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Verslag agroforestry-excursie 
Luxemburg en Duitsland 

 

26 - 28 september 2022 

Verslaggevers: Bert Reubens, Freek Rurup, Marlinde Koopmans, Sander Van Daele 

Foto’s: © Bert Reubens, Freek Rurup, Joost-Pim Balis 

 

Van maandag 26 t/m woensdag 28 september 2022 vond de internationale excursie plaats naar 

Luxemburg en Duitsland. Het project FARMLIFE (Nederland en België), het Consortium Agroforestry 

Vlaanderen (België), IfaS en DeFaF (Duitsland) waren de organiserende partijen. Op het programma 

stonden een bezoek aan de volgende bedrijven: TERRA, Bannmühle, Hof Lebensberg, Ingweilerhof en 

Der Bauernhof Frey. De groep telde 48 deelnemers en bestond uit 20 Vlaamse, 20 Nederlandse en 8 

Duitse deelnemers. Ongeveer de helft van hen is boer en de andere helft bestond uit wetenschappers, 

studenten, adviseurs, boomkwekers en organisatoren. 

 

Foto: alle 48 deelnemers van de excursie 

 

 

 

http://www.farm-life.eu/
http://www.agroforestryvlaanderen.be/
http://www.agroforestryvlaanderen.be/
https://www.umwelt-campus.de/forschung/institute/institut-fuer-angewandtes-stoffstrommanagement-ifas/page
https://agroforst-info.de/agrobala/defaf-e-v/
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TERRA 
TERRA (Transition and Education for Resilient and Regenerative Agriculture) produceert groenten vlak 
bij Luxemburg-stad. Met drie personen startten ze een coöperatie in 2014. Het startpunt was de 
installatie van een serre (NL: kas) in een weiland met bomen.  

 

Foto: van links naar rechts de drie founders Pit, Marko en Sophie.  

Aan de bosrand, op 5 minuten van het centrum, vonden ze een terrein van 1,5 ha waar ze op netto 0,5 
ha beddenteelt 80 types groenten kweken van een 300-tal variëteiten. Het land is niet in eigendom, 
maar wordt ter beschikking gesteld tegen een vergoeding van vier groentepakketten per week, wat 
overeenkomt met zo’n 3.000 euro. De oprichters beseffen dat dit een unieke kans is, wetende dat een 
hectare goede landbouwgrond op deze locatie tot 1 miljoen euro kan kosten. Toegang tot grond is hier 
dus extreem uitdagend. 

 

“Zo’n 98% van alle groenten geconsumeerd in Luxemburg, is afkomstig van import. Het kleine deel dat 
binnenlands geproduceerd wordt, is weinig duurzaam te noemen. Dit kan anders en beter. Wij komen 
allen vanuit een achtergrond in permacultuur en agro-ecologie, maar wilden actie in plaats van praten. 
Zo ontstond Terra.” (Marko, co-founder Terra) 

 

 

De drie pijlers van TERRA 

TERRA draait op drie belangrijke pijlers: productie, educatie en community-building. 

Productie staat voorop. Men wilde geen louter educatief of theoretisch verhaal, maar een systeem dat 
financieel leefbaar is, ook op lange termijn. 95% van alle inkomsten komt dan ook van de productie, 
en slechts 5% vanuit andere activiteiten zoals educatie. 

Bij die productie is ook de methode heel belangrijk. Dit gaat veel verder dan louter biologisch: er wordt 
gewerkt volgens het concept van bio-intensieve landbouw en zonder bodemverstoring. Zie verderop. 
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Hoewel het educatieve aspect dus niet het belangrijkste is qua inkomstenbron, hecht men er bij TERRA 
ook zeer veel belang aan. Het verhaal, de kennis en de inzichten worden doorgegeven, met name aan 
studenten die een landbouwkundige opleiding in market gardening volgen. 

