk Instituut  

12:00-12:45 uur Lunch (zit bij de kennisdeling in)  

12:45-13:00 uur Verplaatsen andere locatie (met eigen vervoer)  

13:00-15:00 uur Rondleiding/excursie Boeren in het bos, door Richard van Pelt  

 
Kun je niet aanwezig zijn, maar sluit je wel graag aan bij de volgende kennisbijeenkomst? Kijk dan op 

de projectpagina van het Kennis-praktijk programma Boeren met Bomen en Struiken. 

https://louisbolk.nl/
https://www.boereninhetbos.nl/
https://spits-online.com/website/63e4f3f032137emCod2jIci2cKDKMK5OQ
https://mfaoldeberkoop.nl/
https://www.boereninhetbos.nl/
https://www.fmf.frl/project/kennis-praktijk-programma-boeren-met-bomen-en-struiken/

