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Met steun van het Europees  
Fonds voor Regionale  

Ontwikkeling

 EVALUATIE VAN HET PROJECT

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

Het snoeien en opsnoeien neemt veel tijd in beslag, en het is moeilijk om deze lichte kalkhoudende en ondiepe bodems te 
valoriseren. Er is ook een probleem met de essenziekte op een deel van de planten. 

TIPS

De soorten diversifiëren en de bomen jaarlijks snoeien. 

TEVREDENHEID OVER HET PROJECT

Goede algemene ontwikkeling van de verschillende soorten, met uitzondering van de beuken, 
zwarte notelaars en weichselbomen (slechte vorm).

> DE BOERDERIJ

De boerderij van Marc Hordé omvat 150 
ha gewassen. Hij werkt op conventionele 
wijze en bewerkt de grond met eenvou-
dige landbouwtechnieken. Op al zijn per-
celen is 10 ha agrobosbouw - bomenrijen 
in combinatie met gewassen.

> WAAROM AGROFORESTRY ?

Het perceel voor agrobosbouw werd 
aangelegd om te experimenteren met 
de combinatie bomen-gewassen.

De beoogde doelstellingen zijn:

•  In de eerste plaats: diversificatie 
van de productie

•  In de tweede plaats: economisch, het 
milieu, biodiversiteit, het landschap, 
de jacht.

> SPECIFIEKE KENMERKEN VAN HET PROJECT

Afwisseling van bomen en cultuurgewassen.

BOMENRIJEN IN COMBINATIE  
MET GEWASSEN
EEN STAP NAAR INNOVATIE

Jean-Marc HORDÉ -  landbouwer en eigenaar

  Domart sur la Luce

  AFAF, route@agroforesterie.fr

Rondleidingen door een technicus samen  
met de landbouwer op afspraak
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CONTEXT VAN DE PERCELEN

•  Kalkhoudende zandbodem, zeer 
ondiep in bepaalde stukken. De 
pH-waarde is hoger dan 7,5 en de  
bodem heeft wisselende dieptes met 
een matige helling,

• Er is weinig last van wild. 

LANDBOUWPRODUCTIE

Gewassen (graan, koolzaad).

BOOMSOORTEN

Enkele ceders, en verder notenbomen, 
iepen, appelbomen, perenbomen,  
esdoorns, beuken, zachte eiken, linden.

VALORISATIE VAN HET HOUT

De bomen zijn bestemd voor timmer-
hout, houtblokken.

OMVANG EN HISTORIEK

Aanplantingsdatum: 2009,

Oppervlakte : 10 ha.

AANVULLENDE TECHNISCHE INFORMATIE

Het terrein werd voorbereid met een minigraafmachine uitgerust met de  
"Becker"-tand om de horizontale delen in de diepte los te maken. Er werden  
beschermingen aangebracht tegen wild, bestaande uit plastic gaas van 120 cm 
dat op stokken met gewone acacia werd geniet. De bomen werden gemulcht op 
het moment van het aanplanten met een biologisch afbreekbare kunststof (zeer 
snel gedegradeerd dus werd vervangen door paardenmest).

De bomenrijen liggen 30 m uit elkaar en de bomen van 7 m staan   op één lijn. 
Het snoeien en opsnoeien van de bomen gebeurt jaarlijks door het CRPF (Centre  
Régional de la Propriété Forestière). 

Hulp bij het planten: 100% gefinancierd door de Regionale Raad van Picardië voor 
het experimentele aspect.

BOMENRIJEN MET GEWASSEN