Wat community building betreft: vooraf hadden ze het zo niet ingeschat, maar achteraf bleek dit een 
zeer belangrijke pijler te zijn. Als team kunnen werken, met de hele community eromheen, is cruciaal 
om gemotiveerd te blijven. 

Het economische en organisatorische model van TERRA 

TERRA is opgericht als een coöperatie. De productie wordt verwerkt in pakketten die worden geleverd 
tussen april en december. De pakketten worden verdeeld op twee pick-up points waar de boeren zelf 
ook aanwezig zijn. Zo wordt gewerkt aan de C van CSA  (community-supported agriculture of 
gemeenschapslandbouw). Gestart met een 25-tal enthousiastelingen, snel groeiend tot een 100-tal 
leden tegen het einde van jaar 1, zit men nu op ongeveer 220 leden. Dit is een goede balans, want als 
het meer wordt, is het ook moeilijk om een voldoende sterk contact te houden. 

Deze leden betalen jaarlijks een bedrag waarna ze van april tot december de groentepakketten kunnen 
oppikken. Gewassen en fruit dat slechts in kleine hoeveelheden is geoogst, wordt afzonderlijk van de 
pakketten verkocht. TERRA besteedt veel aandacht aan contact met de afnemers. Daartoe wordt de 
website zorgvuldig bijgehouden en is er bij het begin van het seizoen telkens een ledenvergadering. 
Verder is er per groente een fiche met kooksuggesties, en is er op Facebook een Terra Cooking 
Community. 

Profiel van de leden: de meeste mensen (95%) leven of werken in Luxemburg-stad. Zo dicht bij de stad 
onderscheidt TERRA drie soorten afnemers: foodies (willen vooral gezond eten), convenients/locals 
(waarderen het gemak van de pakketten) en activists (mensen die bewust iets goeds willen doen voor 
de wereld). Zes à zeven op de tien mensen blijft jaar na jaar, drie à vier zijn telkens nieuwkomers. 

Op deze 1,5 ha zijn 4,5 personen full-time aan het werk, inclusief (betaalde) stagiairs. Naast het 
consument zijn, kun je ook een aandeel kopen in de de coöperatie (van 250 euro). De producenten 
spreken jaarlijks met de coöperanten hun salaris af en eventueel extra nodige investeringen. Met de 
opbrengst van de aandelenverkoop wordt vooral de (infra)structuur bekostigd. 

TERRA maakt gebruik van een aantal interessante strategieën: 

1) Ze werken met één pakketformaat, maar met verschillende prijzen, zodat ook mensen met 
een lager budget kunnen deelnemen.  Een basic pakket kost 860 euro, een recommended 
pakket 950 euro, een yes we can pakket 1.050 euro en een farmers friend pakket 1.300 euro 
per jaar. Leden kiezen bij het begin van het seizoen zelf hun tarief. 

2) Bij het afhalen zijn de pakketten (mandjes) nog niet gevuld. Er ligt telkens een lijst klaar van 
wat meegenomen mag worden, en leden vullen zelf hun mandje op basis van die lijst. De 
aantallen en soorten liggen dus vast, maar leden krijgen zelf de kans om hun stuk groente te 
kiezen. Dit bespaart bovendien heel wat werk. 

3) De drie vaste werknemers kiezen er bewust voor om maximaal acht uur per dag te werken. 
Veel of weinig werk, weer of geen weer. Zo houden ze het vol. 

4) De dagen op het veld verlopen heel gestructureerd. Wekelijks hebben ze een vast moment 
ingepland waarbij iedereen zijn/haar zorgen en ideeën kan delen (persoonlijke check-in), 
gevolgd door een technische check-in voor de werkplanning. Er is bewust gekozen voor een 
open communicatiecultuur. Goede afspraken zijn cruciaal voor een blijvend goede teamsfeer. 
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5) Alle communicatie met afnemers gaat via een website waar alles in geregeld wordt, zowel de 
jaarlijkse betaling als de bestellingen. Dit zorgt ook voor flexibiliteit wanneer er verschuivingen 
zijn in afhaalmoment of -plaats. 

