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 EVALUATIE VAN HET PROJECT

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

Het grootste probleem voor Damien is het gebrek aan kennis van de notenteelt in Wallonië. Hoe moeten notenbomen worden 
aangeplant, met of zonder bedekking, de bestrijding van plagen, ziekten en onkruid… Er ontwikkelt zich momenteel een 
groep producenten van noten in Wallonië. Deze groep zal de uitwisseling van ervaringen van de producenten bevorderen en 
de kennis over het onderwerp verbeteren.

TIPS

De agrobosbouwprojecten zijn over het algemeen projecten gericht op de lange termijn.  
Damien raadt aan om zich goed te informeren en zich te laten begeleiden om zo'n project te 
laten slagen.

TEVREDENHEID OVER HET PROJECT

Het is nog te vroeg voor Damien om zijn mening te geven. We moeten wachten tot de notenbomen 
noten produceren om een mening over het project te kunnen geven.

> SPECIFIEKE KENMERKEN VAN HET PROJECT

Productie van noten, diversiteit van het project (productie van noten, fruit, timmerhout), project van landschappelijk belang.

> WAAROM AGROFORESTRY ?

Het hoofddoel is een extra bron van landbouwinkomsten genereren naast de inkomsten van de gewassen. De di-
versificatie via de productie van gezonde producten en het opzetten van een project op lange termijn waren ook de 
drijvende krachten achter het opzetten van de agrobosbouwsystemen. Daarnaast hecht Damien veel belang aan het 
beschermen van de bodem, het bevorderen van de biodiversiteit en het verfraaien van het landschap.

> DE BOERDERIJ

Op de percelen van Margrilhove worden graan, aardappe-
len, erwtjes, vlas en koolzaad geteeld volgens de conventio-
nele maar ook volgens de biologische landbouw. Er worden 
vereenvoudigde teelttechnieken toegepast om de bodem 
te beschermen en sinds 2017 heeft Damien een noten-
boomgaard ontwikkeld om zijn productie te diversifiëren 
en een nieuwe bron van inkomsten te genereren via de ver-
koop van notenpitten en notenolie. De notenboomgaard 
is omgeven door een rij hoogstammige fruitbomen. Daar-
naast werd een dubbele rij heggen en bomen geplant om 
het landschap te verfraaien, en om kleine vruchten en tim-
merhout voort te brengen.

DE NOTENBOOMGAARD
DIVERSIFICATIE VOOR  
EEN EXTRA BRON VAN INKOMSTEN 
Magrilhove
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CONTEXT VAN HET PERCEEL

Identiek.

LANDBOUWPRODUCTIE

Gewassen ten noordoosten van de rij, 
miscanthus ten zuidwesten van de rij.

BOOM- EN STRUIKSOORTEN

Bomen: elsbessenbomen, wintereiken, 
bomenrijen met een tussenruimte 
van 10 m.

Struiken: veldesdoorn, haagbeuk, 
gelderse roos, rode kornoelje, gladde 
Iep, frambozenstruik, geplant in dub-
bele rijen aan weerszijden van de  
bomenrij.

VALORISATIE VAN HET HOUT

Productie van timmerhout met de  
elsbessenbomen en de eiken.

CONTEXT VAN HET PERCEEL

•  Leembodem, zware bodem, 2,1%  
humus, bodemdiepte meer dan 1 m,

• Helling van 5% naar het zuidwesten,

• Aanwezigheid van wild,

•  Zichtbaarheid van het perceel vanaf 
de openbare weg.

LANDBOUWPRODUCTIE

Momenteel maaiweiden, bedoeld 
om in de volgende jaren te worden  
begraasd.

BOOMSOORTEN 

Notenbomen bijeengeplant in groe-
pen van vijf. Variëteiten: Fernor, Fran-
quette, Ronde de Montignac en 
Meylanaise.

De notenboomgaard is in het noord-
oosten en noordwesten omgeven door 
een rij hoogstammige fruitbomen. 

Appelbomen (Gris Braibant, Radoux, President H van Dievoet), perenbomen  
(Triomphe de Vienne, Bronzée d’Enghien), kersenbomen (Schaarbeekse kriek, 
Zwarte Krakers), pruimenbomen (Reine Claude d’Oulins, Reine Claude de Bavay, 
Belle de Thuin, Prune des Princes).

VALORISATIE VAN DE VRUCHTEN

De noten zijn bedoeld om te worden verwerkt tot olie of te worden verkocht als 
pitten. De andere vruchten (appels, peren, pruimen, kersen) zijn bestemd voor con-
sumptie door het gezin.

OMVANG EN HISTORIEK

• Aanplantingsdatum: winter 2017-2018,

• Oppervlakte : 4,1 ha,

• 255 notenbomen met vruchten en 20 bestuivers, 

• 33 hoogstammige fruitbomen, 11 m tussen de notenbomen.

AANVULLENDE TECHNISCHE INFORMATIE

• Omschakeling van het perceel naar bio in de winter 2017-2018,

•  De bomen werden geplant met blote wortel, ze werden bedekt met stro en er 
werden wildbeschermingen aangebracht,

•  Zitstokken voor roofvogels op het perceel om de uitbreiding van woelmuizen te 
beperken,

• Jaarlijkse opsnoei.

OMVANG EN HISTORIEK

Aanplantingsdatum: winter 2017-2018,

Oppervlakte: 1 ha in het noordoosten, 
1 ha in het zuidwesten,

22 elsbessenbomen, 11 eiken,

Lengte: 340 m.

AANVULLENDE TECHNISCHE  
INFORMATIE

• Wildbescherming voor de bomen,

• Jaarlijkse opsnoei.

EEN HELE FRUITMAND: EEN NOTENBOOMGAARD OMGEVEN DOOR FRUITBOMEN

BOMENRIJ EN DUBBELE HEGGENRIJ IN COMBINATIE MET GEWASSEN


