




           Raadsfractie  CDA in de gemeente Tynaarlo

Eelde, 7 augustus 2018

Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders
Kornoeljeplein 1
9481 AW VRIES.

Onderwerp: Het combineren van land- en bosbouw biedt perspectief op verduurzaming. 
Plant en dier profiteren van elkaar.

Geacht College,

Bijgaand artikel over AgroForestry in de NRC trok onze aandacht:’Bomen moeten terug op 
het land’ van Marianne Heselmans.
AgroForestry-bedrijven combineren landbouw en bosbouw. Voor Tynaarlo liggen op dat 
terrein wellicht goede kansen:

Meer bomen en groen is goed voor Tynaarlo vanwege de co2 opvang, bescherming tegen 
hitte en kou en andere meteorologische ongemakken en het accentueert ons groene 
recreatieve imago.
Het betreffende artikel beschrijft de nieuwe insteek van beleidsmakers, ondernemers en 
onderzoekers dat bomen en struiken op onze weilanden, graanakkers juist van 
toegevoegde waarde zijn voor mens, plant en dier.

In Midden-Brabant zijn intussen een aantal succesvolle  AgroForestry bedrijven te vinden, 
waarover u in het artikel kunt lezen.

De volgende vragen leggen wij u daarom voor:
- Bent u bekend met het Europese onderzoek naar AgroForestry-bedrijven zoals in het 

NRC-artikel wordt beschreven?
- Bent u het met ons eens dat er door deze nieuwe insteek wellicht kansen ontstaan voor 

de agrarische ondernemers van Tynaarlo?
- Bent u met ons van mening dat meer boom- en park een mooie accentuering kan zijn 

van het groene imago van de gemeente Tynaarlo waarmee de aantrekkelijkheid voor 
recreanten nog groter wordt,

- Dat deze nieuwe aanpak mogelijk beter is voor plant, mens en dier en dus beter is voor 
Tynaarlo?

Zo ja, ziet u kans om binnenkort met onze agrarische ondernemers en belanghebbenden 
in een breed overleg deze nieuwe aanpak te bespreken en zo mogelijk een pilot te 
starten?

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.



Met vriendelijke groet,
Namens de  CDA fractie 

Hanneke Wiersema, fractievoorzitter.

                           Correspondentieadres:  Kosterijweg 20, 9761 GE Eelde

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/07/21/bomen-moeten-terug-op-het-land-a1610738
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