 
 

Bio-intensive market gardening (lees meer) 

Op TERRA vertrekt men op het veld van het concept ‘bio-intensieve landbouw’ (bio-intensive market 
gardening). Hiervoor geïnspireerd door de Canadees Jean-Martin Fortier, is het principe gebaseerd op 
het genereren van een maximale opbrengst uit een minimale oppervlakte. 

Het vertrekpunt is een zandige, vrij zure bodem. Door een intensieve bemesting met compost is de pH 
opgelopen van 4,7 naar 6,5.  

De eerste paar jaar is men vertrokken van een bewerking met een handbediende frees, maar op dit 
moment wordt zo goed als geen bodembewerking meer toegepast. Waar de bedden komen, werd 
initieel een bedekking toegepast met een type karton zonder schadelijke stoffen, waarop een 
compostpakket van initieel 20 cm dik werd aangebracht. Elk jaar wordt daar opnieuw 3 cm compost 
aan toegevoegd. 

Na de oogst worden de bedden elk jaar met plastic afgedekt. 

 

Foto: de gewassen in tunnels van gaas, tussen de bomen die er in 2014 al stonden 

 
Tussen de gewassen staan de reeds aanwezige fruitbomen, een 150-tal. De boeren menen dat de 
bomen met hun wortels geen droogtestress bij de groenten veroorzaken. Integendeel: de bomen 
trekken volgens Pit juist water aan, wat deels ten goede komt aan de gewassen. 

 

 

https://www.google.com/url?q=https://themarketgardener.com/farming/what-is-biointensive-farming-and-how-it-can-help-you-successfully-operate-a-small-scale-farm/&sa=D&source=docs&ust=1665698390552068&usg=AOvVaw3t_zqtvn1T2u-TlTSsQKMq
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Foto: de ‘zweet’slangen van het Poritex-systeem. Per bed kan de toediening van water worden geregeld  

Irrigatie gebeurt aan de hand van een uitgebreid netwerk aan slangen van het Poritex-systeem. De 
boeren zijn heel enthousiast over dit systeem. Het ligt er al vanaf het begin en werkt nog altijd zeer 
goed. 

De gewassen worden vrijwel allemaal gekweekt in bedden van 20 of 25 meter lang en 75 cm breed, 
met daartussen paden van 30 cm breed. Daarin worden meestal drie rijen gewassen gekweekt. 
Blokken van zeven bedden vormen samen één veld. Tussen de velden zijn ook bloemen, kruiden, 
struiken en wildstroken aangelegd. 

De gewassen staan in een bed erg dicht, waardoor onkruiden al snel geen kans meer hebben. 

Omdat ze veel last hadden van wild uit het aanpalend bos (hert, ree, konijn, hazen, …), worden bijna 
alle bedden bedekt met fijne gaasnetten, dat tegelijk ook beschermt tegen koolvlieg. Verder worden 
loopeenden ingezet om de slakken te bestrijden. Twee honden jagen op de muizen, waarvoor ook 
vallen zijn opgezet. 
 
Afhankelijk van het gewas worden twee tot vier teelten per jaar gerealiseerd. Veel van de gewassen 
worden voorgekweekt in een grote tunnelserre. 
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Foto: in de grote tunnelserre worden gewassen voorgekweekt 

Het werken volgens het ‘bio intens’ systeem leidt er ook toe dat alle bedden dezelfde afmeting hebben: 
ongeveer 25m². Hierdoor kunnen ze exact berekenen hoeveel zaad of plantgoed er nodig is en hoeveel 
er geproduceerd kan worden per bed.  
 
