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> SPECIFIEKE KENMERKEN VAN HET PROJECT

Er zijn 34 variëteiten ciderappelen, tafelappelen en tafelperen. 

Met steun van het Europees  
Fonds voor Regionale  

Ontwikkeling

 EVALUATIE VAN HET PROJECT

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

De snoeitechnieken en de keuze van de variëteiten zijn moeilijk alleen uit te voeren. Jean werd 
vergezeld door het Parc Naturel Régional de l’Avesnois bij het opsnoeien en door het Centre  
Regional de Ressources Génétiques voor de keuze van de variëteiten.

TIPS

Laat u technisch begeleiden, om de juiste keuze te maken volgens uw verwachtingen.

> WAAROM AGROFORESTRY ?

De agrobosbouw werd opgezet uit passie, en om het behoud van weinig geteelde variëteiten te garanderen en ook om 
de weideboomgaarden te herstellen die historisch aanwezig zijn op het grondgebied.

De beoogde doelstellingen zijn:

• In de eerste plaats: het milieu, diversificatie van de productie, biodiversiteit, het landschap.
• In de tweede plaats: economisch. 

Trouwens, Jean wil de weiden een meerwaarde bieden door voor de grazende dieren ook schaduw te voorzien. 

> DE BOERDERIJ 

De boerderij van Jean Terrel 
omvat 4,2 ha natuurlijke weiden 
beplant met 144 hoogstammige 
fruitbomen. De weiden worden 
begraasd door zoogkoeien in zgn. 
“weideboomgaarden”. De heg-
gen werden geplant in 2012 en 
2015. Twee percelen werden be-
plant met oude en lokale fruitbo-
men: het ene voor het appelsap- 
en het appel-/perensapproject; 
het andere voor cider.

WEIDEBOOMGAARDEN
OUDE VARIËTEITEN IN DE KIJKER 

 Jean TERREL - landbouwer en eigenaar

 Fourmies

 AFAF, route@agroforesterie.fr

 Rondleidingen door de landbouwer op afspraak
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VALORISATIE VAN HET HOUT

De bomen zijn bestemd voor brandhout in de vorm van houtsnippers.

OMVANG EN HISTORIEK

Aanplantingsdatum: 2012 en 2015,

Oppervlakte: 1,88 ha en 2,32 ha,

400 m heggen en 144 bomen.

AANVULLENDE TECHNISCHE INFORMATIE

•  Bomen met een tussenruimte van 10 m op een lijn en de lijnen liggen 20 m uit 
elkaar. De bomen zijn beschermd tegen het wild en het vee,

• De bomen worden individueel beschermd door beschermingen van 2 m tegen vee.

•  Jean kreeg steun voor het planten (maatregel 222) van het Gewest (momenteel 
8.2.1) en heeft een aanvraag voor subsidies ingediend voor de implementatie van 
agromilieu- en klimaatmaatregelen.

CONTEXT VAN DE PERCELEN

•  Klei-leembodem, lage zuurtegraad 
(pH 6 - 6,5) met een diepte van 20 tot 
40 cm, licht hellend (2-5%),

•  Het perceel heeft een boomgaard en 
ook heggen.

LANDBOUWPRODUCTIE

Rundveehouderij (Limousines) volgens 
de biologische landbouw en maaiweiden. 

BOOMSOORTEN 

Er zijn 34 variëteiten ciderappelen,  
tafelappelen en tafelperen.

Belangrijkste variëteiten fruitbomen: 
Franse Renet, pitloze perenboom,  
Ascatire, Sucrée de Montluçon,  
Baguette d'hiver, Court-pendu rouge, 
Morseigno, Maman lili, Roquet rouge, 
Reinette de Fugélon, Winterrambour, 
Légipont, Saint-Mathieu, Pondspeer, 
Dubbele Bellefleur, Sang de boeuf, 
Normandie blanc, Armagnac, Doux 
corier, Barbarie.

De heggen zijn samengesteld uit 
eenstijlige meidoorn, rode kornoelje,  
wilde kardinaalsmuts, beuk, gelderse 
roos, haagbeuk, sleedoorn, egelantier, 
vuilboom, hazelaar, wollige sneeuwbal.

VALORISATIE VAN DE VRUCHTEN

Verkoop in bulk, verwerking tot cider.

APPELEN EN PEREN VOOR IEDERS SMAAK


