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Rondleiding door de landbouwer op afspraak

 EVALUATIE VAN HET PROJECT

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

De kraaien en de houtduiven gaan op de toppen van de bomen zitten waardoor die afbreken.  
Zij hebben een deel moeten herplanten. 

Om dit op te lossen, fixeert Louis-Marie steunstakken (ijzeren staaf met bamboestok) tegen de 
bomen of windmolentjes. Die steunstakken zijn hoger dan de bomen, zo kunnen kraaien en de 
duiven niet op de bovenste takken zitten of anders worden ze afgeschrokken.

Bemesting met korrels via een kunstmeststrooier ging moeilijk. Het centrum tussen de rijen 
kreeg meer kunstmest. De oplossing was om de meeste stikstof vloeibaar toe te dienen met de 
sproeimachine.

> SPECIFIEKE KENMERKEN VAN HET PROJECT

Louis-Marie heeft verschillende modellen geprobeerd en kan zo zijn ervaring over verschillende systemen die hij ooit 
begonnen is sinds 1996 delen. Daarnaast zijn er op zijn percelen vele studies en onderzoeken gebeurd in samenwerking 
met ILVO. Zowel de biodiversiteit, de erosie en de gewasopbrengst werden grondig bestudeerd.

> WAAROM AGROFORESTRY?

Van in zijn jeugd kende Louis-Marie al de landschappen met agroforestry. De familie had reeds bomen geplant op en 
rond akkers en weilanden. Dankzij deze ervaring, en net zoals de meeste andere boeren in het Pajottenland, plantte 
ook hij een dubbele rij populieren rond een weiland, langs de beek, een zijriviertje van de Dender.

Louis-Marie, gepassionneerd door bomen en bos, is begonnen met zijn project om erosieproblemen op landbouwper-
celen te bestrijden, maar ook om biodiversiteit te verhogen, in het bijzonder teelthulpstoffen. Hij probeert ook om een 
gezonde bodem met een rijk leven te behouden met een hoog humusgehalte.  Zijn project agroforestry is ook bedoeld 
om ooit een diversificatie qua inkomen te maken met de verkoop van noten en hout.

> DE BOERDERIJ

Louis-Marie en zijn echtgenote, baten samen met Wouter 
De Stecker een landbouwbedrijf uit van 34 ha akkers, 6 ha 
weilanden en 12 ha bos. De akkers zijn: tarwe, gerst, kool-
zaad, mais, aardappelen. De akkers worden niet geploegd 
maar diepgewoeld, om zo de erosie te verminderen en de 
kwaliteit van de gronden te behouden. Er wordt voorname-
lijk organische mest aangevoerd.

Ondertussen zijn er verschillende percelen met agroforestry:

•  0,4 ha regia notelaars, afkomstig van opgekweekte zaailingen 
(1996),

•  0,7 ha populieren op boord van 4 ha natte weilanden 
(1998),

•  1 ha notenboomgaard met driedubbel doel: biohooi, ver-
se noten, kwaliteitshout (2005). De bomen zijn afkomstig 
van zaailingen, geselecteerd in de aanplanting van 1996.

• 4 ha bomerijen en haag in gewassen (2010-2011),

• 3 ha boskers, walnoot, schaarbeekse kriek, linde (2018),

Enkel het perceel van 2010-2011 wordt in deze fiche voorge-
steld. Maar Louis-Marie blijft beschikbaar voor nadere infor-
matie over anderen percelen.
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5 rijen bomen op één perceel van akker- 
gewassen.

CONTEXT VAN HET PERCEEL

•  Diepe leemgrond met klei in de diepte, 
erosiegevoelig,

•  Sterke helling naar het oosten en het 
noorden,

•  Aanwezigheid van wild, duiven en 
kraaien,

•  Onderaan grasstrook aangelegd om 
de erosie te bestrijden.

LANDBOUWPRODUCTIE

Tarwe, gerst, koolzaad, mais of aard-
appelen.

BOOM- EN STRUIKSOORTEN 

Bomen bestemd voor edelhout:  
Boskers, gewone walnoot, zwarte  
notelaar, kastanje, linde.

Boompjes en struiken: hazelnoot, 
hulst, vlier, hondsroos, nordmann spar 
(winterse signaalfunctie), haagbeuk

GEBRUIK VAN DE BOMEN

Een dichte haag remt hevige wind af 
en biedt een onderdak aan veel dier-
soorten.

De bomen zijn geplant om ooit als 
hoogwaardige bomen te vellen (na ± 
50 jaar).

De dunkappingen zullen geoogst wor-
den voor de productie van hakhout of 
weidepalen. Het snoeiafval van de bo-
men en de struiken wordt ter plaatse 
gehakseld en gaat terug naar de bodem.

De noten worden verkocht via korte 
keten.

OMVANG EN HISTORIEK

Plantdatum: 2010 et 2011,

Oppervlakte: 3,95 ha,

Lengte van de rijen: 5 rijen van 140 m, 55 m tussen de rijen

AANVULLENDE TECHNISCHE INFORMATIE

•  De rijen zijn noord-zuid aangeplant om de schaduw te beperken op het land-
bouwperceel. De aanplantingen werden volgens contourlijnen uitgevoerd om 
erosie te verminderen. In sommige rijen zijn de bomen dicht bij elkaar aange-
plant, ongeveer om de halve meter.

• Louis-Marie selecteert dan de mooiste bomen tijdens de dunningen.

• Geen enkele boombescherming voor het wild werd aangebracht.

• Onderhoud van de bomen: begeleiding snoei en opsnoeien, bijna elk jaar.

TIPS EN TEVREDENHEID VAN HET PROJECT

Louis-Marie geeft de raad om je goed te (laten) informeren en zeker over de laatste reglementatie. De overheid heeft zich 
nog niet uitgesrpoken over bepaalde voorschriften, met name expliciet de machtiging voor de exploitatie van volgroiede 
bomen specificeren.

Het is absoluut noodzakelijk om klein te beginnen, om te beseffen dat je vooral in het begin heel wat extra snoeiwerk hebt 
om de in een goede vorm te krijgen om kwaliteitshout te bekomen.

Louis-Marie gelooft nog steeds in agroforestry. Hij bestudeert reeds lang elke stap van het proces. Dit is van aanplant tot en 
met de oogst. Hij is tevreden dat hij een inkomstenbron maakt voor de volgende generaties.

Hij ziet heel goed de gevolgen van de aanplantingen op de erosie (vermindering) en de biodiver-
siteit (verhoging).


