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 EVALUATIE VAN HET PROJECT

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

Na de eerste aanplanting hebben sommigen notenbomen de vorst niet overleefd. Om dit risico te vermijden, werd voor een 
aanplanting van de notenbomen in maart (in plaats van november) gekozen.

De “verruiging” van de grond rond de bomen: de bosmaaier moet twee keer per jaar worden gebruikt in de boomlijnen zon-
der struikgewassen op de strook. Deze handarbeid is aanzienlijk en tijdrovend. Een andere mogelijkheid is om in de zomer voor 
de bomenaanplanting een strook van 3 m luzerne of andere bedekkende mengsels te zaaien. Een dichte en onderhouden 
haag lost het probleem 3 tot 4 jaar na het aanplanten op. 

De onkruideg is niet geschikt voor dit soort gewassen in agrobosbouw want de planten laten geen diagonale doorgang toe. 
Het is dus beter om een rotorwieder te gebruiken.

TIPS

•  Ferdinand en Christophe raden aan om de nodige tijd te nemen om na te denken over de 
keuze van de percelen en het ontwerp van de aanplanting. Het betreft inderdaad langlopende 
projecten (40 jaar), het is dus aan te raden om over de verschillende mogelijkheden na te denken, 
de boom- en struiksoorten te selecteren op basis van uw verwachtingen en van de beperkingen 
van het perceel (vorst, wild).

• Kwaliteitsplanten kopen.

TEVREDENHEID OVER HET PROJECT

• Vanaf de eerste jaren van de aanplanting was de invloed op het landschap gunstig. 

• De biodiversiteit is in een paar jaar tijd toegenomen.

• Vermindering van de erosieproblemen op een bijzonder problematisch perceel. 

> DE BOERDERIJ

Het landbouwbedrijf Jolly beslaat 300  ha akker-
bouwgewassen. Ze verbouwen tarwe, wintergerst, 
triticale, maïs en zelfs 3  ha aardbeien. Ze werken in de 
conventionele landbouw en ze zijn in omschakeling naar 
biolandbouw op 80 ha. Van al hun percelen zijn er vier 

aan agrobosbouwsystemen gewijd, oftewel 19  ha. Drie 
percelen betreffen bomen met een hoge toegevoegde 
waarde in gewassen, de vierde betreft notenbomenrijen 
in combinatie met gewassen.

> WAAROM AGROFORESTRY ?

30 jaar geleden, toen Ferdinand de boerderij overnam, was het doel om de erosie en de instorting van de hellingen  
tegen te gaan door bomen te planten aan de rand van de percelen. Sindsdien hebben de Jolly percelen in agro-
bosbouw geinvesteerd en in 2011 hebben ze hun eerste perceel aangeplant. De beoogde doelstellingen zijn nu het 
landschap (wandelroute en uitzicht op de kerk van Hoog-Itter), het milieu en ook de zorg voor de biodiversiteit, met 
name voor vogels, de kleine fauna en de controle van ongedierte.

> SPECIFIEKE KENMERKEN VAN HET PROJECT

Agroforestry om landschappen te verbeteren en als bescherming tegen erosie.
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NOTEN OM DE GEWASSEN AAN TE VULLEN

BOMENRIJEN MET EEN HOGE TOEGEVOEGDE WAARDE IN AKKERBOUWGEWASSEN
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CONTEXT VAN DE PERCELEN

Zoals percelen A, B, C.

LANDBOUWPRODUCTIE

Akkerbouwgewassen  
(bieten, tarwe, enz.).

BOOMSOORTEN

Notenbomen.

VALORISATIE VAN DE VRUCHTEN

Notenproductie (om olie te produceren).

OMVANG EN HISTORIEK

Aanplantingsdatum: 2016,

Oppervlakte van het perceel: 2,8 ha,

30 m tussen de lijnen, 8 m tussen de 
bomen.

CONTEXT VAN DE PERCELEN

• 3 aangrenzende percelen,

• Zandleemgrond, diepe bodem, 

•  Helling van 5 % naar het noordwesten,

• Aanwezigheid van wild,

•  Nabij het dorp (zichtbaarheid van het 
perceel).

LANDBOUWPRODUCTIE 

Akkerbouwgewassen.

BOOM- EN STRUIKSOORTEN 

In percelen A en B zijn de rijen 
omzoomd door hagen in enkele rijen.

Bomen: 

Perceel A 

Een rij notenbomen, een rij elsbessen.

Perceel B  

Een combinatie van elsbes en noten-
boom binnen de lijnen. 

Perceel C 

Een combinatie binnen de lijnen van hybride notenboom, elsbes, tamme kastanje, 
wintereik, gewone esdoorn, zoete kers.

Struiken van de scheidingshagen (percelen A en B) : fwilde fruitbomen: appel- 
en kersenbomen.

VALORISATIE VAN HET HOUT

De bomen zijn bestemd voor de productie van industriehout.

OMVANG EN HISTORIEK

Aanplantingsdatum: 2011,

Oppervlakte van de percelen: 8,5 ha,

57 m tussen de lijnen, 8 m tussen de bomen.

AANVULLENDE TECHNISCHE INFORMATIE

• Mulching voor de bomen,

• Bescherming tegen wild voor de bomen,

•  Onderhoud van de bomen: snoeien wanneer nodig (een keer per jaar in de eerste 
jaren),

•  Het struikgewas wordt twee keer per jaar vrijgesteld van onkruid op de stroken 
die aan de bomen zijn gewijd. In het geval van de rijen met hagen  
werd de bosmaaier de vier eerste jaren gebruikt.


