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 EVALUATION DU PROJET

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

Een onderhoud van de groenstroken aan de voet van de bomen is noodzakelijk om de verspreiding van de ongewenste 
planten in de gewassen te voorkomen.

Om de verspreiding van woelmuizen te beperken, werden bewerkte keerstroken van 20 m voorzien om de creatie van een 
verbinding tussen de bezaaide stroken van de bomenrijen en de grasstroken langs de wegen te voorkomen.

TIPS

Het is belangrijk om het type gewas af te stemmen op de oogstperiode van de vruchten. De 
teelt moet de doorgang voor de oogstmachines voor de vruchten mogelijk maken. De eigenaars 
hebben een andere oplossing gekozen, met name een strook van 5 m aan weerszijden van de rij 
voor de oogst anders te gebruiken. Deze stroken zullen bezaaid worden om de verplaatsing van de 
oogstmachines voor de vruchten te vergemakkelijken zonder de aanwezige gewassen te verstoren. 

TEVREDENHEID OVER HET PROJECT

De bomen evolueren zeer goed in de gewassen en zijn opmerkelijk gegroeid. De doorgang van 
landbouwmachines is echter moeilijker dan wanneer de gewassen vrij waren van bomenrijen.

> SPECIFIEKE KENMERKEN VAN HET PROJECT

Dit perceel was een van de eerste in Wallonië waar rijen fruitbomen in de gewassen werden opgenomen.

> WAAROM AGROFORESTRY ?

De belangrijkste drijfveer voor de Emsens om fruitbomen te planten, is de zorg voor hun percelen zowel voor de bo-
dem als voor de fauna die er leeft. De bomen verbeteren de bodemstructuur en bieden voedsel en beschutting voor 
tal van insecten, vogels en zoogdieren. Anderzijds zullen de fruitbomen op middellange termijn vruchten dragen, een 
bijkomende economische inkomst naast de opbrengst van de gewassen en van de veeteelt. De Emsens willen met de 
inrichting van dit innovatieve perceel ook een voorbeeld zijn voor andere eigenaars en landbouwers.

> DE KIJK VAN DE FAMILIE

Augustin Emsens is graag bezig met zijn landbouwpercelen. 
Momenteel is het een ondernemer, Deleau et fils, die ver-
antwoordelijk is voor het beheer van de gewassen en die de 
kijk van Augustin en de familie goed begrijpt, die de biodi-
versiteit en de sociale aspecten van de regio ondersteund. In 
de komende jaren hoopt Augustin weer zelf de exploitatie 
op te nemen en zijn land zelf te bewerken.
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AANVULLENDE TECHNISCHE  
INFORMATIE

•  Bescherming tegen het vee (metalen 
boombeschermers) voor de bomen,

•  Vormsnoeien de 5 eerste jaren, daar-
na jaarlijkse onderhoudssnoeibeurt, 

• Geen behandeling van de bomen.

CONTEXT VAN DE PERCELEN

•  Perceel vlak tegenover het perceel 
met de fruitbomenrijen in gewassen,

•  Leem-kleigrond, bodemdiepte tus-
sen 20  en 40  cm, licht basische  
bodem (pH van 7 tot 7,5), lichte hel-
ling (2 % tot 5 %) naar het westen,

• Matige druk van wild.

LANDBOUWPRODUCTIE

Weide begraasd door Limousin koeien.

OMVANG EN HISTORIEK

Aanplantingsdatum: 2013,

Oppervlakte van het perceel: 5 ha,

Aantal bomen: 200 bomen.

VALORISATIE VAN HET HOUT

Op lange termijn zullen de bomen, indien mogelijk, aan het einde van hun levens- 
cyclus (60-70 jaar) als industriehout gevaloriseerd worden en tijdens de jaarlijkse 
snoeiwerkzaamheden als brandhout (brandhout blok).

OMVANG EN HISTORIEK

Aanplantingsdatum: 2015 (model A) - 2016 (model B),

Oppervlakte van de percelen: 19 ha,

Lengte van de lijnen: 4 rijen van ongeveer 500 m elk (A), 8 rijen van ongeveer 
300 m (B). De ruimte is 35 m tussen de rijen en 8 m tussen de bomen van eenzelf-
de rij (A) en 50 m tussen de rijen en 10 m tussen de bomen (B), 

Totaal: 400 bomen.

AANVULLENDE TECHNISCHE INFORMATIE

• Bewerking van de aan te planten strook met de ploeg,

•  Rechtstreekse aanplanting in de gewassen met de plaatsing van wildbescher-
ming en steunpalen voor de fruitbomen. Stroken van ongeveer 2 m breed binnen 
de percelen,

• Jaarlijks snoeien, de bomen worden niet behandeld,

•  Het verwijderen van ongewenste twee keer per jaar onkruidgroei op de stroken 
die aan de bomen zijn gewijd.

De fruitbomenrijen, vergezeld van 
kleine fruitstruiken, zijn van het noord-
oosten naar het zuidwesten gericht 
binnen de gewassen (voor praktische 
en topografische redenen).  

CONTEXT VAN DE PERCELEN

•  Leem-kleigrond, bodemdiepte tussen 
40 en 60 cm, neutrale bodem (pH van 
6,5 tot 7), 

•  Lichte helling (2  % tot 5  %) naar het 
westen,

• Matige druk van wild.

LANDBOUWPRODUCTIE

Akkerbouwgewassen.

BOOM- EN STRUIKSOORTEN 

Bomen: hoogstam appel- en 
perenbomen 

Heggenstruiken: aalbessenstruiken, 
zwartebessenstruiken

VALORISATIE VAN DE VRUCHTEN

Tafelfruit en fruit om te verwerken. 
Het fruit is bestemd voor de Cidrerie 
du Condroz voor de verwerking tot 
sap, cider en brandewijn.


