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 EVALUATIE VAN HET PROJECT

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

De elzen tussen de bomen die bedoeld zijn als constructiehout kunnen de doorgang van de verstuiver hinderen indien de 
takken niet continu bijgesnoeid worden. De vormsnoei en de uitdunning van de elzen kan tijdrovend blijken. Bovendien is het 
snoeien van de bomen in de agrobosbouw (open systeem) niet gemakkelijk en het vereist specifieke vaardigheden.

Tenslotte hebben de esdoorns regelmatig ziektes opgelopen, die hebben geleid tot sterfte of groeiachterstand.

TIPS

De vormsnoei en de uitdunning bepalen de leefbaarheid van het agrobosbouwsysteem. Een jaar 
de vormsnoei of uitdunning overslaan kan erg problematisch zijn en, in sommige gevallen, zelfs 
onmogelijk om in te halen. Men moet dus streng zijn in de opvolging van het agrobosbouwsysteem.

TEVREDENHEID OVER HET PROJECT

Volgens Sylvia beperkt de agrobosbouw de bodembezetting door de teelten en brengt ze finan-
ciële verplichtingen met zich mee. Maar volgens haar is het een voorwaarde die een vernieuwing 
van de landbouw mogelijk maakt, alsook de garantie op duurzame productiesystemen.

>  DE BOERDERIJ 

De boerderij van Sylvia Haguet 
strekt zich uit over 137 grote 
teelten. De bodemverdeling 
voor 2019 is de volgende: tarwe 
(57 ha), bieten (26 ha), aardap-
pelen (22 ha), groene bonen 
(10 ha), erwten (7 ha) en maïs 
(9 ha). De rest blijft braak lig-
gen. Sylvia nam de uitbating 
over in 2017 en ze houdt de 
bodemverdeling die in 1998 
werd ingevoerd aan. Het is een 
boerderij met een conventio-
nele landbouw.

> WAAROM AGROFORESTRY ?

De familie Haguet maakte kennis met het bestaan van agrobosbouwsystemen via de landbouwpers en dankzij het internet.

Terwijl heel wat landbouwers zich positioneerden als “landbouwexploitanten”, beschouwden Sylvia Haguet en haar man 
zich als “agronomen” en ze wilden de planten opnieuw centraal plaatsen in hun landbouwsysteem (bomen, plantaardige 
bedekkingen, wisselteelten). Het eerste doel van de boerderij was het percentage organisch materiaal van de bodem ve-
rhogen. De beoogde bijkomende voordelen waren de strijd tegen winderosie (het perceel ligt op een plateau) en watere-
rosie, alsook de toename van de biodiversiteit. Op die manier sloeg de boerderij in 2009 de weg naar de agrobosbouw in.

> SPECIFIEKE KENMERKEN VAN HET PROJECT : Bomenrijen voor een kwalitatieve bodem.

BOMENRIJEN EN  
GEWASSEN
VOOR KWALITATIEVE BODEMS

 Sylvia HAGUET - landbouwster en eigenares

 Verpillère

 AFAF, route@agroforesterie.fr

Rondleidingen door een technicus samen  
met de landbouwster op afspraak
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FINANCIERING VAN HET PROJECT 

Het agrobosbouwperceel maakt deel 
uit van een demonstratienetwerk 
van agrobosbouwpercelen. Dit expe-
rimentele netwerk is een samenwer-
king tussen het Conseil Régional de 
la Propriété Forestière (CRPF) van de 
Hauts de France, de Chambre Régi-
onale d’Agriculture van de Hauts de 
France, evenals de Conseil Régional 
van de Hauts de France. Het project 
tot het aanleggen van het agrobos-
bouwperceel van Sylvia werd integraal 
gefinancierd door de Conseil Régional 
van Picardië. De totale kost van het 
project bedroeg € 4800, of ongeveer 
6,6 €/boom.  Deze kost houdt reke-
ning met de aankoop van materiaal 
(planten, bescherming, bodembedek-
king) en de arbeidskost voor de voor-
bereiding van de grond en het in de 
grond stoppen van de planten.

In 2009 werd een agrobosbouwper-
ceel van 13 hectare aangelegd. De tools 
en methodes die gebruikt worden 
voor het perceel zijn afkomstig van ver-
eenvoudigde teelttechnieken terwijl 
andere percelen omgeploegd worden. 
De diepte van het grondwerk op het 
agrobosbouwperceel is 15 centimeter. 

CONTEXT VAN DE PERCELEN

Harde erosiegevoelige leemgrond 
(17,4% klei) met neutrale pH (7,3), bo-
demdiepte van 6 m met een grond-
waterlaag van 8 m diep. De bodem is 
vrij vlak met risico’s op hydromorfie 
onderaan de helling.

LANDBOUWPRODUCTIE

De wissel op het agrobosbouwper-
ceel verloopt als volgt: biet (of aard-
appel), tarwe, erwten, tarwe. In 2019 is 
de hoofdteelt tarwe voorafgaand aan 
erwten. Voor elke bieten- of aardap-
pelteelt wordt een bedekking met een 
mengeling van haver-wikke-klaver 
aangeplant.

BOOMSOORTEN

Wilde kers, elsbes, Noorse esdoorn, robinia, appelboom, perenboom, kastanjelaar, 
els, gewone esdoorn.

VALORISATIE VAN HET HOUT

Sylvia hoopt om het hout van de bomen te kunnen verkopen voor constructiehout 
(voor het maken van meubels).

OMVANG EN HISTORIEK 

• Oppervlakkte : 13 ha

•  Het agrobosbouwsysteem is een in-
traparcellair systeem: 7 noordzuid 
georiënteerde bomenrijen staan 30 
m uit elkaar, zodat de landbouwma-
chines doorkunnen. De grasstrook is 
2 m breed. In het totaal gaat het om 
726 bomen met een ruimte van 6 m 
tussen de rijen, wat leidt tot een den-
siteit van 46 bomen/ha. In 2 van de 
bomenrijen werd tussen elke boom 
op 3 m telkens een els geplaatst met 
een “mantel-zoomfunctie”.

•  Langs een van de randen van het 
perceel staat ook een haag.

VOORBEREIDING VAN DE GROND

Het terrein werd voorbereid met een minischop voorzien van een “Becker”-tand 
voor een beplanting in de diepte. Elke boom werd uitgerust met een reeënbe-
scherming bestaande uit een plastic rasterwerk van 120 cm hoog, vastgeniet op 
een paal van robiniahout.   

ONDERHOUD VAN DE BOMEN EN LINEAIRE STROOK ONDER DE BOMEN

•  De vormsnoei en het dunnen van de bomen gebeuren manueel door de CRPF 
van Hauts de France. De bomen groeien goed, gezien de rijkdom van de bodem. 
Ze zijn al meer dan 5 m hoog. 

•  De lineaire strook onder de bomen wordt onderhouden met een getrokken hak-
selaar. 

BOMENRIJEN EN GEWASSEN

INVOERING VAN HET AGROBOSBOUWSYSTEEM


