
5/5

   
   

MATE VAN

      TEVREDENHEID

12
©

 M
él

an
ie

 M
ar

ko
vi

c

Met steun van  
het Europees  
Fonds voor  
Regionale  
Ontwikkeling

> SPECIFIEKE KENMERKEN VAN HET PROJECT

Quentin is de eerste kweker van eenden in Wallonië die bomen in zijn uitloop opneemt. Hij wil consistent blijven in zijn 
manier van produceren en een evenwicht behouden tussen zijn plantaardige en dierlijke productie.

> WAAROM AGROFORESTRY ?

Quentin wou van bij het begin van zijn project het kweken van eenden koppelen aan bomen om de middelen van het veld 
efficiënt te gebruiken en de producties te spreiden. Bovendien zal hij over een paar jaar door de productie en verkoop 
van fruit een extra inkomen hebben. Tenslotte beschermen de bomen zijn eenden en schapen tegen de zon en zorgen 
ze voor de diversiteit van de fauna op het perceel. Voor zijn hele project streeft Quentin ook naar een evenwicht tussen 
dierlijke productie bestaande uit eenden en schapen, en plantaardige productie uit gras en fruit.

> HET BEDRIJF

Nadat Quentin kuddehonden had gekocht, raakte hij gepas-
sioneerd door hun kudden: de eenden. Eerst testte hij het 
concept gedurende 5 jaar in zijn eigen tuin. Toen hem een 
stuk grond van Terre en Vue ter beschikking werd gesteld, 
begon hij zijn eigen eendenfokkerij. Hij werkt nauw samen 
met de Ferme de la Sarthe (een biodynamische boerderij 
die verschillende producenten en kwekers groepeert). Op 
1 ha van de weideboomgaard kweekt Quentin afwisselend 
iets minder dan 200 eenden en een tiental schapen.

Het bedrijf is in volle ontwikkeling en Quentin kocht een  
extra stuk grond van 60 are op enkele kilometer van de 
eerste boomgaard. Hij heeft er al hoogstammige fruitbo-
men en kleinfruit geplant, die zijn eenden beschermen.

DE EENDENBOOMGAARD
EEN EVENWICHT TUSSEN PRODUCTIES  
Ferme du Coin2

Quentin LEDOUX -  landbouwer en eigenaar

 Saint-Gérard

 AWAF asbl | info@awaf.be

 Rondleidingen door de landbouwer op afspraak

 EVALUATIE VAN HET PROJECT

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

Voor elk type dieren is een specifieke bescherming nodig rond de bomen en het kleinfruit. Er is dus weinig flexibiliteit zodra de 
bescherming is aangebracht. Het is noodzakelijk om hierop te anticiperen en het project goed op te zetten voordat het wordt 
uitgevoerd.

TIPS

De kosten voor de bescherming en de planten zijn hoog. Het is echter mogelijk de bomen door de 
lokale bevolking te laten sponsoren.

Het rendement op de investering is zeer lang. Men moet geduld hebben en genieten van andere 
inkomsten tot het fruit inkomsten begint te genereren.



HET TOEVLUCHTSOORD VAN DE EENDEN

EENDEN EN SCHAPEN IN DE SCHADUW VAN FRUITBOMEN
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AANVULLENDE TECHNISCHE INFORMATIE

Bescherming tegen woelmuizen

•  Er werden vallen geplaatst om de 
wortels van de fruitbomen te be-
schermen tegen woelmuizen,

•  Enkele zitstokken om roofvogels (vij-
anden van de woelmuizen) aan te 
trekken en de verspreiding van woel-
muizen te beperken.

Bescherming tegen schapen 

•  Ursusomheining met palen,
•  De ursusomheining voor de heggen.

Bescherming tegen vossen

•   Extra schrikdraad aan de buitenkant 
van de ursusomheining.

 Om een deel van het planten van 
de fruitbomen te financieren, heeft 
Quentin aan de burgers voorgesteld 
om een fruitboom te sponsoren die 
ze kunnen zien groeien.

OMVANG EN HISTORIEK

Aanplantingsdatum: 2017 | Oppervlakte: 1 ha | 12 m tussen de bomen.
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CONTEXT VAN HET PERCEEL

• Klei-leembodem,

• Helling van 5% naar het noordwesten,

• Aanwezigheid van wild,

•  Het perceel bevindt zich aan de rand 
van een rivier. Het beschikt al over 
heggen en kleine beboste zones.

LANDBOUWPRODUCTIE

Kweken van canards de Rouen.

BOOM- EN STRUIKSOORTEN 

Het gedeelte voor de eendenkui-
kens is een boomgaard met klein-
fruit: rode bessen en jostabessen (3 m 
afstand tussen de lijnen en 2,5 m tussen 
de planten). 

BOOM- EN STRUIKSOORTEN 

Boomgaard

Hoogstammige boomgaard met ap-
pelbomen bestemd voor tafelfruit en 
fruit om te verwerken.

Variëteiten: Waleffe Renet, Dubbele 
Speeckaert, Franse Renet, Sterappel, 
Enkele Bellefleur, Enkele Cwastresse, 
Transparente de Lesdain, Keuleman, 
Court-pendu, enz.

 
 

Quentin zaait en ent zelf. Hij heeft een 
micro-boomkwekerij opgericht om 
zijn bomen te kunnen produceren. 

Heggen 

De boomgaard wordt omgeven door 
twee heggen om het perceel te be-
schermen tegen sterke winden.

In het westen: hazelaar, vlierboom,  
frambozenstruik, zwartebessenstruik, 
aalbessenstruik.
In het noorden: wilgen die in de ko-
mende jaren zullen worden geknot.

CONTEXT VAN HET PERCEEL

•  Zanderige leembodem, bodemdiepte 
meer dan 1 m,

•  Aanwezigheid van vossen (vijanden 
van de eenden), woelmuizen (knagen 
aan de wortels van de fruitbomen).

LANDBOUWPRODUCTIE

Kweken van canards de Rouen (Barba-
rijse eenden ter aanvulling indien no-
dig), schapen van verschillende rassen. 

VALORISATIE VAN DE VRUCHTEN

Het fruit zal worden verkocht als  
tafelfruit via de winkel van de Ferme 
de la Sarthe of zal worden verwerkt 
(vruchtensap, cider, fruitgelei).

Het kleine fruit (frambozen en zwarte 
bessen) wordt ook geoogst om te wor-
den verkocht.

VALORISATIE VAN HET HOUT

De producten van het opsnoeien van 
de fruitbomen, het snoeien van de 
heggen en het knotten van de oude 
knotwilgen zullen worden gebruikt 
voor de houtkachel van Quentin en 
zijn gezin die hun huis uitsluitend met 
brandhout verwarmen.

Voor de achterste boomgaard: wilde 
appelbomen (moeten binnen 2 jaar wor-
den geënt) en zaailingen van prunes de 
Namur en prunes Sainte-Catherine. 

VALORISATIE VAN DE VRUCHTEN EN 
VAN HET HOUT

Idem eerste perceel.

OMVANG EN HISTORIEK

Aanplantingsdatum: 2019,

Oppervlakte: 60 ares. 

AANVULLENDE TECHNISCHE  
INFORMATIE

Wildbescherming voor de bomen.


