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AANPLANT (lengte 53min41) hoofdstuk begint op:

1.Het materiaal 00:00:04

2.Keuze van de planten 00:01:23

3. Voorbereiding van het terrein

3.1 Voorafgaand afpalen 00:10:39

3.2 De bodem 00:12:24

3.3 Afpalen 00:13:32

3.4 Levering van het plantgoed 00:15:07

4.Het aanplanten 00:17:33

5.Bescherming

5.1 Tegen dieren 00:24:30

5.2 Beheer van (on)kruid 00:36:01

6.De populier (bijzonder geval) 00:50:57

SNOEI (lengte 1h46min50) hoofdstuk begint op:

1.Het gereedschap 00:00:03

2. Loofbomen

2.1 Van 1 tot 5 jaar 00:02:20

2.2 Van 5 tot 10 jaar 00:08:15

2.3 Van 10 tot 15 jaar 00:21:17

3.De notelaar

3.1 Van 1 tot 4 jaar 00:23:43

3.2 Van 4 tot 8 jaar 00:34:36

3.3 Van 8 tot 15 jaar 00:42:29

4.De populier

4.1 Van 1 tot 3 jaar 00:54:50

4.2 Van 3 tot 5 jaar 01:00:12

4.3 Van 5 tot 8 jaar 01:03:30

5. Fouten en inhaalsnoei

5.1 De notelaar 01:09:24

5.2 Loofbomen 01:20:31

5.3 De populier 01:44:29



Hoe zit het met een boom in het volle licht?

De bosboom

In het bos worden bomen dicht op mekaar aangeplant. De lichtcompetitie is aanzienlijk. De bomen strekken zich uit en

maken weinig lage takken.

De agroforestry-boom
Agroforestry-bomen worden wijd aangeplant met veel tussenruimte. Ze ondergaan geen lichtcompetitie en profiteren

mee van de ingrepen in de gewaszone. Ze groeien sneller, ze spreiden zich uit om ten volle van het licht te profiteren.

Ze maken meer lage takken aan en meer kernhout. Ze zijn kleiner en breder. Zonder snoeien of opkronen zullen ze

geen zaaghout opleveren.
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Aanleren, begrijpen, toepassen

Een cahier van 46 pagina's en een DVD met meer dan 2u40

video, om uit te leggen hoe je makkelijk kwaliteitshout kan 

produceren met bomen die in het volle licht staan. Dit werk 

behandelt noch biomassaproductie, noch fruitproductie, noch de

snoei van bosbomen. Het is gebaseerd op de ervaringen van

technici, boomkwekers, bosbouwers en landbouwers. Vanuit

deze gezamenlijke kennisbasis, was het doel niet om een 

"gebruiksaanwijzing" te maken over hoe je bomen leidt, maar

eerder getuigenissen en specifieke vaardigheden te verzamelen,

om de praktijk in de realiteit te leren kennen. Een "instrument"

om de eenvoudige handelingen van de aanplant en snoei van

bomen in het volle veld beter te begrijpen en zich eigen te

maken.

Dit werk werd door Wervel vzw vertaald uit het Frans. Het is 

gebaseerd op ervaringen en kennis uit Frankrijk, die echter in

heel Europa toepasbaar is. Waar nodig werd rekening 

gehouden met de Vlaamse en Nederlandse context.  

Meer weten: 

www.wervel.be/dvdcahier-aanplantensnoei

AGROOF

Agroof is betrokken bij de studie van agroforestry-

praktijken (het mengen van bomen en gewassen en/of vee

op hetzelfde perceel). Sinds 2000 is Agroof een coöpera-

tieve en participatieve structuur (SCOP). Agroof doet aan

vorming, begeleidt de opstart van projecten, onderzoekt en

ontwikkelt. 

Het doel van Agroof: experimenteren met samenwerk-

methodieken om uitwisseling tussen partners te 

dynamiseren (landbouwers, onderzoekers, technici, 

informatici, landbouwkundigen...) en bij te dragen aan het

uitwerken van nieuwe landbouwpraktijken.

Meer weten (in het Frans):

www.agroof.net
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