Forêt Pro Bos

Laat u adviseren
Een van de missies van het interregproject Forêt Pro Bos is
om u te informeren over de populier via infobrochures die
voor uw project interessant zijn. In het kader van projecten
van bos- of lijnbeplanting met populier en zullen wij u graag
ontmoeten voor een persoonlijke bezoek en helpen wij u
om uw project op te starten en kunnen wij u verwijzen naar
professionals.

Blijf op de hoogte : volg ons…
Wil u meer informatie ontvangen over onze infosessies,
themadagen, terreinbezoeken en publicaties? Kijk dan
zeker op onze website www.foret-pro-bos.eu en sociale
media en schrijf u in op onze nieuwsbrief!

(Her)bebossing
Het interregproject Forêt
Pro Bos werkt rond de evaluatie van hout en (her)
bebossing, die essentieel
zijn voor de lokale houtindustrie, en dit voor bomen
zowel binnen als buiten
bosverband. Het project
wil daartoe ook de kennis
verruimen van gebruikers,
alsook beleidsmakers sensibiliseren over de impact
van bosbouw op economie
en biodiversiteit.

Contacteer ons !
Forêt Pro Bos
+32(0)68 266 584
info@foret-pro-bos.eu
Populiculture

Agrobosbouw

Bebost perceel < 5 ha

Bebost perceel > 5 ha
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Lijn- en bosbeplantingen met populier
Naast houtproductie levert een aanplant met populier voor de boseigenaar of landbouwer ook diverse ecosysteemdiensten. Er is natuurlijk de opbrengst uit het hout,
maar tegelijkertijd zorgt de aanplant voor een verbetering van het landbouwsysteem, meer structuur in het landschap, verhoging van de biodiversiteit en
draagt bij aan het ecologisch netwerk.
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Populierenbos
Van oudsher wordt populier aangeplant in
vochtig gebied, in valleien of langsheen waterwegen, maar door de diversiteit aan cultivars kan de juiste cultivar met de juiste eigenschap op velerlei ondergronden geplant
worden.
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Om kwaliteitshout te bekomen na ongeveer 20 jaar zijn diverse beheerwerken
nodig, zoals vrijstellen van het plantgoed
en het snoeien van de stam. 'Met een
opbrengst van 4 tot 8% is de populierenteelt één van de meest winstgevende
bosbouwteelten.
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Lijnbeplanting
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Populierendreven en andere lijnbeplantingen
met populier maken deel uit van ons typische
bocagelandschap.
In combinatie met landbouw zorgen ze voor
meer veerkracht omwille van het microklimaat dat ontstaat, ze leveren extra organisch
materiaal aan de bodem, gaan erosie tegen

en verminderen polutie van grondwater.
De populieren kunnen kwaliteitshout of
brandhout opleveren, waarmee men ook
aan risicospreiding doet in het landbouwbedrijf.

