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 EVALUATIE VAN HET PROJECT

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

Omwille van de hoge grondwaterstand in de winter zijn voor aanplant lage ruggen (aardbeiruggen) 
getrokken. Hierin zijn de bomen licht verhoogd geplant.

TIPS 

Nog te vroeg voor een evaluatie.

> WAAROM AGROFORESTRY ?

Het doel is divers. Enerzijds is productdiversiteit en risicospreiding naar de afzet toe een doel, anderzijds maakt de 
keuze voor agroforestry deel uit van de zoektocht naar een ecologisch evenwicht op bedrijfsniveau. Doel is om geen 
bio gewasbeschermingsmiddelen meer te gebruiken (hierin slagen we reeds), maar op termijn ook om geen teeltbe-
schermingsmiddelen (zoals insectengaas) meer te gebruiken. Hiervoor hebben we een diverse aanplant nodig waarin 
bomen onmisbaar zijn.

> DE BOERDERIJ

In 2013, onmiddelijk na de aankoop van de boerderij, is de 
grond omgeschakeld naar de biologische teelt. In 2015, na 
de omschakelperiode, zijn Joline en Jelle dan gestart met 
biologische groententeelt, fruitteelt en kleinschalige kip-
penhouderij op in totaal 3ha. Alle producten worden ver-
kocht op de hoevewinkel of via het online verkoopplatform 
La Ruche Qui Dit Oui. Met het oog op deze rechtstreekse 
verkoop is het teeltplan zeer divers. 

De kippenhouderij vindt plaats in een gesloten circuit met 
oude lokale rassen.  De selectie van eigen dieren en de op-
kweek gebeurt op het eigen bedrijf. In de uitloop van de kip-
pen is op ongeveer 0,5 ha een hoogstamboomgaard aan-
gelegd. Het volledige veld is omringd door bijna 1 km haag.  
Boomgaard en haag zijn aangeplant begin 2014.

Begin 2019 zijn we de aanplant agroforestry gestart op het 
groentenperceel. Elke 50 meter is er een rij hoogstamfruit-
bomen aangeplant, tot op heden 4 rijen. Later worden nog 
4 extra rijen hoogstam aangeplant.

Een biologische  
boerderij
MET BOSLANDBOUW
Ferme bio le Pic-Vert - La Glanerie (Doornik)

 Jelle JACOBS - landbouwer en eigenaar

  Rumes

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

Rondleidingen door de landbouwer  
op aanvraag.

Met steun van het Europees  
Fonds voor Regionale  

Ontwikkeling
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> SPECIFIEKE KENMERKEN VAN HET PROJECT

Een hoogstam fruitboomgaard en een groentenperceel met bomenrijen.
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OMVANG EN HISTORIEK

Jaar van aanplant : 2014 en 2018,

Superficie : 3 ha,

Aantal bomen : 75 bomen + 900 m haag.

Op het groentenperceel bedraagt de afstand tussen de bomenrijen 50 m, met een 
afstand van 6 tot 12 m tussen de bomen in de rij (afhankelijk van de boomsoort).

AANVULLENDE TECHNISCHE INFORMATIE

•  Tot nog toe werd geen boombescherming aangebracht. Alle bomen worden 
jaarlijks 1 maal gesnoeid. In de bomenrij zijn eveneens bosbessen en rabarber 
aangeplant. Voor de bosbessen is lokaal turf ondergemengd. De totale rijen zijn 
bedekt met een drietal cm compost en daarop 5 à 10 cm dennenschors voor de 
onkruidbeheersing enerzijds en het vochtig houden van de grond anderzijds. 

•  Onder de schors is langs beide kanten van de bomen- en plantenrij een druppel-
slang gelegd om te kunnen bevloeien bij geval van droogte.

CONTEXT VAN DE PERCELEN

•  Zandleembodem met een pH van 6 
à 6,5 en een bodemdiepte tot 80 cm,

• Nagenoeg vlak (< 2% helling),

• Matige wilddruk,

• Gelegen in een landelijke dorpskern.

LANDBOUWPRODUCTIE

De groententeelt is zeer divers. Er wor-
den meer dan 50 soorten groenten ge-
teelt en van vele soorten ook nog eens 
verschillende variëteiten. Er wordt zo 
veel mogelijk gekozen voor zaadvaste 
rassen. Van enkele groenten doen we 
ook reeds zelf zaadvermeerdering. De 
bodem wordt niet-kerend bewerkt en 
bemest met compost en plantaardige 
korrelmeststof. Daarnaast worden ook 
aardbeien geteelt en over enkele jaren 
kan ook de fruitoogst van de hoogstam-
bomen beginnen. De boomgaard wordt 
gecombineerd met kippenuitloop.

BOOM- EN STRUIKSOORTEN

Haag

Sporkehout, meidoorn, sleedoorn, lijs-
terbes, kornoelje, veldesdoorn).

Bomen

Oude rassen van appel, peer, pruim, 
kers, kweepeer, noot.

VALORISATIE VAN DE BOMEN

BRF (houtsnippers als bodemverbe-
teraar of mulch), brandhout blokken, 
fruit, noten.

Het fruit zal geoogst worden met het 
oog op verse verkoop en verse verkoop 
na bewaring.

COMBINATIE VAN FRUITBOMEN, GROENTENTEELT EN KIPPENHOUDERIJ
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