Agroforestry? 
Bij TERRA stonden de fruitbomen er al voordat men met de groenteteelt aan de slag ging. Een 
bijzondere uitgangssituatie dus. De fruitbomen vormen geen substantieel element op het vlak van 
bedrijfsinkomen, maar ze leveren veel voordelen: de bufferwerking op het microklimaat en de 
schaduw (moving shade during the day) maken het heel aangenaam om te werken. Daarnaast is de 
invloed op nuttige organismen onlosmakelijk verbonden met het teeltsysteem in z’n geheel. 
Mocht men opnieuw starten, dan zou men wel opteren voor variëteiten en soorten die niet geoogst 
moeten worden midden in de oogstpiek van de groenten. Ook zou men de bomen hoger opsnoeien. 
Hieruit leren we dat het bij de aanleg van agroforestry uitermate belangrijk is om goed na te denken 
over het inpassen van de bomen. De mensen van TERRA hebben ervoor gekozen de bomen te laten 
staan. Bomen hadden waarschijnlijk een nog veel hogere waarde gekregen wanneer men bij de 
aanplant een betere soortenkeuze had gedaan: beter afgestemd op de allesbehalve optimale 
standplaatscondities (zandig, lage pH- voor gangbare fruitbomen zoals kweepeer), een beter 
afgestemde oogstperiode (minder overlap met de oogstpiek van de groenten) of voor de productie 
van kwaliteitshout. Andere soorten zouden ook beter te snoeien zijn (kruinen smaller en hoger).  
 
Links voor meer info: 

https://www.terra-coop.lu/ 

Bio-intensieve landbouw 

Jean-Martin Fortier 

 

 

https://www.terra-coop.lu/
https://www.google.com/url?q=https://en.wikipedia.org/wiki/Biointensive_agriculture&sa=D&source=docs&ust=1665155535684955&usg=AOvVaw1xBLdq_TXFYGNJHdb2a_y6
https://www.jeanmartinfortier.com/
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Bannmühle 
Bannmühle is het biologische bedrijf van Hans Pfeffer. Het betreft een bedrijf met verschillende 

generaties aan ervaring, waarbij de vader van Hans de omschakeling naar biologische landbouw op 

zich nam. Het bedrijf heeft een verspreid complex van percelen, vooral gericht op de appelteelt. De 

verwerking van appels vindt geheel in eigen beheer plaats. De percelen variëren van vrijwel vlak tot 

sterk hellend.  

Foto: bord aan de rand van de percelen van Bannmühle 

 

Keyline design op hellende percelen 
We bezoeken eerst een aantal sterk hellende percelen. Op het hoogst gelegen deel wordt het principe 
van keyline design toegepast en uitgebreid besproken. Het principe betreft inrichting, gewasteelt en 
waterhuishouding op een hellend perceel, waarbij erosie wordt tegengegaan en water zoveel mogelijk 
beschikbaar wordt gesteld aan de gewassen. Keyline design is een uitgebreide toolbox, een holistische 
benadering om snel en zonder zeer grote kosten water vertraagd door het landschap te laten stromen 
en zo vast te houden. Zo wordt ook op een snelle manier bodemleven opgebouwd, want dat is 
onlosmakelijk met water geassocieerd. Hoewel er veel verschillende vormen van ontwerp bestaan, 
werkt men vaak en ook hier met swales: greppel-berm structuren, waarbij die greppeltjes meestal 
vrijwel gelijk met de hoogtelijnen lopen. Er wordt indien mogelijk gebruik gemaakt van berging van 
water zoals in een vijver. Nadrukkelijk wordt erop gewezen dat keyline design ook op veel minder steile 
hellingen van betekenis kan zijn. Bij de jonge aanplant op de hellingen (fruitbomen, voederhaag, 
kwaliteitshout) zagen we verschillende beschermende voorzieningen, zoals kokers (als bescherming 
tegen ree en haas) en elektrische bedrading (als bescherming tegen rundvee). Opmerkelijk is de manier 
waarop die laatste is aangebracht: zeer minimalistisch maar blijkbaar toch functioneel, en met een 
verbinding in de hoogte, waar de koeien onder door kunnen. Op dit perceel zijn de boomsoorten die 
voor kwaliteitshout dienen telkens in groepjes van drie geplant, zodat de beste geselecteerd kan 
worden en ze elkaar stimuleren om recht omhoog te groeien. Over het vee hebben we Hans horen 
zeggen dat hij zijn kudde leert niet van de jonge fruit- en notenbomen te eten. Aangeplante 
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voederbomen fungeren als nutriëntenpompen, die de nodige mineralen leveren aan de kudde. “Vee 
gaat schade aanbrengen als het zich verveelt en bij een tekort aan mineralen.” Hij houdt de kudde ook 
goed in de gaten bij schade en zoekt de boosdoener om te slachten. 
Het gras staat hoog, maar het wordt normaal gesproken begraasd door koeien (Glan-ras). 
 
