HOE ZAL AFINET
HET VERSCHIL MAKEN?
AFINET zal de toepassing ondersteunen van innovaties
die door de RAINs ontwikkeld werden, zal nieuwe
operationele groepen aanmoedigen, en zal relaties
ontwikkelen met regionale/nationale beleidsmakers.
Door zijn netwerk van partners, zal AFINET lokale
oplossingen, die bedacht werden door een regionale
RAIN, verder verspreiden naar andere regio’s en landen.
Dankzij actieve deelname van AFINET binnen het
‘European Innovation Partnership’ rond ‘Agricultural
Productivity and Sustainability’, zullen de ideeën uit
het RAIN-netwerk bijdragen aan de ontwikkeling van
de toekomstige Europese onderzoeksagenda. In het
Europees parlement in Brussel zal een sessie
georganiseerd worden om de resultaten van het
AFINET-project te delen met beleidsmakers van de
Europese Commissie.
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door Horizon 2020, het Onderzoeksen Innovatieprogramma van de EU,
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HOE KAN
JE DEELNEMEN?
• Als je wil deelnemen aan de RAIN: neem contact op
met de RAIN-coördinator van België:
Bert Reubens | bert.reubens@ilvo.vlaanderen.be, 09/272 26 70
Bert Reubens werkt aan het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en
Voedingsonderzoek (ILVO). Als coördinator van het agroforestry
gerelateerde onderzoek in Vlaanderen, draait een aanzienlijk deel
van zijn projectwerking rond dit thema. Bert is ook afgevaardigde
voor België binnen de Europese Agroforestry Federatie (EURAF).

• Als je de resultaten van het project wil volgen: check
onze website, schrijf je in op onze nieuwsbrief of volg
ons op sociale netwerken.

Dit project wordt gefinancierd
door Horizon 2020, het Onderzoeksen Innovatieprogramma van de EU,
onder Grant Agreement nr. 72782

• Als je al lid bent van een agroforestry-initiatief, en je
wil samenwerken met ons: stuur een e-mail naar de
projectcoördinator:
Rosa Mosquera en Antía Villada | afinet@eurafagroforestry.eu

afinet@eurafagroforestr y.eu
WWW.AGROFORESTRY.EU/AFINET

Volg ons via www.agroforestry.eu/afinet,
via www.agroforestryvlaanderen.be
of via de sociale media:

SAMEN WERKEN AAN ...

KENNISDELING
PRAKTIJKVERBETERING
PLATTELANDSONTWIKKELING

WAT IS
AFINET?
AFINET wil innovatieve agroforestrypraktijken
stimuleren door een betere kennisuitwisseling tussen
land- en bosbouwers, onderzoekers, beleidsmakers,
adviseurs, praktijkcentra, …
AFINET is een Europees thematisch netwerk met 13
partners uit Spanje, het Verenigd Koninkrijk, België,
Portugal, Polen, Hongarije, Italië, Frankrijk en
Finland. Het project wordt gecoördineerd door de
Universiteit van Santiago de Compostella in Spanje.

HOE WERKT
HET AFINET
PROJECT?

HOE ZAL DE
INFORMATIE
EN KENNIS VERSPREID
WORDEN?

In elk van de partnerlanden worden Regionale
Agroforestry Innovatie Netwerken (RAINs) opgericht. Dit zijn werkgroepen waarin landbouwers en
andere belanghebbenden regelmatig bijeen komen
om ervaringen te delen en opportuniteiten te zoeken
om bestaande agroforestrypraktijken te optimaliseren. Elke RAIN zal focussen op een specifiek
thema, afhankelijk van de interesses van de
RAIN-leden. Deze interesses worden dan ook
geïdentificeerd in overleg met hen.

AFINET zal een waaier aan strategieën gebruiken om
op een eﬀectieve manier informatie te verspreiden:
technische fiches, video’s, handleidingen, nieuwsbrieven, trainingen, en andere publicaties. Deze
materialen zullen opgenomen worden in de
‘Knowedge Cloud’ (KC), een gebruiksvriendelijk
online archief dat zoveel mogelijk informatie over
agroforestry zal samenvatten.

Elke RAIN wordt begeleid door een coördinator.
Deze is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van
relaties binnen een regionaal netwerk, en voor het
stimuleren van kennisuitwisseling met de andere
partnerlanden binnen het project.

WAT IS
AGROFORESTRY?
Bij agroforestry of boslandbouw wordt de teelt van
houtige gewassen (bomen of struiken) doelbewust
gecombineerd met die van landbouwgewassen of
vee. Op die manier worden vaak nieuwe producten
en/of diensten gecreëerd, zowel op economisch,
ecologisch als sociaal vlak. Mits doordachte aanpak,
kan agroforestry de bedrijfsrendabiliteit verhogen, en
helpen om natuurlijke hulpbronnen te behouden en te
beschermen, zowel voor de huidige als toekomstige
generaties.

WELKE INFORMATIE
EN KENNIS WORDEN
UITGEWISSELD?
AFINET wil kennis opbouwen om meer inzicht te
krijgen in de toepassing van agroforestry. Dit zal
gebeuren door een antwoord te bieden op kennishiaten en uitdagingen die toepassers van agroforestry ondervinden, door enerzijds een betere
toegang te creëren tot onderzoeksresultaten
(zowel gepubliceerde als niet-gepubliceerde), en
anderzijds goede praktijken en innovatieve ideeën
te identificeren en te verspreiden.

Verder zullen er ook regionale activiteiten, trainingssessies en conferenties georganiseerd worden tijdens
het project om kennis te delen.

