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 EVALUATIE VAN HET PROJECT

ONDERVONDEN MOEILIJKHEDEN EN GEBODEN OPLOSSINGEN

Het is belangrijk om de bomen op een efficiënte manier te beschermen tegen de schapen die knagen aan de schors van de 
bomen. Daarom koos Benoit voor individuele bescherming in de vorm van gaas. 

De bomenrijen langs de velden van de boerderij Frison bestaan uit dichte kruinen en enkele 
lage planten van minder dan 1,5 m hoog. Hierdoor kan de wind snel toenemen onder de krui-
nen van de bomen en zullen de graan- of voedergewassen omwaaien. Om dit probleem zoveel 
mogelijk te beperken, kunnen er struiksoorten worden geplant tussen de bomen, zodat er een 
semi-doorlatende barrière wordt gecreëerd die de windsnelheid op lage hoogte doet afnemen.

TIPS

Door de verschillende boom- en struiksoorten te diversifiëren, kan er een ecologische rijkdom 
worden uitgebouwd die leidt tot langere periodes van bloei en vruchtvorming en worden ook de 
landschappen versterkt.

> SPECIFICITEITEN VAN HET PROJECT

Maturiteit van het project, diversiteit van de landbouwproducties, valorisatie van het hout als brandhout.

> DE AANPAK – WAAROM AGROBOSBOUW?

In 1995 besloot Benoit om bomen te planten aan de rand van de verschillende percelen. Zijn voornaamste doelstelling 
was het ecologische aspect en het uitzicht van het landschap verbeteren. Enerzijds wilde hij de boerderijgebouwen, 
die zich in een kern van gebouwen bevinden, integreren in het landschap. Anderzijds was hij ervan overtuigd dat 
de aanwezigheid van deze bomen ook het kader binnen de boerderij kon verbeteren en dit zou het welzijn van alle  
personen die er wonen en werken kunnen verbeteren.

Bovendien koos Benoit ervoor om deze specifieke bomen te planten, zodat hij houten palen kon produceren.  
Ondertussen zijn deze bomen goed gegroeid en het hout dat ze produceren wordt gebruikt om de huizen van twee 
gezinnen te verwarmen.

> DE BOERDERIJ

Op de boerderij Frison houdt Benoit ieder jaar 30.000 kippen,  ander 
pluimvee en 90 biologische fokschapen in beboste weides. De 
boerderij strekt zich uit over een oppervlakte van 12 ha en bes-
taat uit een groot aantal percelen die worden omringd door bo-
men. Naast de uitloop in de buitenlucht voor het pluimvee en 
de uitgestrekte weilanden voor de schapen, gebruikt Benoit een 
groot deel van zijn landbouwgrond om biologische voeder- en 
graangewassen te telen. Hij gebruikt deze gewassen voorname-
lijk om zijn schapen te voeden. De verschillende percelen volgen 
een rotatieschema zodat de grondstoffen er op een efficiënte 
manier kunnen worden ingezet en de ongedierteplagen kunnen 
worden beperkt. Op deze boerderij en de bijhorende landbouw-
gronden zijn de lineaire boomlijnen sterk aanwezig. Ze hebben 
een totale lengte van 1,3 km op een oppervlakte van 12 ha. 
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VALORISATIE VAN HET HOUT

Brandhout: 15-20 kubieke meter/jaar voor de volledige boerderij.

OMVANG EN HISTORIEK VAN HET PROJECT

Aanplantingsjaar: 1995 | Oppervlakte: 0,60 ha,

150 m aan bomenrijen rond de uitloop.

AANVULLENDE TECHNISCHE INFORMATIE

Geen bescherming nodig tegen het pluimvee. Individuele bescherming tegen 
de schapen in de vorm van gaas. De wilgen worden om de 7-8 jaar gesnoeid tot 
knotwilgen. Ook de andere plantensoorten worden regelmatig gesnoeid, zodat de 
landbouwwerktuigen er makkelijk tussendoor kunnen rijden.

OMVANG EN HISTORIEK VAN HET PROJECT

Aanplantingsjaar: 1995 | Oppervlakte van de percelen waarop de schapen 
grazen: +/- 3,5 ha,

Lengte van de bomenrijen: afhankelijk van het perceel van 80 tot 220 m, met 
ongeveer 1 boom/5 m.

AANVULLENDE TECHNISCHE INFORMATIE

Individuele bescherming in de vorm van gaas om de bomen te beschermen  
tegen de schapen. Het onderhoud van deze bomen is identiek aan het onderhoud 
van de bomen rond de uitloop voor het pluimvee.

De beboste uitloop in de buitenlucht werd 
aangepast aan alle soorten pluimvee.

CONTEXT VAN DE PERCELEN

•  Zandleemgrond, diepe bodem, pH 
van 6 tot 6,5,

• Bijna vlak (helling < 2%),

•  Aanwezigheid van duiven en kraai-
achtigen, die worden aangetrokken 
door de bomen,

• In het centrum van het dorp.

LANDBOUWPRODUCTIE

•  Slachtpluimvee: kippen, eenden en 
parelhoenders,

• Boerderijlabel, in kleine loten (500),

•  Wanneer nodig grazen schapen op 
de uitloop.

BOOMSOORTEN

Wilgen, esdoorns, populieren en 
eikenbomen.

Er grazen schapen op de weilanden. De 
weides worden omringd door bomen.

CONTEXT VAN DE PERCELEN

Ieder jaar grazen de schapen op 
andere percelen, volgens een rota-
tieschema.

LANDBOUWPRODUCTIE

Fokken van biologische schapen: de 
rassen Rouge de l’Ouest, Ile-de-France 
en Vendéen.

BOOM- EN STRUIKSOORTEN

Wilgen, esdoorns, populieren en 
eikenbomen.

VALORISATIE VAN HET HOUT

Brandhout: 15-20 m3/jaar voor de volle-
dige boerderij.

BEBOSTE UITLOOP VOOR HET PLUIMVEE

SCHAPEN ONDER DE KNOTWILGEN

TEVREDENHEID OVER HET PROJECT

Op de boerderij Frison kon de biodiversiteit zich verder ontwikkelen vanuit de aanplantingen. Tientallen vogel- en insecten-
soorten vinden er hun toevluchtsoord. De bomen zorgen voor een goede integratie van de landbouwgebouwen in het dorp.

Bovendien vormen de bomen een ongeëvenaarde natuurlijke schuilplaats: de dieren vinden er schaduw en koelte onder  
bomen op warme, zonnige dagen en ze worden er beschermd tegen slechte weersomstandigheden.