 
 
 
 

 
Foto’s: een bestaande houtwal/voederhaag die is aangevuld met jong plantgoed in beschermingskokers (links en 
midden) en de minimalistische bescherming van jonge bomen (koeien kunnen onder de hoge draad door lopen, 
rechts) 
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Foto: Felix (midden, IfaS) geeft uitleg over de appelteelt op Bannmühle en de manier van snoeien 

 

Hoogstam, laagstam, halfstam: wat is the way to go? 
Onderaan op de laagste stukken van dit cluster van percelen staan al mooi uitgegroeide 
hoogstamfruitbomen. Ervaringen over het snoeien van hoogstamfruitbomen worden hier 
uitgewisseld: voorstanders wijzen op het belang van het wegnemen van dubbele toppen en de vorming 
van gesteltakken, waardoor de bomen beter vrucht zullen dragen, ziekteontwikkeling vermeden wordt 
en er gemakkelijker geoogst (geplukt) kan worden. Toch wordt ook gewezen  op de hoge kosten: die 
zouden volgens enkelen niet opwegen tegen de meeropbrengsten. Echter mag ook het belang van 
snoei niet over het hoofd gezien worden, voor onder meer gezondheid van de boom en voldoende 
hoge takvrije stam in combinatie met vee. De meeste appelbomen op dit terrein zijn gesnoeid met 
behoud van de centrale spil met zijtakken die breed zijn onderaan en smal bovenaan (piramidale vorm) 
wat zorgt voor een goede lichttoetreding in de hele kruin. Bij de snoei, die bij hoogstamfruitbomen 
vooral de eerste jaren belangrijk is, wordt er op gelet dat er maar één dominante doorgaande spil 
behouden blijft en dat de zijtakken zo horizontaal mogelijk groeien aangezien daar het meeste fruit 
aan groeit. Dit is een nieuwe/andere manier van snoeien dan de meer (en traditioneel) toegepaste 
snoei in functie van de vaasvorm: geen doorgaande spil maar 4 à 5 gesteltakken die in de vorm van 
een vaas ingeplant staan. Het voordeel van de spilvorm is dat die eenvoudiger te realiseren is en de 
pluk (in geval van handappels) makkelijker maakt. Door de vaak smallere kruin past dit systeem ook 
beter in een agroforestrycontext. 
In het dal dichter bij de bedrijfszetel zelf, troffen we Hans Pfeffer bij de oogst van appels van 
halfstambomen. Hans geeft blijk van gedegen kennis van relevante literatuur over de appelteelt, maar 
hij geeft aan ook veel boeken gelezen te hebben over bodemleven en koolstofopslag. Die kennis is een 
mooie aanvulling op zijn eigen bron aan ervaring, bijvoorbeeld over het voorkomen van schurft. Zowel 
de schudmachine als de appelraapmachine werd gedemonstreerd. Indrukwekkend om te zien.  
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De schudder komt uit Frankrijk en kostte zo’n 7.000 euro. Er moet per oogst tweemaal geschud 

worden. Een ander systeem werkt met kabels maar dat is minder snel en minder aangenaam om mee 

te werken. Je hebt er ook twee mensen voor nodig. In die zin is de schudder een handige keuze. 

