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 EVALUATIE VAN HET PROJECT

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

Agro-ecologie vereist een goed begrip van de stikstofcyclus en van het beheer van de begroeiing. Om de aanwezigheid van 
ongewenste planten te beperken, werden zaden van witte dwergklaver gestrooid.

Na het beschadigen van een aantal apicale assen door kraaien werden zitstokken geïnstalleerd om hen aan te moedigen om 
op deze te zitten in plaats van op de bomen.

Marc heeft financiële steun gekregen om dit project uit te voeren, wat hem geholpen heeft om het waar te maken. Het totale 
prijskaartje van de drie projecten bedraagt € 37 540 waarvan 70 % voor de bomen door het ELFPO (Europees Landbouwfonds 
voor Plattelandsontwikkeling) en 80 % voor de struiken door het Parc Naturel Régional werd gedragen.

TEVREDENHEID OVER HET PROJECT

Marc merkt de invloed van de invoering van deze agro-ecologische maatregelen (agrobosbouw, 
stoppen met omploegen, bloemenstroken, vermindering van de productiemiddelen, doorzaai, 
enz.): de vermindering van de erosieproblemen, het behoud van de waterkwaliteit, de biodiver-
siteitstoename, de verbetering van de natuurlijke omgeving, het mooier maken van het terrein. 
Marc behoudt echter de productiviteit met een aanzienlijke tijdwinst door de herverdeling van de 
taken en de mogelijkheid om de werknemers op het bedrijf te behouden.

> WAAROM AGROFORESTRY ?

Marc werd warm gemaakt voor agrobosbouw tijdens zijn betrokkenheid bij het project AgriCoBio (Agriculture et  
 Biologiques), een initiatief van het Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale. Het doel van dit project was het 
opzetten van een systeem om de bestrijdingsmiddelen te verminderen door het toelaten en aantrekken van nuttige 
organismen.

Na de invoering van bloemenstroken en hagen heeft Marc besloten om deze nog op te waarderen door de aanplanting 
van agrobosbouwbomen.

> DE BOERDERIJ 

Het landbouwbedrijf van Marc Lefebvre beslaat bijna 200 ha 
in agro-ecologie. Hij verbouwt er graangewassen, aardappe-
len, vlas, koolzaad, bonenplanten, prei, erwten. Marc wil zijn 
boerderij blijven ontwikkelen met respect voor de bodem 
en de biodiversiteit, zonder aan opbrengst of productiviteit 
in te boeten, met minder productiemiddelen en behoud van 
gewassen met een hoge toegevoegde waarde.

Na de stopzetting van het omploegen in 1997 en de toepassing 
van doorzaai in 2003 heeft Marc Lefèvre in 2010 deelgenomen 
aan het project AgriCoBio met het oog op biodiversiteit. 

Zijn bedrijf van ongeveer 60 ha combineert houtgewassen 
met gewassen: bomenrijen waaronder fruitbomen, hagen 
en hakhout met een korte omlooptijd voor de biodiversiteit 
of voor de productie van biomassa.

AGROBOSBOUW 
EEN OPLOSSING VOOR EEN RENDABELE  
AGRO-ECOLOGISCHE BOERDERIJ

Marc LEFEBVRE -  landbouwer, eigenaar

 Guînes

 AFAF, route@agroforesterie.fr

Rondleidingen door de landbouwer  
of de adviseur op afspraak

> SPECIFIEKE KENMERKEN VAN HET PROJECT

Marc heeft op agrobosbouw ingezet om de bodem te beschermen en de nuttige organismen te verwelkomen en tege-
lijkertijd de landbouwopbrengsten te waarborgen.
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OMVANG EN HISTORIEK

Aanplantingsdatum: 2012,

Oppervlakte: 19,2 ha,

700 bomen en 2200 struiken voor het opvullen naast de hagen, oftewel een totaal 
van 4220 ml.

AANVULLENDE TECHNISCHE INFORMATIE

De aanplantingen werden uitgevoerd door de eigenaars voor de struiken. Voor 
de werkzaamheden ter voorbereiding van de grond (ondergronds ploegen) en 
de aanplanting van de bomen heeft Marc een aannemer ingehuurd. Zitstokken 
werden geplaatst om de schade aan apicale assen (veroorzaakt met name door 
kraaien) te beperken. 

CONTEXT VAN DE PERCELEN

• Leemgrond, diepe bodem,

• Helling van 5%,

• Winderig,

•  Aanwezigheid van wild (konijnen en 
vooral reeën, gelinkt aan de nabij-
heid van een bos).

LANDBOUWPRODUCTIE

Akkerbouwgewassen.

BOOM- EN STRUIKSOORTEN  

Bomen 

Okkernoot, hybride notenboom, winter- 
eik, zoete kers, elsbes, gewone esdoorn, 
Noorse esdoorn, winterlinde.

Hagen  

Mispel, sporkehout, hondsroos, gelder-
se roos, wilde liguster, wegedoorn, wol-
lige sneeuwbal, wilde kardinaalsmuts, 
hazelaar, Spaanse aak, wilde appel, 
rode kornoelje, haagbeuk, hulst, eik, es, 
sleedoorn, zoete kers.

VALORISATIE VAN HET HOUT

Bomen  

Timmerhout (na +/- 40 jaar).

Hagen 

Voor de nuttige fauna en vervolgens 
voor de productie van biomassa.

OMVANG EN HISTORIEK

Aanplantingsdatum: 2014,

Oppervlakte: 17,36 ha,

3100 stekken werden geplant op een totale lijn van 1034 ml. Er werd een ruimte 
van 1 ml gelaten tussen de bomen op de rij voor de loofbomen (op de eerste lijn) 
en van 0,5 ml op de rij voor de wilgen (op een tweede lijn op 1,5 ml afstand van de 
eerste lijn).

AANVULLENDE TECHNISCHE INFORMATIE

•  Bescherming van de bomen tegen wild moet elk jaar gecontroleerd en versterkt 
worden.

• Elk jaar in 2 keer snoeien (winter- en zomersnoei).

• Onkruidgroei op de strook die aan de bomen gewijd is, wordt jaarlijks verwijderd.

CONTEXT VAN DE PERCELEN

Zoals andere percelen.

LANDBOUWPRODUCTIE

Akkerbouwgewassen.

BOOM- EN STRUIKSOORTEN

Wilg- en verschillende loofboomstek-
ken: Zwarte els, gewone esdoorn, zoete 
kers, winterlinde.

VALORISATIE VAN HET HOUT

Brandhout of koolstofinbreng voor de 
gewassen (RCW).

HAGEN, BOMENRIJEN EN BLOEMSTROKEN

HAKHOUT MET KORTE OMLOOPTIJDEN, PRODUCTIE VAN BIOMASSA


