Agroforestry

Grote opkomst bij agroforestryplantactie in Aartselaar
bedoeling om de hennep aan te wenden als
veevoeder. De hennepteelt heeft als voordeel
dat ze snel groeit en weinig last ondervindt
van onkruiden. Toch twijfelt Dirk om terug
hennep in te zaaien, want al te nieuwsgierige
voorbijgangers namen toppen van de planten
mee en veroorzaakten ’s avonds overlast,
waardoor hij dit jaar eerder geoogst heeft dan
normaal de bedoeling was. De oogst verliep
dus iets minder vlot doordat de planten nog
taai en vezelig waren. Dirk overweegt om
zijn hennep voortaan te omringen met enkele
rijen maïs.

De lekkere henneppannekoeken die JNM bakte maakten de planters niet high, maar wel warm
vanbinnen.

Ondanks de sneeuw en de vrieskou kwamen
meer dan 150 mensen een handje toesteken
bij de boomplantactie op het bedrijf van
biologische landbouwer Dirk ’s Jongers.
Gelukkig was naast de noeste arbeid van het
graven van plantgaten en het sleuren met
emmers compost ook de nodige ontspanning
voorzien. De dag werd vormgegeven door
een hele resem lokale organisaties: de lokale
afdelingen van Natuurpunt, Velt, Gezinsbond
en Wereldwinkel zorgden voor een stand,
versnaperingen en een knutselatelier.
Hempmade, een winkel uit het Leuvense,
toonde hun assortiment van hennepproducten
en Wolf Jordan, een handelaar in natuurverven
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stelde zijn duurzame bouwmaterialen voor
op basis van hennep. De Vereniging voor
Bos in Vlaanderen bemande een stand
rond de campagne voor een miljoen bomen
in Vlaanderen, JNM zorgde naast heerlijke
henneppannekoeken voor een geanimeerd
huwelijk tussen koe en boom. Wervel bracht
al deze organisaties samen om het draagvlak
te verbreden voor een duurzame landbouw.
Dirk teelt sinds twee jaar hennep op zijn akkers:
“Ik kweek planten zonder hallucinerende
bijwerkingen. Je kan er in het beste geval
pannekoeken mee bakken.” De oogst was
vergelijkbaar met die van maïs en het is de
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Hij hoopt alvast dat agroforestry minder
controverse oproept dan de hennepplanten.
Zondag 23 november werden er drie rijen
bomen aangeplant en een hakhoutstrook van
Zwarte Els. In totaal om en bij de 100 bomen.
In de rijen worden telkens een snelle en een
trager groeiende boomsoort gecombineerd.
Populier en linde wisselen elkaar af om de
vier meter, in een tweede rij is dat Haagbeuk
en Robinia, de laatste rij bestaat uit Es en
Valse Christusdoorn. De reden van deze
keuze is niet alleen om een meerwaarde
te creëren in het landschap, maar ook om
de houtoogst te spreiden en de bouwvoor
te verrijken. “De linde bezit eigenschappen
om mineralen uit diepere grondlagen op te
nemen en kan zo o.a. het kopergehalte in
de bodem naar omhoog halen”, aldus Dirk.
“Maar de soortenkeuze is ook voor een stuk
ingegeven door intuïtie.”
Jeroen Watté
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In de pers
Agroforestry piste
voor boeren in Gentse
kanaalzone?

Misboekje bij trouw van Koe en Boom
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Minister van Leefmilieu Hilde Crevits
(CD&V) onderzoekt of er in de zogenaamde
buffergebieden van de Gentse Kanaalzone
aan agroforestry - het aanplanten van
bomen op gras- of akkerland - kan
gedaan worden. Concreet gaat het om het
inrichtingsplan ‘Desteldonk-Noord en
Desteldonk-Zuid’ en het inrichtingsplan
‘Rieme-Zuid en Doornzele-Noord’. “Dat
kan een oplossing zijn voor landbouwers
die in die omgeving hun akkers dreigen
te verliezen”, zegt Vlaams parlementslid
Joke Schauvliege (CD&V), die Crevits
over dit onderwerp aan de tand voelde.
De koppelingsgebieden tussen de haven en
woonkernen zijn geen natuurgebieden en
hebben in eerste instantie een bufferfunctie.
De minister stelt dat agroforestry een optie
is indien er vanuit de landbouwsector
duidelijke interesse is. “Hier liggen dus
kansen om landbouwgrond die vandaag
in landbouwgebruik is en waar een bos
gepland wordt, deels te sparen door
de percelen enerzijds met bomen te
beplanten en anderzijds er ook nog een
teelt op te winnen”, zegt Schauvliege.
Maar door de smalle vorm van sommige
stroken en het inpassen van andere
functies zoals recreatie of leidingen, zal
agroforestry niet overal mogelijk zijn.
“Mocht trouwens de natuurfunctie cruciaal
zijn, dan dient de inrichting en het mogelijk
gebruik van die gronden in die optiek
bekeken te worden”, zegt Crevits. Ook
beheersovereenkomsten voor de aanleg
van kleine landschapselementen zoals
houtkanten blijven daar trouwens een
mogelijkheid.(MP)
09/10/2008 (www.vilt.be)

Eerdere berichtgeving over agroforestry:
1/3/08: Crevits: “Agroforestry is
landbouwactiviteit” (Vilt)
24/9/07: Wervel introduceert agroforestry in
Vlaams Parlement (Vilt)

Documentaire:
Wervel verspreidt in Vlaanderen en Nederland
de Franse documentaire “Agroforestry – anders
produceren”. Met Nederlandse ondertiteling.
De film duurt 65 minuten en is vanaf januari te
koop aan 30 euro (excl. verzendkosten).
Bestellen via info@wervel.be of 02/203 60 29.
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