De opraapmachine werkt zoals we zien zonder probleem ook bij wat hoger gras, maar dat is niet voor 

alle machines zo. Het probleem met kort gras dat pas gemaaid is, is dat je veel los gras mee verzamelt 

en opstoppingen krijgt. 

Foto: de schudmachine van Bannmühle 
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Foto: de appelraapmachine van Bannmühle in zijn geheel (boven) en het raapmechanisme (onder) 

Hans benoemt dat hier geen sprake is van zuivere agroforestry: er is geen meervoudig ruimtegebruik; 

de bomen zijn te laag vertakt om begrazing toe te passen en ze staan bovendien te dicht opeen. Koeien 

passen hier niet, geiten vreten teveel aan blad en appels (ze zijn ook te slim). Begrazing met schapen 

zou kunnen, want ze eten geen bast en bladeren, maar dan moet een ras worden gekozen met een 

zware torso, zodat ze niet kunnen opspringen. Door zorgvuldig bodembeheer en toediening van 

compost is het percentage organische stof in enkele decennia verhoogd van 1 naar 6%. Het gras wortelt 

nu tot 60 cm diep. 
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Toch wel verrassend was de stelling van Hans dat op zijn boerderij en met zijn productiedoel (appels 

voor verwerking) de hoogstambomen rendabeler zijn dan de halfstambomen die hij heeft. Enerzijds 

door de hogere kosten voor het beheer van de halfstambomen: combinatie met rundvee is niet 

mogelijk dus er moet gemaaid worden, de ziektegevoeligheid is hoger dus moeten af en toe ziekten  

bestreden worden (met middelen die in de biologische teelt zijn toegestaan, zoals koper, zwavel en/of 

natriumbicarbonaat), er is meer snoeiwerk. Anderzijds ook de opbrengst op zich: Hans geeft ter 

indicatie mee dat zijn hoogstam aanplant met 100 bomen/ha 30 tot 35 ton appels oplevert. Dit vraagt 

een halve dag werk om te schudden en te verzamelen. De halfstam levert bij intensieve aanplant met 

500 bomen/ha niet meer dan 25 ton appels op. 

Wat de functionaliteit van de runderen in een hoogstam fruitboomgaard betreft, wijst Hans erop dat 

de koeien de eerste appels eten, die aangevreten zijn door de wormen. In de herfst eten ze ook blad 

met schurft en sporen. Het valt Hans op dat er in dit systeem minder schurft bij de appels voorkomt, 

hoewel het niet zo duidelijk is hoe dat precies komt. Het kan dus te maken hebben met het eten van 

de bladeren door de koeien, hetzij rechtstreeks aan de boom waardoor de kroon voldoende hoog start 

en er minder kans is op besmetting vanaf de grond, hetzij gevallen blad op de grond. De runderen 

zullen door het vertrappelen het blad ook sneller in de bodem inbrengen, waardoor er een versnelde 

afbraak door het bodemleven plaatsvindt. Maar het lagere voorkomen van schurft zou ook een reactie 

kunnen zijn met de mest of urine die de sporen uitschakelt. 

 
“De combinatie van hoogstambomen, koeien en een bodembedekking met gras-klaver-kruiden- 
mengsels, is het ideale recept voor een enorm snelle opbouw van organische stof en bodemleven.  
En bovendien: uiteindelijk een stuk productiever dan de halfstam aanplant die een stuk 
arbeidsintensiever en ziektegevoeliger is. Als ik opnieuw zou beginnen, dan ging ik meteen voor de 
agroforestry aanpak met hoogstamfruit en runderen en mobiele kippenstal in combinatie met 
aanvoer van meer stalmest en houtsnippers.” 

 

 

Links voor meer info: 

https://www.bannmuehle.de/ 

https://www.agroforestryvlaanderen.be/nl/nieuws/contourboslandbouw voor meer info over swales 
en keyline design. 

https://www.agroforestryvlaanderen.be/nl/nieuws/oogst-van-noten-welke-methodes-en-machines 
voor meer info over machines voor het oogsten, schudden en rapen van fruit en noten. 

