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Deel 1: Verwachtingen, planning & Ufora

https://app.wooclap.com/events/XAZRRP/questions/619ce8f5714c7d121220466c


1.1. Verwachtingen

Wat ga je kennen en kunnen op het einde van de rit?

• Kritisch analyseren van teelt- en voedingssystemen op duurzaamheidsfactoren

• Een agro-ecologisch teeltconcept uitwerken en implementeren in de praktijk

• De socio-economische principes van agro-ecologie vertalen naar de praktijk

• Helder communiceren over de wetenschappelijke basis en de concrete 
praktijken van agro-ecologie

Deel 1: Verwachtingen, planning & Ufora



1.1. Verwachtingen

Wat verwachten wij van jou?

• Participatie in excursies (25%)

• Individuele response paper (25%)

• Mondeling examen (50%)

Deel 1: Verwachtingen, planning & Ufora



Response paper

De bedoeling is dat je een zelf gekozen onderwerp kritisch bestudeert,
analyseert en bespreekt met de nodige (wetenschappelijke) onderbouwing.
Onderwerp kan probleem, vraagstuk, bewering, argument zijn waarop je wenst
te reageren of inzicht waarop je wenst in te gaan.
En het doel van de paper kan zijn dat je:

• een vraagstuk/inzicht verder wil uitdiepen
• een bepaalde praktijk die je zag kritisch wil belichten
• het belang van een bepaald principe dat je zag wil onderstrepen
• graag een verbeter-vooruitstel wil uitwerken van iets dat je zag
• een tegenargumentatie wil uitwerken
• een vergelijking en analyse wil maken van verschillende cases



Response paper

Mogelijke leidraden zijn voor je kritische reflectie zijn: 
• Waarom is een bepaald vraagstuk belangrijk? Hoe werd dit vraagstuk tot nu toe

bekeken/geframed en waarom is dit zo? Wat is nodig om een beter inzicht te krijgen in
het vraagstuk?

• Waarom leidt een bepaald vraagstuk tot discussie? Is een uitgebreid maatschappelijk
debat nodig? Wie zou daarin een rol moeten spelen en waarom?

• Wat heb je exact geleerd uit een bepaalde excursie/seminarie? Waarom is dit inzicht
belangrijk? Hoe kan je dit inzicht verder vorm geven? Hoe is de praktijk en onderzoek
met dit inzicht al aan de slag gegaan? Zijn er verbeterpunten die je kan voorstellen om
praktijk en onderzoek nog verder te pushen?

• Waarom is een bepaalde praktijk moeilijk toepasbaar? Hoe kan men de barrières
wegnemen?



Mogelijke leidraden zijn voor je kritische reflectie zijn: 

• Heeft één van de excursies of seminaries je inzicht in een bepaald onderwerp vergroot? Heeft
het je perspectief op de een of andere manier veranderd? En hoe dan?

• Wat zijn verbeterpunten die je zag tijdens een excursie of seminarie? Waarom zijn dit
verbeterpunten? Hoe kan je die verbeterpunten concreet aanpakken/uitrollen?

• Waarom is een tegenargumentatie belangrijk? Wat is er niet juist aan het argument dat je wenst
te bekritiseren en waarom?

• Waarom is het principe dat je zag zo belangrijk? Hoe kan men zorgen dat dit principe nog wijder
verspreid geraakt? Wat zijn eventuele struikelblokken?

• Waarom zijn beide cases vergelijkbaar? Wat kan men leren uit een vergelijking? Waarom is deze
vergelijking maken belangrijk?

Richtlijn: min. 3 – max. 5 pagina’s

Response paper



1.2. Planning

• Planning met seminaries: zie agenda op UFORA

• Excursies: stemmen maar!

