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OP HOOGTELIJNEN 
Een samenwerking tussen ANB en vakantiehoeve 
Rodeberg

Pierre HUBAU -  boswachter en beheerder van de percelen

 Heuvelland

  Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO),  
info@agroforestryvlaanderen.be.

Rondleidingen op afspraak.

 EVALUATIE VAN HET PROJECT

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN 

Tot dusver werden geen grote moeilijkheden ondervonden. Er is wel wat regelgeving om in acht te 
nemen, onder meer omwille van het grondverzet bij de aanleg van de swales. Dat kan een barrière 
zijn. De samenwerking tussen ANB, RL Heuvelland, ILVO, INBO en Inagro verloopt voortreffelijk.

TIPS

 Bij contourboslandbouw of de aanleg van swales in het algemeen, is het van groot belang om nauw-
keurig te werk te gaan en de hoogtelijnen perfect te volgen, zodat het water mooi kan infiltreren 
en het probleem niet verplaatst wordt.

 Informeer je goed alvorens aan dergelijk project te beginnen. Neem contact met de partners van 
het Consortium Agroforestry Vlaanderen voor info en advies (info@agroforestryvlaanderen.be).

> DE SITUATIE

Op de flanken van de Rodeberg werden initiatieven genomen 
om erosie tegen te gaan en de biodiversiteit en de land-
schappelijke waarde te verhogen, met respect voor het 
landbouwkundig gebruik. In een unieke samenwerking 
tussen ANB, enkele landbouwers en een hele reeks andere 
actoren waaronder ILVO, INBO en Regionaal Landschap 
Westhoek, werden langs en op landbouwpercelen greppels 
gegraven, die beplant werden met bomen en waar de na-
tuur nu haar gang kan gaan. Dit systeem van greppels en 
beplante bermen langs de hoogtelijnen noemt men ook 
swales of contourboslandbouw. Men liet zich hierbij inspi-

reren door het werk van pionierlandbouwer Rik Delhaye, 
die als eerste in Heuvelland met deze bijzondere vorm van 
boslandbouw aan de slag ging.

De grachten en bermen bij contourboslandbouw zorgen 
ervoor dat er minder water en bodem wegspoelt. Op die 
manier kan men ook verdroging op de landbouwpercelen 
verminderen. Bovendien kunnen de bomen naast de bio-
diversiteits- en landschappelijke waarde ook een productie-
functie hebben. Een heuse win-win dus voor landbouw én 
natuur.

> WAAROM AGROFORESTRY ?

De situatie en ligging in de gemeente Heuvelland brengt een aantal bijzonderheden met zich mee. Heel wat van de huidige 
landbouwpercelen zijn bijzonder vruchtbare leemgronden, met een belangrijke functie in de voedselvoorziening. Tezelfder-
tijd heeft de erosieproblematiek op deze vaak hellende leemgronden een hoge maatschappelijke kost, onder andere door 
verlies van de vruchtbare bodemlaag, het zaaigoed en de fytosanitaire producten, door sedimentatie in waterlopen en riole-
ringen, en door modderstromen in de dorpskernen. Ook landschappelijk is de situatie bijzonder te noemen, niet in het minst 
gezien de locatie van het Habitatrichtlijngebied “West-Vlaams Heuvelland” waar de nadruk ligt op bosuitbreiding. Het zal 
duidelijk zijn dat de afwegingen tussen de landbouwproductiefunctie en de natuurdoelen de nodige uitdagingen en span-
ningen met zich mee brengen. Agroforestry en meer specifiek contourboslandbouw, kan hier fungeren als bruggenbou-
wer, tussen mensen, tussen organisaties, tussen doelstellingen, tussen landschapsfragmenten. Dergelijke “contourbosland-
bouw” systemen leveren ook verschillende andere ecosysteemdiensten: als buffer tegen schadelijke landbouwemissies, 
erosie en verdroging, maar evenzeer als corridor in het landschap, bv tussen bosfragmenten. Landbouwkundige voordelen: 
alle land blijft produceren, maar met diversificatie: vrucht- en/of houtproductie worden toegevoegd aan vee- en/of akkerteelt 
dat plaatsvindt op het areaal tussen twee swales. In dit specifieke project vormen biodiversiteit en milieu de hoofddoelen.

> SPECIFIEKE KENMERKEN VAN HET PROJECT

Een ongewone combinatie van conventionele akkerbouw met bos- en natuurontwikkeling, aan de hand van lijnvormige 
contourbeplantingen met houtproducerende bomen.
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Diversificatie: vrucht- en/of houtproduc-
tie worden toegevoegd aan vee- en/of 
akkerteelt dat plaatsvindt op het areaal 
tussen twee swales. In dit specifieke pro-
ject vormen biodiversiteit en milieu de 
hoofddoelen. 

CONTEXT VAN DE PERCELEN

•  Zandleem bodem met een bodem-
diepte tussen de 20 en 40 cm,

• Matige helling (5 tot 10%),

• Reeën en hazen aanwezig,

•  Erosiegevoelige grond, agrarisch  
gebied met ecologische waarde. Ligt 
in SBZ (Westvlaams Heuvelland).

LANDBOUWPRODUCTIE

Gangbare akkerbouwrotatie in combi-
natie met bomenrijen.

BOOMSOORTEN

Mix van houtproducerende soorten 
waaronder boskers, zwarte els, lijster-
bes en (verschillende variëteiten) olm.

VALORISATIE VAN DE BOMEN

Het hout van de aangeplante bomen 
zal dienen als timmerhout. Verder is 
de landschappelijke waarde en het 
functioneren als corridor van groot 
belang.

OMVANG EN HISTORIEK

Twee blokken zitten vervat in agro-
forestry: een eerste blok van 0,7 ha en 
een tweede blok van 1,4 ha.

Jaar van aanplant: blok 1 in 2016, blok 
2 in 2019,

Aantal bomen: 200,

Afstand tussen de bomen 8 tot 10 meter.

AANVULLENDE TECHNISCHE INFORMATIE

•  In de eerste jaren werden afgestorven bomen vervangen. Extreem natte perio-
des afgewisseld met langdurige droogtes vormden initieel een grote uitdaging. 

• Vormsnoei werd toegepast.


