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 EVALUATIE VAN HET PROJECT

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

Voordat Cedric de oude boomgaard beheerde, werd hij niet genoeg begraasd. De aanwezigheid van hoge grassen had een 
uitbreiding van woelmuizen bevorderd die massaal aanwezig waren. Woelmuizen zijn dol op de wortels van fruitbomen en 
brachten de bomen in gevaar. Om het probleem in te dijken, laat Cédric de percelen begrazen, bewerkt hij ze regelmatig met 
de eg, plaatst hij vallen voor de woelmuizen in de winter en beschermt hij de jonge bomen met kooien tegen knaagdieren 
bij het aanplanten.

TIPS

De organisatie van de begrazingsperioden, het onderhoud van de bomen en het oogsten van het 
fruit moeten worden afgesproken tussen de beheerder van de fruitbomen en de kweker. Het vee 
moet immers naar een andere weide worden gebracht om aan de fruitbomen te kunnen werken.

Voor Cédric zijn het grazen en een regelmatig beheer van het perceel (grondbreker) noodzakelijk 
om de fruitbomen in leven te houden. Het is niettemin belangrijk om de keuze van het vee en de 
rassen aan te passen aan de bomen en omgekeerd.

> SPECIFIEKE KENMERKEN VAN HET PROJECT

Oude, goed onderhouden weideboomgaard, gelegen naast twee jonge boomgaarden. Grazende schapen en runderen.

> WAAROM AGROFORESTRY ?

Cedric nam de oude boomgaard van Richichou met veel passie over en besloot om er twee nieuwe aan te planten.  
Hij ziet er ook een economisch belang in via verkoop van fruit. Hij streeft ook andere doelen na, zoals het verfraaien van 
het landschap en het verbeteren van de biodiversiteit van het landbouwmilieu. Hij heeft voor oude variëteiten gekozen, 
die onbehandeld worden, dus gunstig voor veel insecten zijn.

> HET BEDRIJF

Cédric Guilleaume is gepassioneerd door boomteelt en 
oude appelsoorten. Al jaren gaat hij door de hoogstammige 
boomgaarden van zijn streek om fruitbomen te planten, te 
onderhouden en hun fruit te oogsten. Met het oog op de va-
lorisatie van de vruchten, is Cédric een mede-oprichter van 
de Cidrerie du Condroz, een ambachtelijke ciderfabriek in 
Wallonië. 

Cédric is momenteel verantwoordelijk voor 8 ha begraasde 
boomgaarden (ongeveer 1000 fruitbomen): hij is eigenaar van 
de helft. De andere helft valt onder een leasecontract. Op deze 
8 ha houdt hij zich bezig met de fruitbomen: de (her)aanplan-
ting, het onderhoud, de oogst, de verkoop van het fruit en de  
organisatie van het begrazen van de percelen door schapen 
en koeien. Naast dit beheer blijft Cédric tal van fruitbomen 
planten voor landbouwers of eigenaars die willen diversifiëren. 
Cédric geeft zijn kennis graag door en laat u zijn passie met 
veel enthousiasme ontdekken.
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VALORISATIE VAN HET HOUT

De producten van de jaarlijkse snoei worden gevaloriseerd als brandhout (hout-
blokken). De eigenaar van de grond kan ervan genieten (met een ton fruit/jaar) in 
ruil voor de huur van de grond.

OMVANG EN HISTORIEK

Aanplantingsdatum: Perceel A: +/- 1900 en regelmatige heraanplantingen - Per-
ceel B: 2016 – Perceel C: 2017-2018,

Oppervlakte: 4 ha (PA, PB, PC),

400 m heggen, en 500 hoogstammige fruitbomen (PA, PB, PC).

AANVULLENDE TECHNISCHE INFORMATIE

•  Voor het planten: kuil met kleine graafmachine, installatie van kooien voor woel-
muizen, toevoer van tuinaarde in de kuil en gecomposteerde mest aan de voet 
van de boom,

•  Bescherming voor de fruitbomen : omheining (ursus) voor de schapen en prik-
kledraad voor de koeien. 

• Jaarlijks onderhoud van de fruitbomen met verticale as,

• De heggen worden elk jaar zijdelings en in de hoogte gesnoeid.

CONTEXT VAN DE PERCELEN

•  De 3 percelen liggen naast elkaar en 
worden alle drie begraasd. 

•  Cédric is de beheerder van de perce-
len en heeft een overeenkomst met  
de eigenaar,

•  Kleiachtige leembodem, bodemdiep-
te tussen 40 en 60 cm, lage zuurte-
graad (pH 6 - 6,5), matig hellend (5 à 
10%) naar het zuiden,

•  De boomgaard wordt omgeven door 
een heg met meerdere soorten die 
de aanwezigheid van nuttige insec-
ten voor de fruitbomen bevordert.

LANDBOUWPRODUCTIE

Schapen- en runderteelt.

BOOM- EN STRUIKSOORTEN 

Boomgaard met hoogstammige 
fruitbomen: appelen, peren, pruimen, 
kersen. 

Variëteiten: Kwets, Mirabelle, Reine 
Claude Crottée, Pomme Henry, Sterap-
pel, Enkele Cwastresse, Court-Pendu, 
Keuleman, Joseph Musch, Comtesse 
de Paris, Légipont, Annabella, Schaar-
beekse kriek, enz.

Heg rond de boomgaard: meidoorn, 
hulst, liguster, beuk, haagbeuk, zwarte 
bes, enz.

VALORISATIE VAN DE VRUCHTEN

Tafelfruit en fruit om te verwerken. 
Het wordt verkocht aan groentetelers, 
lokale winkels, of voor verwerking in  
de Cidrerie du Condroz.
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