Deel 1: Verwachtingen, planning & Ufora



Deel 1: Verwachtingen, planning & Ufora

https://app.wooclap.com/events/XAZRRP/questions/61bcb2139271fb11a2fa7f44


1.3. Wegwijs op Ufora

Deel 1: Verwachtingen, planning & Ufora

https://ufora.ugent.be/d2l/le/content/454399/Home?itemIdentifier=D2L.LE.Content.ContentObject.ModuleCO-1176424


2. What’s in a name?

Deel 2: What’s in a name? 

https://app.wooclap.com/events/XAZRRP/questions/619ba52d03057211fd5bd747


Uiteenlopende definities

“Agroecology is defined as the study of the interactions between plants, animals, humans and the
environment within agricultural systems. Agroecology as a discipline therefore covers integrative
studies within agronomy, ecology, sociology and economics” (Dalgaard, Hutchings et al. 2003)

« L'agro-écologie est l'utilisation intégrée des ressources et des mécanismes de la
nature dans l'objectif de production agricole. Elle allie les dimensions écologique,
économique et sociale et vise à mieux tirer parti des interactions entre végétaux,
animaux, humains et environnement » (Ministère de l'Agriculture et de
l'Alimentation 2015)
“ Agroecology is a way of life and the language of Nature that we learn as

her children. It is not a mere set of technologies or production practices. It

cannot be implemented the same way in all territories. Rather it is based on

principles that, while they may be similar across the diversity of our

territories, can and are practiced in may different ways, with each sector

contributing their own colors of their local reality and culture, while always

respecting Mother Earth and our common, shared values” (International

Forum for Agroecology 2015)
Deel 2: What’s in a name? 



... een wetenschap

... een set van principes en praktijken (landbouwbenadering)

... een socio-politieke beweging

3. De evolutie van agro-ecologie als…

Deel 3: De evolutie van agro-ecologie  



... een wetenschap

• 1930s-1970s: toepassing van ecologische concepten en principes op landbouw –

veld/plot

• 1960s: studie van traditionele landbouwsystemen in (sub)tropische gebieden

• 1970s: systeembenadering - design and beheer van DZ agro-ecosystemen om 

natuurlijke hulpbronnen te beschermen

• 2000s: Volledige voedselsysteem en niet enkel productie

• Toenemend belang van interdisciplinariteit & transdisciplinariteit

Deel 3: De evolutie van agro-ecologie  



... een set van principes en praktijken (landbouwbenadering)

• 1960s: nieuwe landbouwbenadering als alternatief voor industrieel 

landbouwmodel met negatieve milieugevolgen (ecologische principes!)

• Toenemend belang van bredere sociale, economische en politieke principes

Deel 3: De evolutie van agro-ecologie  



... een socio-politieke beweging

• 1960s: milieubewegegingen
• Mid 1970s: sociale bewegingen zeer actief in Latijns-Amerika (nu ook meer in EU & Afrika)

• Meer autonomie voor kleinschalige landbouwers
• Meer controle van kleinschalige landbouwers op agro-voedselsysteem
• Gegarandeerde toegang tot productie inputs, vrije uitwisseling van (boeren)zaden
• Alternatieve voedsel netwerken (lokale korte keten)
• Lokale kennis, lokale identiteit en cultuur
• Voedselsoevereiniteit: "het recht van volkeren op gezond en cultureel geschikt voedsel, geproduceerd 

met ecologisch verantwoorde en duurzame methoden, en hun recht om hun eigen voedsel- en 
landbouwsystemen vorm te geven" 

Deel 3: De evolutie van agro-ecologie  



Deel 3: De evolutie van agro-ecologie  



Take home message:

Agro-ecologie is geen specieke productiemethode met een lastenboek, maar een
gedachtegoed, een holistische visie op het landbouw- en voedselsysteem. Kort gezegd
willen agro-ecologische landbouwers ecologische principes en duurzaamheid
integreren in de manier waarop ze aan landbouw doen. Ze hebben daarbij ook oog
voor de economische en sociale kanten die bij het boeren horen, en hechten veel
belang aan lokale en traditionele landbouwsystemen.

→ Agro-ecologie symboliseert dus een mogelijk veranderpad naar een duurzamer
voedselsysteem dat verschillende vormen aanneemt in verschillende contexten

Deel 3: De evolutie van agro-ecologie  



4. Is het nieuw?

Deel 4: Is het nieuw?   



Deel 5: Waarom?   

