Persbericht

Conferentie en informatieloketten “Bomen in velden”: een
avond om de rol van de bomen in de landbouw te bespreken en
hun herbeplanting te stimuleren.
Maandag 27 februari van 17h45 tot 21h30
Maison de l’agriculture - 47, Chaussée de Namur, 5030 Gembloux

Om de aanplant van bomen in het landelijk milieu in Wallonië alsook in Vlaanderen en Frankrijk te
bevorderen, organiseren de AWAF vzw en de grensoverschrijdende partners van het project
“Forêt Pro Bos” een conferentie en informatieloketten op dinsdag 27 februari 2018 in Gembloux.
Deze avond is bestemd voor landeigenaars en landbouwers, maar ook voor mensen die gewoon
interesse hebben voor dit thema.
Deze avond heeft als doel de twijfels en vragen rond beplanting te beantwoorden om de
toekomstige planters te helpen de sprong te wagen. De avond biedt de deelnemers argumenten
voor agroforestry en concrete pistes voor de realisatie van hun projecten met de steun van
professionals.
Het eerste deel van de avond bestaat in voorstellingen van de agroforestry in Wallonië,
Vlaanderen en Noord-Frankrijk met concrete voorbeelden. De sprekers zullen de volgende vragen
beantwoorden: wat zijn de succesfactoren en de remmen, wat zijn de geldende wetten, kan ik
hulp krijgen voor mijn project?
Vervolgens worden de informatieloketten georganiseerd. De eigenaars en landbouwers kunnen er
de actoren van de sector – van de boomkwekers tot de agroforestry adviseurs en de verenigingen
voor advies, technische maar ook juridische vulgarisatie – persoonlijk ontmoeten.

Verplichte inschrijving (informatie en inschrijving op de website Forêt Pro Bos https://www.foretpro- bos.eu). De avond wordt in Gembloux georganiseerd van 17u45 tot 21u30; een bijdrage van
€ 10 wordt op het begin van de avond gevraagd (buffet en dranken ter beschikking)
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De AWAF is een vzw die de combinatie van boom en veld wenst te verdedigen en bevorderen: de
agroforestry; Door middel van bezoeken, uitwisselingen en werkgroepen wenst de AWAF de
aanwezigheid van agroforestry in de landbouwpraktijken te versterken om de multifunctionaliteit
van de landbouwsystemen te vergroten en de gronden te handhaven.
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