
Studiegroepbijeenkomst over Bomen 
 
Op 21 januari jl. vond de 2e studiegroepbijeenkomst plaats waaraan 10 pioniers meededen onder 
begeleiding van boer Jaring Brunia. De deelnemende boeren lopen op verschillende gebieden voorop 
met het toepassen van natuurlijke landbouw.  
 
Onderwerp bijeenkomst: Bomen.  
In een eerdere bijeenkomst hadden de deelnemers al kennis met elkaar gemaakt en de diverse 
wensen en doelen in kaart gebracht. Termen als Voedselbossen, Agroforestry en Permacultuur 
kwamen voorbij. De boeren willen hiermee aan de slag om meer biodiversiteit op de boerderij te 
creëren. 
 
Algemene doelstellingen  
Deze groep heeft duidelijk als doelstelling om weer geprikkeld te worden, nog natuurlijker te gaan 
werken en buiten de gebaande paden verder te zoeken naar de ontwikkeling van hun bedrijf.  
  
Locatie 
Dit keer zijn de boeren in Overijssel op bezoek geweest bij de boerderij van Joos van Middelaar. Hij 
en zijn twee buurmannen zijn afgelopen winter net begonnen met een groot bomenplan. Vandaar de 
keuze voor deze boerderij.   
  
Externe expert 
Xavier San Giorgi is een echte bomenexpert en zorgde gaandeweg de dag voor veel inspiratie en 
specialistische kennis. Ook de regeneratieve landbouw is Xavier niet onbekend; hij heeft de 
afgelopen jaren veel gereisd en interessante boerderijen bestudeerd. Hij is onder ander bij Marc 
Sheppard en Joel Salatin op bezoek geweest.  
Al snel werd duidelijk dat een sessie van slechts één dag over bomen in de landbouw erg krap zou 
worden.  
Xavier vertelde uitgebreid over: 
 

 Wat is een boom?  
 Wat doet een boom?  
 Waarom zou je een boom willen planten?  
 Waar plant je een boom?  
 Wat bieden bomen? 

  
Interessante weetjes en uitspraken: 

 Een voedselbos is meer voor  in de stad 
 Een boer kan meer met agroforestry.  
 De schaduw van een moestuin is het meest efficiënte 

stukje grond, doelend op dat er altijd werk en aandacht 
nodig is.  

  
Bomen en water 
Bomen zijn als het ware grote watervaten; een bos is als het ware een zwevend meer. Zoveel water 
zit er in bomen; bomen vangen mineralen door de lucht en deze wordt er met het water weer 
afgewassen waardoor onder de bomen de grond vruchtbaarder wordt.  
  
Elke boerderij is anders en heeft andere doelen, zeker als je met bomen gaat werken. Het blijft dus 
altijd maatwerk.  
   



Natuurlijk was er tijd om met z’n allen even te ‘buorkjen’ 
De groep heeft gekeken bij de deze winter aangeplante bomen. Joost doet aan stripgrazen en 
beweidt zijn koeien ongeveer 8 maanden. Daar tussen wil hij boomstroken aanbrengen om de wind 
te remmen en de natuur te helpen.  
  
Xavier stelde tal van verdiepende vragen: Waarom staan de bomen zo? Waarom zijn ze zo diep 
geplant? Waarom heb je voor deze soorten gekozen? Het komt dus heel precies als je iets met 
bomen wilt gaan doen! 
  
Daarna heeft de groep nog gekeken bij buurman Jelle, daar is een open plek gecreëerd voor jongvee 
om in het bos te kunnen grazen.  
  
Begeleider Jaring vertelt: ‘Het was een erg interessante dag die alle boeren weer aan het denken 
heeft over hoe en wat met bomen om te gaan. Maar dat er de komende jaren meer bomen geplant 
gaan worden dat lijkt me wel zeker!’  
 

De volgende bijeenkomst gaat over: 100 % Grasgevoerde landbouw 