5. Waarom?

https://app.wooclap.com/events/XAZRRP/questions/61b1def63bd82a11a348e3a4


Wereldwijde productie en areaal van tarwe van 1961 tot 2020 (FAO 2022)
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Deel 5: Waarom?   
(Lu and Tian 2017)

(Siebert and Doell 2007)



• Gangbaar industrieel model is
• Intensief 

• Productiegericht

• Afhankelijk van fossiele brandstoffen

• Afhankelijk van grote hoeveelheden externe inputs (bemesting, gewasbescherming, water, 
etc.)

• Winstmaximalisatie <-> wereld voeden

Deel 5: Waarom?   



Toenemende bewustwording van negatieve sociale, gezondheids- en milieugevolgen 
van gangbaar industrieel landbouwmodel door maatschappij en overheid

• Uitstoot van broeikasgassen 

• Daling biodiversiteit

• Afname bodem-, lucht- en waterkwaliteit

• Toenemende kwetsbaarheid van boeren/mensen actief in de primaire productie (lange 
ketens, globalisering, hoge inputkosten, verminderde toegang tot land)

Klimaatsverandering (weersextremen en toenemende temperaturen) →
Toenemende druk op de veerkracht van landbouw- en voedselsystemen 

Deel 5: Waarom?   



Uitstoot van broeikasgassen (FAO 2021)

Deel 5: Waarom?   



Uitstoot van broeikasgassen (European Environment Agency 2019)

Deel 5: Waarom?   



Deel 5: Waarom?   

Uitstoot van broeikasgassen (European Environment Agency 2021)



Afname bodemkwaliteit
Deel 5: Waarom?   



Deel 5: Waarom?   

Daling biodiversiteit (WWF/ZSL 2020)



Daling biodiversiteit (Gaind 2016)
Deel 5: Waarom?   



Daling biodiversiteit (Tilman, Clark et al. 2017)
Deel 5: Waarom?   



Daling biodiversiteit (Beckmann, Gerstner et al. 2019)
Deel 5: Waarom?   



Deel 5: Waarom?   

Daling biodiversiteit

Vogelpopulaties in landbouwgebied namen in de periode 1990-2018 af met gemiddeld 60,9% 
in België (WWF 2020)

Veldleeuwerik Gele kwikstaart



Toenemende kwetsbaarheid (IPES-Food and ETC Group 2021)
Deel 5: Waarom?   



Agricultural output and input prices, EU-27, 2005-2012; 2005=100 (Eurostat 2013)

Deel 5: Waarom?   

Toenemende kwetsbaarheid



Deel 5: Waarom?   

Toenemende kwetsbaarheid



Deel 5: Waarom?   

Toenemende kwetsbaarheid



Deel 5: Waarom?   

Toenemende kwetsbaarheid



Hoe antwoordt bieden op deze uitdagingen?

• Sustainable intensification> Ecological intensification> Agroecological
intensification

• Veel debat over de precieze invulling van deze begrippen

• More with less <-> less is more

Deel 5: Waarom?   



Deel 5: Waarom?   



6. Agro-ecologische principes

Verschillende sets van agro-ecologische principes zijn terug te vinden in de literatuur

De 10 elementen van agro-ecologie volgens FAO
Deel 6: Agro-ecologische principes



volgens Wezel et al. (2020)
Deel 6: Agro-ecologische principes



Volgens CIDSE
Deel 6: Agro-ecologische principes



Ecologische principes van AE

1. Biomassa recycleren, beschikbaarheid van nutriënten optimaliseren en zorgen voor 
evenwichtige nutriëntenstromen. 

2. Gunstige bodemcondities garanderen voor plantengroei, door een goed beheer van het 
organisch stofgehalte en door het stimuleren van het bodemleven. Deze zorg moet bereikt 
worden met zo weinig mogelijk petrochemische middelen (bemesting, pesticiden, fossiele 
brandstoffen).

3. Verliezen minimaliseren van wat zonlicht, water en bodem te bieden hebben door 
microklimaat beheer, wateropvang en bodembeheer door middel van groenbedekking en door 
territoriale complementariteit van veeteelt en gewasproductie. 

4. Streven naar diversificatie, in soorten én genetisch, binnen het agro-ecosysteem, zowel in tijd 
als in ruimte. 

5. Gunstige interacties en biologische synergiën verbeteren tussen de verschillende 
componenten van agrobiodiversiteit, ter bevordering van ecologische sleutelprocessen en 
ecosysteemdiensten. 

