Forêt Pro Bos
(Her)bebossing voor
houtproductie

Laat u adviseren
In het kader van het Interregproject Forêt Pro Bos helpen we u
graag gratis verder inzake subsidies en wetgeving,
en kunnen we u ook in contact brengen met experten
om uw project te (helpen) realiseren.

Het Interregproject Forêt Pro
Bos houdt zich bezig met de
evaluatie en (her)aanplant van
bomen als natuurlijke hulpbron,
en dit zowel binnen als buiten
bosverband. De houtproductie
is immers van groot belang
voor de locale houtsector.
Via het project willen de
partners ook kennis tot bij de
diverse gebruikers brengen,
maar ook de beleidsmakers
sensibiliseren over de impact
van de bosbouw op zowel
economie als biodiversiteit.

Informeer uzelf en ons
Om op de hoogte te blijven van onze informatie,
neem een kijkje op www.foret-pro-bos.eu
onder eigenaars en beheerders – landbouwers.
Wij stellen het ook op prijs indien u ons
op de hoogte houdt van uw ervaringen.

BOMEN IN EEN
AGRARISCHE

Contacteer ons !
Forêt Pro Bos
+32 (0) 2 217 27 40
info@foret-pro-bos.eu
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LAAT U ADVISEREN VOOR UW
PROJECT

VERBETEREN VAN DE VEERKRACHT
VAN LANDBOUWSYSTEMEN

AGROFORESTRY IN HET KORT
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Agroforestry is elke vrijwillige overeenkomst waarbij de landbouwproductie
wordt aangevuld met houtproductie en dit op hetzelfde perceel.
Deze combinatie met houtige gewassen kan zowel op akkers als weiden.

Doorheen hun ontwikkeling zorgen bomen voor
een verandering van het microklimaat op het
landbouwperceel en verbeteren zo de
bodemwerking door toevoeging van organisch
materiaal (bladeren en wortels). De bomen
beperken ook erosie, verminderen pollutie van de
freatische laag en fixeren meer CO2 in de
bodem.

Door de combinatie met landbouwproductie (grote culturen,
veeteelt, enz.) dragen de bomen ook bij tot diverse economische doelen: kwaliteitshout, energiehout of nog, fruit en
noten in de vorm van boomgaarden. De productie van hout
in combinatie met landbouw, geeft een extra waarde aan het
landbouwbedrijf door risicospreiding in diverse teelten.
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DIVERSIFIËREN VAN DE PRODUCTIE
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VERSTERKEN VAN DE BIODIVERSITEIT
Reeds vanaf de eerste jaren na aanplant, zullen
de hagen en bomen dekking en voedsel voorzien
voor verschillende diersoorten. Ze zorgen voor
reliëf in het vlakke landbouwlandschap en dragen
bij aan de verspreidingsmogelijkheden van dieren
en de biodiversiteit in zijn geheel.

LIJNBEPLANTINGEN MET BOMEN, MULTIFUNCTIONELE HAGEN, HAKHOUTHAAG EN
BOOMGAARDEN OP EEN WEIDE ZIJN ALLEN VOORBEELDEN VAN AGROFORESTRYSYSTEMEN.

Laat ons ook hun bijdrage aan de diversifiëring
van het landschap niet vergeten.
De steun en promotie van agroforestry in het
beleid beoogt eveneens het behoud
van kenmerken van de traditionele landbouw,
o.a. door de economische waarde
van hagen en bomen.
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VERSTERKEN VAN HET LANDSCHAP

BOMEN BINNEN HET LANDBOUWBEDRIJF VERBETEREN DE VEERKRACHT VAN HET
LANDBOUWSYSTEEM EN LEVEREN DIVERSE ECOSYSTEEMDIENSTEN.

