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 EVALUATIE VAN HET PROJECT

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

Het aanplanten van de rijen van het testperceel, op 20 meter afstand van elkaar en noord-zuid gericht, heeft de mechanisering 
aanzienlijk bemoeilijkt. Bernard raadt aan om de richting van de rijen aan te passen aan de geometrie van het perceel, zelfs 
als dat wat schaduw meebrengt voor de gewassen.

De woelratten hebben de planten beschadigd. Om hun uitbreiding te beperken, is het raadzaam om zitstokken voor roofvogels 
of dergelijke te installeren en de hoogte van de bodembedekking te beperken (grasstroken maaien, enz.).

TEVREDENHEID OVER HET PROJECT

De krachtlijnen worden versterkt dankzij de rijen. De biodiversiteit is in een paar jaar toegenomen 
en de wind is afgenomen, wat waarschijnlijk gunstig is voor de gewassen. De opbrengsten op de 
landbouwoppervlakken van het testperceel zijn gelijk gebleven en de inkomsten uit de verkoop 
van kerstbomen zijn vrij groot (1300 € op 3 jaar). Bernard heeft zijn houtsnippers geoogst om ze te 
gebruiken in zijn verwarmingsketel, waardoor zijn autonomie is toegenomen. Het drogen van de 
houtsnippers wordt verder verbeterd om de efficiëntie van het gebruik ervan in de verwarmings-
ketel te verhogen.

> SPECIFIEKE KENMERKEN VAN HET PROJECT

Bernard is een van de pioniers van de agrobosbouw tussen percelen in Wallonië. Zijn project richt zich vooral op het 
vergroten van zijn autonomie op het gebied van brandhout en er staan zelfs een paar kerstbomen tussen.

> WAAROM AGROFORESTRY ?

Nadat Bernard had besloten zijn carrière een compleet andere wending te geven, nam hij de boerderij over en leg-
de hij onmiddellijk een perceel voor agrobosbouw aan. Na een eerste model voor agrobosbouw te hebben getest, 
installeerde hij er andere door het systeem op deze behoeften af te stemmen. De beoogde doelstellingen zijn econo-
misch via de complementaire productie van timmerhout, landschappelijk, de verbetering van de biodiversiteit en 
autonomie via de productie van houtsnippers om zich te verwarmen.

> DE BOERDERIJ

In 2010 nam Bernard een familieboerderij over met 40 ha 
akkerbouwgewassen en verbouwde hij een boerderijge-
bouw tot vakantiewoning. Hij heeft een kudde zoogkoei-
en met 60 Salers. Alles gebeurt er vandaag op biologische 
wijze. Bernard laat zich adviseren door “Graines de Curieux” 
dat de productie van zaden voor menselijke consumptie 
promoot. In zijn velden staan linzen, quinoa, huttentut, enz. 
Bernard is een van de voorlopers van de agrobosbouw in 
Wallonië. 

Hij raakte overtuigd en droeg bij aan de oprichting van een 
vzw die de agrobosbouw promoot, de vzw AWAF. 

Bernard is al bezig met nieuwe projecten die hij in de vol-
gende jaren wil opzetten: het aanplanten van boomgaar-
den, gemengde heggen en rijen notenbomen.



TIMMERHOUT EN HOUTSNIPPERS: EXTRA INKOMSTEN EN BRANDSTOF VOOR DE VAKANTIEWONING

TESTPERCEEL - DE KERSTBOMEN OMHULLEN DE BOMENRIJEN
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Esdoorns, Lorken, Perenbomen, wilde 
Appelbomen.

OMVANG EN HISTORIEK

Plantdatum: 2010 (D), 2013 en 2017 (A, 
B) en 2019 (C),

Oppervlakte van het perceel: 20 ha 
(A, B, C) en 2,6 ha (D),

Lengte van de lineaire elementen: 
360 m (A, B, C), 280 m (D).

AANVULLENDE TECHNISCHE  
INFORMATIE

• Wildbescherming voor de bomen,

• Bijna jaarlijkse opsnoei,

•  1 keer per jaar wordt het struikgewas 
verwijderd op de strook gewijd aan de 
bomen (D).

4 bomen-/struikenrijen (A, B, C) op de 
aangrenzende percelen met gewassen 
en een bomenrij (D) op een afzonder-
lijk perceel (dat ook wordt bebouwd).

CONTEXT VAN DE PERCELEN

•  Stenige leembodem, bodemdiepte 
> 1 m,

• Helling van 5% naar het zuidwesten,

• Aanwezigheid van wild.

LANDBOUWPRODUCTIE

Gewassen (linzen, quinoa, huttentut, 
oude graansoorten, enz.).

BOOMSOORTEN

A  

Esdoorns, eiken en Wilgen,

B 

Populieren en Wilgen,

C  

Esdoorns en Kriekenbomen omhuld door 
een haag met verschillende soorten,

VALORISATIE VAN HET HOUT

De bomen zijn bestemd voor de productie van timmerhout (na +/- 40 jaar). 
De struiken zouden als brandhout kunnen dienen (houtsnippers voor de  
vakantiewoning). De Nordmanns en Sparren worden verkocht als kerstbomen.

OMVANG EN HISTORIEK 

Plantdatum: 2010,
Oppervlakte van het perceel: 2,6 ha, 10 lijnen van 100 m,
20 meter tussen de lijnen, 8 meter tussen de bomen (heesterachtig omhulsel 
tussen de bomen).

AANVULLENDE TECHNISCHE INFORMATIE

•  De lijnen zijn noord-zuid gericht om de schaduw op het landbouwperceel te 
beperken,

• Wildbeschermingen,

• Bijna jaarlijkse opsnoei,

• Verwijdering van de dominante struiken.

10 bomenrijen tussen percelen in 
combinatie met gewassen 

CONTEXT VAN DE PERCELEN

•  Stenige leembodem, bodemdiepte 
tussen 80 cm en 1 m,

• Helling van 5% naar het noorden,

• Winden,

• Aanwezigheid van wild.

LANDBOUWPRODUCTIE

Akkerbouwgewassen.

BOOM- EN STRUIKSOORTEN 

Bomen bestemd voor timmerhout: 
Populieren, Notenbomen, Kriekenbo-
men, Berken, Tulpenbomen, Kastan-
jebomen, Wilde Perenbomen, Lorken.

Andere: Nordmann-Sparren, Sparren 
en struiken die spontaan regenereren 
op de lijnen tussen de bomen.