Deel 6: Agro-ecologische principes



Socio-economische principes van AE

1. Environmental equity: een verbetering van environmental equity door bij elke 
economische beslissing rekening te houden met negatieve milieukundige 
externaliteiten

2. Financiële onafhankelijkheid: landbouwers en -organisaties hebben controle over de 
eigen economische en technische beslissingen, ook indien dit een verminderd gebruik 
van externe inputs inhoudt. Dit thema staat los van de interactie met de consument 

3. Markttoegang en autonomie: toegang tot en onafhankelijkheid van markten en 
collectieve productie- en verwerkingsstructuren voor landbouwers

4. Duurzaamheid en adaptatievermogen: duurzame en adaptieve 
landbouwersorganisaties, in de eerste plaats door hun inbedding in een netwerk van 
landbouwers, consumenten, technische adviseurs, en wetenschappers

5. Diversiteit en uitwisseling van kennis: traditionele, praktijk-, en wetenschappelijke 
kennis wordt uitgewisseld tussen de leden van de organisatie 

Deel 6: Agro-ecologische principes



Socio-economische principes van AE - continued

6. Sociale gelijkwaardigheid: gelijkwaardigheid tussen alle stakeholders op alle niveaus 
van het agrovoedingssysteem 

7. Partnerschap tussen producenten en consumenten: dit partnerschap wordt gekenmerkt 
door een, al dan niet formeel, sociaal contract tussen producenten en consumenten 

8. Geografische nabijheid: nabijheid tussen de verschillende stakeholders in de 
verschillende fasen van productie, verwerking en consumptie  

9. Rurale ontwikkeling en behoud van het ruraal netwerk: het agrovoedingssysteem 
draagt bij aan rurale ontwikkeling en het behoud van het ruraal netwerk 

10. Gelijktijdige toepassing van de verschillende principes in de praktijk: de principes waar 
een organisatie voor staat dienen gelijktijdig te worden toegepast, niet afzonderlijk

Deel 6: Agro-ecologische principes



7. Van principes naar praktijken 

• AE principes zijn breed toepasbaar → operationalisering is afhankelijk van 
heersende milieu-, sociale, economische, culturele en politieke omstandigheden en 
lokaal beschikbare middelen 

• Geen definitieve set, eerder waaier aan praktijken die kunnen worden toegepast 
binnen een AE benadering 

• MAAR uiteenlopende ambities!

Deel 7: Van principes naar praktijken



7. Van principes naar praktijken - continued

• Diversificatie: soorten, rassen, maar ook inkomen:
• Cultivar mixen

• Polyculturen/intercropping (mengteelt, strookteelt, onderzaai)

• Integratie gewassen en veeteelt

• Gebruik van lokaal aangepaste (land)rassen

kempens roodbontwinterveldboon-tarwemaïs en Italiaans raaigras



7. Van principes naar praktijken  - continued

• Vruchtwisseling

• Minimale bodembewerking: verminderen van het aantal bodembewerkingen, de 
diepte of toepassen van niet-kerende bodembewerking

• Gebruik maken van bodembedekkers, mulching

• Direct inzaaien



7. Van principes naar praktijken - continued

• Toevoegen van organisch materiaal aan de bodem

• Inzetten op biologische stikstoffixatie (vlinderbloemigen)

• Integrated pest management, biologische gewasbescherming

Compost Gras-klaver Lieveheersbeestjes tegen bladluizen



7. Van principes naar praktijken - continued

• Kleinschalige waterbesparende irrigatie 

• Minder of geen gebruik maken van externe inputs

• Recycling van nutriënten, energie en afval

• Inzetten op hernieuwbare energie

Biogas productie Ruggenteelt met biologisch afbreekbare mulchfolies



7. Van principes naar praktijken - continued

• Habitat- en landschapsmanagement

• Inzetten op traditionele producten

• Lokale en korte keteninitiatieven 
• Participatory Guarantee System

• Community Supported Agriculture





Participatory Guarantee System

• Lokaal gerichte kwaliteitsborgingssystemen 

• Alternatief voor certificatieprogramma’s door derden

• Producenten die aangesloten zijn krijgen screenings door collega-producten, 
consumenten en/of andere betrokken

