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  EVALUATIE VAN HET PROJECT

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

De leisteenachtige aard en de geringe diepte van de bodem waren een echt obstakel voor het aanplanten van de bomen 
en struiken. Om de groei van de nieuwe bomen te verzekeren, moest vóór het aanplanten extra grond worden aangevoerd.

TEVREDENHEID OVER HET PROJECT 

Door de droogte van 2018, in combinatie met de slechte bodemkwaliteit, zijn twee van de hagen 
doodgegaan en moest daarenboven handmatig water gegeven worden aan de fruitbomen. Niet 
tegenstaande voorziet Françoise een nieuwe aanplant om de gaten te vullen. 

Het is nog te vroeg voor Françoise en Michel om hun project te evalueren. Wordt over een 
paar jaar vervolgd!

> WAAROM AGROFORESTRY ?

Instinctief zoekt het pluimvee bescherming tegen roofdieren (roofvogels). Het geeft daarbij de voorkeur aan plaatsen 
die hen beschermen tegen de wind en die in de zomer schaduw bieden. Bomen en struiken bieden zowel bescher-
ming als schaduw en bevorderen het welzijn van de kippen in de uitloop. Ze worden ertoe aangezet om het kippenhok 
te verlaten en meer tijd buiten door te brengen. Na een paar jaar kippen houden, was dit voor Françoise en Michel 
overduidelijk. Bovendien zorgen de fruitbomen van de uitloop voor verkoopbaar fruit en dus extra productie. De ge-
plante bomen en struiken bevorderen ook de ontwikkeling van insecten en fauna en verfraaien het landschap. Hun 
wortelsystemen fungeren als filter en pompen een deel van de stikstof uit de kippenuitwerpselen.

> DE BOERDERIJ 

In 2011 begonnen Françoise en Michel met het kweken van 
Limousinkoeien. Om hun productie te diversifiëren bouw-
den ze enkele jaren later twee hokken voor slachtkippen, 
Coq des Prés genaamd. Françoise en Michel verbouwen 
een deel van hun graan voor de voeding van hun vee zelf. 
Ze beschikken momenteel over 55 ha, 130 runderen en 9600 
kippen, allemaal biologisch gecertificeerd. Ze hechten veel 
belang aan het welzijn van hun dieren. De runderen en kip-
pen brengen een groot deel van hun leven in de wei door. 
Om de kippen tegen roofdieren en slechte weersomstan-
digheden te beschermen, maar ook om het fruit te valori-
seren, hebben Françoise en Michel in 2018 een uitloop met 
heggen en fruitbomen aangelegd. De uitloop wordt afwis-
selend begraasd door de kippen en de koeien.

EEN MET BOMEN BEGROEIDE  
UITLOOP VOOR PLUIMVEE
EEN HEERLIJKE KIP MET APPELMOES
Ferme de la vache sans tache 
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> SPECIFIEKE KENMERKEN VAN HET PROJECT

Een met bomen begroeide uitloop voor het welzijn van runderen en pluimvee.
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Oude hoogstammige fruitboomrassen  : Sterappel, Gris Brai-
bant, Godivert, Reinette de Waleffe, Dubbele Speeckaert, Bram-
ley’s seedling, Dubbele Bellefleur, Président H van Divoet, Reinette  
Dubois, Calville, Keuleman, Président Roulin, Jacque Lebel, Sainte-Catherine, 
Reine Claude, Prune des Princes, Mirabelle de Nancy, Prune de Namur, enz.

VALORISATIE VAN DE VRUCHTEN

Het fruit wordt geoogst en verwerkt tot appelmoes of vruchtensap.

OMVANG EN HISTORIEK

Plantdatum: 2018,

Oppervlakte: 2 ha,

Aantal fruitbomen: 101,

De bomen staan 12 m uit elkaar.

AANVULLENDE TECHNISCHE  
INFORMATIE

•  Bescherming tegen wild en vee voor 
de fruitbomen,

•  1 keer per jaar worden de fruitbomen 
gesnoeid,

• Het fruit wordt niet behandeld,

•  Het project kreeg subsidies voor de 
aanplanting en de fruitbomen zijn 
als MAEC aangemerkt.

Een van de twee pluimvee-parcours 
bestaat uit een aangeplantte boom-
gaard met hagen.

De uitloop wordt begraasd door pluim-
vee en koeien.

CONTEXT VAN DE PERCELEN

•  Leisteenhoudende bodem, bodem-
diepte tussen 20 en 40 cm,

• Helling van 2,5% naar het oosten,

• Aanwezigheid van wild,

•  Perceel aan de ingang van het dorp 
(zichtbaarheid van het perceel).

LANDBOUWPRODUCTIE

De 9600 slachtkippen dragen het la-
bel Coq des Prés, een label voor lokaal 
pluimvee, biologische kippen van een 
langzaam groeiend erkend ras. De 
kippen worden gedurende 72 dagen 
gekweekt en genieten minimum 1/3 
van hun leven van een uitloop in de 
open lucht.

De rundveehouderij omvat 130 koeien 
en stieren van het Limousin-ras. Ze 
worden gekweekt volgens de biolo-
gische landbouw methode. De stie-
ren, bestemd voor het vetmesten, 
beschikken over een weide, en worden 
gevoederd met hooi en met een sup-
plement van biologische granen.
 

BOOM- EN STRUIKSOORTEN 

Heggen aan de ingang van de kippen-
hokken: Inheemse, dicht bebladerde 
struiken.


