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Dat meer dan honderd mensen op 19 oktober
opdaagden op de studiedag over agroforestry
in het Vlaams Parlement toont aan dat agroforestry interesse wekt.
Wervel nodigde, met steun van het departement Landbouw & Visserij, twee Franse experts uit. Zij konden heel wat aanwezigen
boeien met door onderzoek onderbouwde
vaststellingen die het gangbare monocultuurdenken van zijn voetstuk halen. Ze toonden
de hogere rendementen aan bij polycultuur
in het algemeen en agroforestry in het bijzonder. In bepaalde, zeer voordelige combinaties (met bv. notelaar of els) kan agroforestry tot 50% rendabeler zijn dan landbouw.
Dat zou iedere landbouwkundige wakker
moeten schudden, zelfs de talrijke onderzoekers aan universiteiten die in opdracht van de
overheid of van Bayer, Monsanto en Syngenta
per se nog een extra procentje productie uit de
monocultuur willen halen. Je vraagt je af wie
beter wordt van die dure technieken. Hopelijk
veert de Vlaamse landbouwonderzoeks-

Eerste agroforestrybomen geplant door JNM
& Wervel
Het is niet al theorie wat de klok slaat. De
vrijwilligers van de Jeugdbond voor Natuur
en Milieu (JNM) en Wervelaars werkten op
10 november samen met boer Ronny Aerts
om notelaren en eiken aan te planten aan,
weerszijden van het melkveebedrijf De Ploeg
in Herselt. De consumenten, die graszuivelproducten kwamen inkopen in de hoevewinkel
en de planters bezig zagen, reageerden positief en geïnteresseerd.
Er werden een veertigtal notelaren en eiken
aangeplant op graasweides. De plantomstandigheden waren wel niet ideaal (het was iets
te nat), maar zo’n stevige bomen van enkele
meters hoog en met diameter van 10-12 cm
kunnen wel tegen een stootje. Sommige eiken
hadden zelfs door de zachte temperaturen
nog heel wat bladeren.
Het planten van de bomen ging enorm snel,

wereld recht en dient ze massaal onderzoeksprojecten in. Joris Relaes, kabinetschef van
minister-president Kris Peeters, beloofde alvast om dit thema aan te kaarten bij Vlaamse
onderzoekers. We wachten hoopvol af.

Christian Dupraz van het INRA
(Frans nationaal instituut voor landbouwkundig onderzoek).

Ronny Aerts, Hoeve de Ploeg op de cover
van het magazine Landgenoten van Vilt

maar om de veerasters aan te brengen hadden we wel wat tijd nodig: vier kastanjehouten
palen rond elke boom, waarop dan later nog
dwarslatten en prikkeldraad zal bevestigd
worden. Ook Ward Kennes, kabinetssecretaris van milieuminister Hilde Crevits, kwam uit
sympathie een boompje mee planten.
En het blijft niet bij deze aanplant: Ronny liet al
weten dat er op termijn nog meer bomen zullen bijkomen. Vlaanderen is alvast een agroforestry-pionier rijker.
Jeroen Watté

