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> SPECIFIEKE KENMERKEN VAN HET PROJECT

De site van het CTA biedt een opmerkelijke diversiteit van agrobosbouwsystemen.

Met steun van  
het Europees  
Fonds voor  
Regionale  
Ontwikkeling

 EVALUATIE VAN HET PROJECT

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

Mortaliteit van bepaalde soorten (tamme kastanje) die niet aan de bodem van het perceel zijn aangepast. Ze werden vervangen 
door andere soorten.

TEVREDENHEID OVER HET PROJECT 

De resultaten van de verschillende agrobosbouwsystemen worden geanalyseerd via metingen om 
de situatie objectief te kunnen beoordelen. De hoeveelheid hout geproduceerd door hakhout en 
hagen wordt gemeten en geanalyseerd, ook de experimenten over de koolstofinput aan de gewas-
sen door het gebruik van strooisel van gehakseld hout en het belang van voer voor houtachtige 
voedergewassen zijn in ontwikkeling.

> WAAROM AGROFORESTRY ?

Tussen 2005 en 2014 heeft het CTA verschillende agrobosbouwgebieden aangeplant. De heggen, de collectie-
boomgaard en de oevervegetatie werden geplant in het kader van het agromilieuplan van het CTA om bij te dragen 
aan het landschap en het milieu, en om hun landbouwkundige rol aan te tonen (windschermeffect, bescherming 
van het vee). Hun aanplanting heeft nu ook een experimenteel doel als voer voor de dieren of koolstofinput voor de 
gewassen. De bomenrijen en gewassen werden in 2010 en 2014 geplant voor educatieve doeleinden. Het lijnvormige 
hakhout speelt een essentiële rol als toonmodel, want het is momenteel een van de enige lijnvormige hakhoutbossen 
in Wallonië.

> HET CENTRUM

Het Centre des Technologies Agronomiques (CTA) van Strée 
is een experimentele boerderij die wordt gefinancierd door 
de Federatie Wallonië-Brussel. Het CTA is een opleidings- 
en onderzoekscentrum voor de landbouw en het milieu, 
en beschikt over een boerderij met meerdere gewassen 
en dieren. Het centrum telt 112 melkkoeien, 8 vleeskoeien, 
67 schapen en 55 hectaren gewassen en weiden. Het CTA 
heeft een demonstratieplatform voor agromilieu- en kli-
matologische maatregelen en wil de autonomie van zijn 
landbouwsysteem vergroten. De agrobosbouw is goed 
vertegenwoordigd, want we vinden er de meeste typolo-
gieën terug: nobele bomenrijen, houtwal met korte omloop 
in combinatie met gewassen, heggen in combinatie met 
graasweiden, weideboomgaard, oevervegetatie.
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VALORISATIE VAN HET HOUT

Strooitesten met “gehakseld hout” als 
koolstofinput voor de gewassen.

OMVANG EN HISTORIEK

Plantdatum: 2005 en 2009,

Oppervlakte van de percelen: 20 ha,

Heggenrijen: 2400 m.

AANVULLENDE TECHNISCHE  
INFORMATIE

•  Om de twee jaar worden de hagen 
zijdelings gesnoeid, 

•  Het planten van de hagen werd ge-
subsidieerd en de hagen zijn als 
MAEC aangemerkt.

CONTEXT VAN DE PERCELEN

•  Leembodem, diepe bodem, lage 
zuurtegraad (pH 6 - 6,5),

• Licht hellend perceel,

• Sterke wind, 

•  Demonstratiepercelen, die regelma-
tig worden bezocht.

LANDBOUWPRODUCTIE

De weiden worden begraasd door 
melkkoeien (Holstein).

STRUIKSOORTEN 

Meidoorn, Haagbeuk, Hazelaar, Rode 
Kornoelje, Veldesdoorn. De hoogste 
heggen meten momenteel 5 m.

EEN HOUTWAL IN COMBINATIE MET GEWASSEN - SCHUILPLAATS VOOR DE BIODIVERSITEIT EN KOOLSTOFPRODUCTIE

VALORISATIE VAN HET HOUT

De producten van het hakhout zullen 
worden gebruikt voor strooitesten 
met “gehakseld hout” als koolsto-
finput voor de gewassen.

OMVANG EN HISTORIEK

Plantdatum: 2010,

Oppervlakte van de percelen: 3,7 ha 
in het zuidwesten,

Lineaire elementen: 430 m in 2 dub-
bele rijen.

CONTEXT VAN DE PERCELEN

Idem vorige percelen.

LANDBOUWPRODUCTIE

Gewassen. Het gewas in het noorden 
is momenteel over de eerste 10 meter 
voorzien van een strook, die is aange-
legd met een faunarand.

STRUIKSOORTEN

Haagbeuk, Kornoelje, Lijsterbes, essen 
(ziek)/wilgen (heraanplanting). De 4 
soorten zijn gerangschikt in secties die 
bestaan uit dubbele rijen.

AANVULLENDE TECHNISCHE  
INFORMATIE

•  De planten staan   op 80 cm van elk-
aar op een rij en er is 2,2 m tussen de 
twee dubbele rijen en 70 cm tussen 
de rijen van een dubbele rij. Op dit 
moment gebeurt de korte snoei (tot 
10 cm) handmatig met de motor-
zaag omdat hij worden uitgevoerd 
op oud hakhout (8 en 9 jaar). Het is 
de bedoeling om de volgende snoei 
te mechaniseren via een ensileerma-
chine met een aangepaste kop,

•  Het planten van het hakhout werd 
gesubsidieerd en het is als MAEC 
aangemerkt.

PRODUCTIE VAN TIMMERHOUT IN COMBINATIE MET AKKERGEWASSEN

en Kastanjebomen. Aan de voet van 
de bomen bevindt zich een grasstrook 
van 1,5 m.

B 

Notenbomen, Elsbessenbomen, Es-
doorns, Eiken, met een heesterachtige 
omhulling van Hazelaars, Ratelpo-
pulieren, witte Berken, donzige Eiken, 
Schietwilgen en Beuken.

VALORISATIE VAN HET HOUT

Timmerhout.

CONTEXT VAN DE PERCELEN  
(GEWASSEN)

Idem vorige percelen.

LANDBOUWPRODUCTIE

Gewassen (graan, maïs, peulvruchten, 
enz.). Rij B bevindt zich tussen gecerti-
ficeerde biologische gewassen.

BOOM- EN STRUIKSOORTEN

A 

Kriekenbomen, Elsbessenbomen, 
Notenbomen, Essen, Esdoorns, Eiken 

OMVANG EN HISTORIEK

Plantdatum: 2010 (A), 2014 (B),

Oppervlakte: 7,2 ha (A), 5 ha (B),

400 m en 390 m.

AANVULLENDE TECHNISCHE  
INFORMATIE

•  De bomen staan 8 m uit elkaar en de 
struiken van lijn B 80 cm,

•  Bijna elk jaar in vorm gesnoeid en op-
gesnoeid,

•  Het planten van de bomenrijen werd 
gesubsidieerd en ze zijn als MAEC 
aangemerkt.