• Gebaseerd op transparantie, vertrouwen en directe relaties





Community Supported Agriculture

• Idee: het herinstalleren van een link tussen boer en consument door een 
gemeenschapsorganisatie op te richten tussen producenten en consumenten

• Voorafbetaling door consument via aankoop oogstaandeel → gedeeld 
landbouwrisico

• Transparant en open bedrijfsbeheer

• Sinds 2007 in België en in Vlaanderen vooral voorkomend als zelfplukboerderijen



7. Van principes naar praktijken  - continued

• Valoriseren van lokale kennis

• Bevorderen van (gelijke) uitwisseling tussen landbouwers onderling maar ook landbouwers en 
onderzoekers

• Werken met lokale actoren (voor inputs, afzet, verwerking)

• Delen en poolen van goederen en diensten (bvb machinering)

• Ontplooien van activiteiten met en voor burgers 



Deel 7: Van principes naar praktijken



8. Verwante concepten

Deel 8: Verwante concepten

https://app.wooclap.com/events/XAZRRP/questions/61b1de957cb01011b4ef63fb


Biologische landbouw, Biodynamische landbouw, Permacultuur, Agroforestry, 
Regeneratieve landbouw, Nature/natural farming, Zero budget natural farming, 
Conservation agriculture, Carbon farming, Low input farming, Kringlooplandbouw, 
Natuurinclusieve landbouw

→ Vormen van landgebruik gericht op het volgen van ecologische principes

→ AE voegt daar socio-economische-politieke principes aan toe

Deel 8: Verwante concepten



8.1. Biologische landbouw

Departement Landbouw & Visserij

“ De biologische productie is een alomvattend systeem van landbouwbeheer en
levensmiddelenproductie waarbij de beste praktijken op milieugebied worden
gecombineerd met een hoog niveau van biodiversiteit, de instandhouding van
natuurlijke hulpbronnen, de toepassing van strenge normen op het gebied van
dierenwelzijn en een productie die is afgestemd op de voorkeur van bepaalde
consumenten voor producten die worden vervaardigd met natuurlijke stoffen en
procedés ”

Deel 8: Verwante concepten



8.1. Biologische landbouw

! Biologische landbouw is gedefinieerd volgens een wetgevend kader, waarin
productieregels, vermarkting- en controleprocedures worden vastgelegd.

Verbod op bvb:

• Minerale stikstofmeststoffen

• Chemisch-synthetische gewasbeschermingsmiddelen

• Substraatteelten

• GGO’s

• Mest van niet-grondgebonden veehouderijen

Deel 8: Verwante concepten



8.2. Biodynamische landbouw

• Vorm van biologische landbouw 

• Grondlegger Rudolf Steiner

• Voldoet aan alle wettelijke verplichtingen voor bio

• Maar bijkomende normen voor bemesting, dierenwelzijn en stoffen die toegelaten 
zijn in de verwerking

• Invloed van de kosmos op bodem, planten en dieren

• Biodynamische preparaten

Deel 8: Verwante concepten



Deel 8: Verwante concepten



Benodigde materialen voor de productie van biodynamische preparaten (Stichting Demeter 2021)

Deel 8: Verwante concepten



8.3. Permacultuur

“Permanente landbouw”: patronen en relaties uit de natuur nabootsen om zo te 
voorzien in de plaatselijke basisbehoeftes 

Deel 8: Verwante concepten



3 ethische principes: zorg voor de aarde, zorg voor de mens en eerlijk delen

12 ontwerpprincipes
• Observeer en reageer
• Vang energie en sla ze op
• Zorg voor opbrengst
• Pas zelfregulering toe en aanvaard feedback
• Gebruik en waardeer hernieuwbare grondstoffen en diensten
• Produceer geen afval, maak kringlopen
• Van patronen naar details
• Verenig eerder dan te scheiden
• Pas kleine en trage oplossingen toe
• Gebruik en waardeer diversiteit
• Gebruik randen en waardeer de marge
• Wees creatief in het omgaan met of reageren op veranderingen

