
LNE boslandbouw: voorstel aanpak 
sjabloon (april 2020) 
Bij elk traject dienen onderstaande zaken bekeken te worden: 

Vaste terminologie 
Elk traject omvat volgende betrokken partijen: 

• Trajectbegeleider: In dit geval Inagro. Dit is de partij die alle spelers rond de tafel 
samen brengt, de zoektocht naar een geschikt samenwerkingsmodel coördineert, 
instaat voor de inhoudelijke ondersteuning waar nodig en de planning opmaakt en 
timing bewaart. De coördinator staat hiervoor in rechtstreeks contact met alle andere 
spelers. 

• Facilitator: (vertegenwoordigers van) organisaties die bijspringen in de zoektocht naar 
lokale nevenactoren vertrekkende vanuit hun lokaal netwerk 

• Hoofdactor: landeigenaar die minimale eisen en verwachtingen bepaalt en grote lijnen 
van het ontwerp uitzet 

• Nevenactor: lokale actoren die meestappen in het samenwerkingsmodel en een 
bepaald aspect (beheer, marketing, aanleg,…) op zich nemen. Zij krijgen inspraak en 
flexibiliteit in de invulling van het agroforestry-ontwerp binnen de grenzen die vooraf 
door de hoofdactor bepaald werden 

Stappenplan 
Uitbouw traject stap per stap: 
  

1. Eerste kennismaking met hoofdactor. Doorlopen van vragen in 'sjabloon contact 
hoofdactor' en uitwerking eerste bouwplan waarin grove lijnen uitgezet worden. 

2. Zoektocht naar geïnteresseerde lokale actoren door de coördinator en facilitator. 
Doorlopen en beantwoorden van 'vragenlijst nevenactoren' bij contacteren van 
nevenactoren 

3. Wederzijds overleg tussen coördinator en hoofdactor leidt tot een selectie van 
compatibele samenwerkingen tussen hoofdactor en nevenactoren op basis van de 
ingevulde vragenlijsten 

4. Coördinator brengt hoofdactor met geselecteerde nevenactoren rond de tafel en 
begeleidt de uitwerking van een concreet samenwerkingsmodel, waarin volgende 
aspecten uitgewerkt worden: 

a. Inrichting 
b. Beheer 
c. Verdienmodel 
d. Marketingstrategie 
e. Juridische en fiscale aspecten 
f. Communicatiestrategie 

5. Opstellen en ondertekenen contracten samenwerkingsmodel 
6. Aanplant 

  



Algemene uitbouw trajecten 
Bij de uitbouw van elk apart traject dienen volgende zaken bekeken te worden: 

1. Inrichting:  
o Welk perceel is er ter beschikking? (locatie, afmetingen) 

o Doelstelling? 
 Productie 
 Ecosysteemdiensten 
 Sensibilisering 
 Educatie 
 Proefperceel 

o Welke kansen biedt het perceel of welke beperkingen legt het op? 
o Bouwplan 

2. Beheer: 
o Welke rol speelt elke actor? 
o Wie neemt welke beheertaken op zich? 
o Is participatief traject met burgers mogelijk? (info-avond met vraag naar 

burgerparticipatie?) 
3. Verdienmodel: 

o Kosten 
Personeel: 

 Hoeveel is de kost van de in te zetten menskracht bij opstart 
 Hoeveel personeelskost kan structureel ingezet worden 

Werkingsmiddelen: 
 Wie investeert middelen mee bij opstart? (budget?) 
 Structurele financiële inbreng? 

o Inkomsten: 
 Welke inkomsten worden gegenereerd? (verkoop producten, donaties, 

andere?) 
 Hoe worden inkomsten over actoren verdeeld? (in lijn met personeelsinzet en 

werkingsmiddelen per actor) 
4. Marketingstrategie: 

o Welke afzetkanalen worden ingezet? 
5. Juridische en fiscale aspecten: 

o Met welke regelgeving moet rekening gehouden worden? 
 Wetgeving landbouwperceel 
 Pachtwet 
 Natuurdecreet 
 Bosdecreet 
 Veldwetboek 

o Fiscale regelgeving? 
6. Communicatiestrategie: 

o Hoe kan initiatief in de kijker gezet worden? 
o Wat zijn de troeven? 

 Klimaatbestendige landbouw - carbon credits - economisch en ecologisch 
weerbaar landbouwsysteem 

 Bodemzorg 
 Natuurinclusieve landbouw 
 Agrobiodiversiteit en landschapsinrichting 
 Innovatief productiesysteem voor boer én burger 
 Voortrekkersrol 