 

  

https://www.bannmuehle.de/
https://www.agroforestryvlaanderen.be/nl/nieuws/contourboslandbouw
https://www.agroforestryvlaanderen.be/nl/nieuws/oogst-van-noten-welke-methodes-en-machines
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Hof Lebensberg 
Hof Lebensberg is een jong bedrijf, opgebouwd door een aantal jonge gemotiveerde ondernemers 
vanuit een toch wel uitdagende situatie: een vervallen boerderij uit 1847, grond zonder 
noemenswaardige teelt, geen machines en bovendien landschappelijk kwetsbaar (voor droogte en 
andere extreme weersomstandigheden) gelegen boven op een heuvel.  

 

Foto: Paul Raabe geeft na een smakelijke lunch uitleg over het ontstaan van Hof Lebensberg 

Op zoek naar een plek om een project rond regeneratieve landbouw uit te bouwen, werd Paul Raabe, 
de jonge ondernemer van Hof Lebensberg, gecontacteerd door de eigenaar van dit landgoed. Ruim 
100 ha groot, dus met best wel wat mogelijkheden. 

Paul Raabe heeft in korte tijd door middel van crowdfunding voldoende kapitaal verzameld voor de 
aanplant van een indrukwekkend grote hoeveelheid bomen. De afgelopen twee jaar werden al 30.000 
bomen geplant; deze winter komen daar nog 40.000 à 50.000 bomen bij. 

Op het bedrijf troffen we ook een indrukwekkend arsenaal machines aan, een aantal grote serres met 
een dubbele wand (isolatie), een vijver die gevoed wordt met water dat op de serres valt, alley-
cropping percelen met drie bomenrijen gebaseerd op het nabootsen van een bosrandsysteem, een 
aantal loopeenden en tevens een nauwkeurig beheerste composthoop. 

Op Hof Lebensberg heeft men zich sterk laten inspireren door het baanbrekend werk van onder meer 
Mark Shepard (restoration agriculture) en Ernst Götsch (Syntropic agriculture). 
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Foto: alley-cropping, met aandacht voor het microklimaat: “You’ve got to marry the plants.”  

 
Daarnaast valt ook de eigen boomkwekerij ‘Ackerbaum’ op. Deze loopt bijzonder goed ten gevolge van 
schaarste aan agroforestry-plantgoed. Met die schaarste werden de initiatiefnemers van Hof 
Lebensberg initieel zelf mee geconfronteerd, wat leidde tot de opstart van deze kwekerij. 

Foto: de kwekerij voor agroforestry-gewassen van Hof Lebensberg 

 
Ontwerp en techniek op de alley-cropping percelen 
Hof Lebensberg hanteert het principe om de bodem zoveel mogelijk met rust te laten. Alleen 
oppervlakkige bodembewerking (harken, zaailaag losmaken) of directzaai wordt uitgevoerd. Geen 
spitten en ploegen dus. Op het bedrijf vonden we overigens een flink machinepark, waarvan veel nog 
niet of nauwelijks gebruikt. 