Deel 8: Verwante concepten



Deel 8: Verwante concepten



Deel 8: Verwante concepten



8.4. Agroforestry of boslandbouw

• Gewassen of veehouderij gecombineerd met de productie van houtige gewassen, 
meestal bomen, op eenzelfde perceel

• Hoe in de praktijk?
• Silviculturele systemen: bomen – of struikgewassen in akkerbouw of tuinbouw (alley

cropping)

• Silvopastorale systemen: bomen/struiken en landbouwdieren

• Houtkanten en bomenrijen: permanente landschapselementen

• Voedselbossen

Deel 8: Verwante concepten



Deel 8: Verwante concepten



8.5. Regeneratieve of herstellende landbouw

• Hulpbronnen verbeteren en versterken en zo cruciale ecosysteemfuncties 
herstellen

• In EU geen concrete invulling <-> In Amerika een lastenboek en label

Deel 8: Verwante concepten



8.6. Nature/natural farming

• 1930s Japan 

• Geen gebruik van chemische bemesting en pesticiden

Deel 8: Verwante concepten



8.7. Zero budget natural farming

Deel 8: Verwante concepten

• Geheel van landbouwmethoden, en ook een boerenbeweging, die zich heeft verspreid 
over verschillende staten in India 

• Ontstaan omwille van toenemende schulden Indiase boeren (hoge productiekosten, hoge 
rentetarieven, volatiele marktprijzen) 

→ ZERO BUDGET: geen gebruik van kredieten en geen uitgaven aan aangekochte inputs

• Streeft naar
• polyculturen
• maximale bodembedekking het hele jaar rond (gewasresten!)
• minimale bodemverstoring
• het gebruik van inheemse koeienurine en op koeienmest gebaseerde bio-inoculanten om microbioom

van bodem te verbeteren
• het gebruik van botanische extracten voor plaagbestrijding 



8.8. Conservation agriculture

Deel 8: Verwante concepten
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8.9. Carbon farming

Beheer van koolstofreservois, - stromen en broeikasgasfluxen op bedrijfsniveau 
gericht op vastleggen van koolstof en/of verminderen van de uitstoot aan BKG

Deel 8: Verwante concepten



8.10. Low input farming

Minimaliseren van off-farm inputs en optimaliseren van on-farm resources

Deel 8: Verwante concepten



8.11. Kringlooplandbouw

Minimaliseren grondstofgebruik door hergebruik van producten en het zo zuinig en 
efficiënt mogelijk omgaan met ruimte en grondstoffen

Deel 8: Verwante concepten



8.12. Natuurinclusieve landbouw

• Idee: optimaal gebruik maken van natuurlijke omgeving en deze integreren in
bedrijfsvoering, maar ook actief bijdragen aan kwaliteit van diezelfde natuurlijke
omgeving

• 3 dimensies
• Zorg voor de natuur

• Gebruik van functionele agrobiodiversiteit

• Reduceren van milieu-impact

• Begrip werd recent ontwikkeld door landbouwers, wetenschappers en 
beleidsmakers in Nederland

Deel 8: Verwante concepten



9. Faciliterende Europese wetgeving

• Lancering Green Deal december 2019 met volgende ambities
• Er geen netto-uitstoot van broeikasgassen is tegen 2050

• Economische groei wordt losgekoppeld van het gebruik van hulpbronnen

• Geen mens en geen plaats wordt achtergelaten

• 2 belangrijke strategieën moeten bijdragen aan de realisatie ervan:
• EU Biodiversiteitsstrategie 2030

• Farm-to-fork strategie

Deel 9: Faciliterende Europese wetgeving 
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Gemeenschappelijk Landbouw Beleid 2023-2027

Deel 9: Faciliterende Europese wetgeving 
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Eco-schemes: nieuw instrument van GLB 23-27

Deel 9: Faciliterende Europese wetgeving 
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10. Ja, maar…

• Kan agro-ecologie de wereld 
voeden?

• Is agro-ecologisch boeren 
leefbaar?

• Draagt agro-ecologie bij aan het 
inperken van 
klimaatsverandering?

Deel 10: Ja, maar…