In het bezochte perceel waar reeds bomen zijn geplant, werd gewerkt met driedubbele bomenrijen in 
plantverband van ongeveer 2m x 1m met daartussen een akkerzone van 15 m breed. Dat is relatief 
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smal, maar kan op lange termijn evolueren naar een relatief gesloten systeem waar in de toekomst 
grazers, kippen en varkens op komen. Er wordt nagedacht over de principes van rotationeel begrazen. 
In de bomenrijen staan veel verschillende boomsoorten geplant. Het idee is dat de pioniers- 
boomsoorten (ruwe berk, Italiaanse els, lijsterbes) de boomsoorten die meer een climaxboskarakter 
hebben (zoals tamme kastanje) helpen door het microklimaat te vormen dat deze soorten nodig 
hebben om te kunnen groeien als jonge boom. De bij bosvorming behorende successie wordt op deze 
manier nagebootst. In de buitenste rijen werden ook struiksoorten geplant die zowel dat micro- 
klimaat bevorderen als op de lange termijn eetbare vruchten produceren (vb. olijfwilg). Opmerking 
hierbij is dat dit theoretisch gedeeltelijk klopt, maar dat op de langere termijn het resultaat nog zal 
moeten uitwijzen of dit systeem geslaagd zal zijn. Er zijn namelijk bij het theoretische kader een aantal 
opmerkingen te maken: spontane bosvorming gebeurt bijna altijd met veel minder menging van 
soorten (meestal vooral ruwe berk, zwarte els of wilgen maar nooit individueel gemengd). Bovendien 
is tamme kastanje in West-Europa geen climaxboomsoort: zeker als volwassen boom verdraagt die 
weinig schaduw en concurrentie van de echte climaxboomsoorten (beuk, winterlinde, gewone 
esdoorn). Uiteraard, als het in de praktijk werkt in een landbouwcontext, is deze theoretische kritiek 
niet van toepassing.  

 
Het waterbekken en waterbeheer op Hof Lebensberg 
De kale uitgangssituatie op de heuvel en de toenemende droogte maken de watervoorziening op het 
bedrijf precair. In die context werd een grote vijver aangelegd, ontworpen door de Oostenrijkse 
permacultuur-expert Sepp Holzer. Een kleilaag van 1 meter dik werd aangebracht en verdicht, zodat 
het geheel mooi sluitend is. Het water dat op de serres valt is voldoende om de vijver tweemaal per 
jaar te vullen. Met dit water worden de gewassen bewaterd. Vissen in de vijver houden het water 
troebel, waardoor algenbloei wordt voorkomen. 

In verband met het microklimaat is nog van belang: “Bomen brengen ionen in de lucht”, aldus Paul 
Raabe, “waardoor water wordt aangetrokken en de vorming van buien en neerslag kan worden 
gestimuleerd.” 1% organische stof zou voldoende zijn om 400 liter water per m³ grond te binden. 

 
“We speed up succession, by composting and creating a micro climate. We see the results!”  

“Maak gebruik van alle lagen van de beplanting.” 

“Bij eenjarige oogst je de gehele geïnvesteerde kapitaal, maar bij meerjarige planten oogst je rente.” 

 

Links voor meer info: 

https://www.hoflebensberg.de/ 

Soortenselectie alley cropping bomen 

Design Hof Lebensberg 

Life in Syntropy (Agenda Gotsch) 

Mark Shepard: Herstellende landbouw (boek) 

  

https://www.hoflebensberg.de/
https://drive.google.com/file/d/1bwl3otUHlcaHmYKmIapXYNdpz5XXFoow/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OtLXN64NU2A01bpYQk3IhEsej0ya3Cs7/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=gSPNRu4ZPvE
https://www.goodreads.com/book/show/16441733-restoration-agriculture
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Ingweilerhof 
Op woensdagochtend bezochten we Ingweilerhof, waar we ontvangen werden door de eigenaar Axel 
Schönbeck. Na een korte introductie over de geschiedenis werden we wegwijs gemaakt in de teelt, 
oogst, verwerking en gebruik van korteomloophout (KOH). 

 
Geschiedenis 
Het terrein en de gebouwen zijn sinds 1850 in de familie. Tijdens WOII werd de site gebruikt als een 
shelter voor vluchtelingen. Sommigen bleven na afloop, wat er uiteindelijk toe geleid heeft om hier 
een rusthuis uit te bouwen. Er wonen 70 bewoners maar er is energie/verwarming nodig voor een 100-
tal mensen (inclusief bezoekers, personeel, …). 

De teelt van KOH en de multifunctionaliteit 

We zagen percelen met verschillende Duitse klonen (vermoedelijk allemaal kruisingen van de 
Aziatische Populus maximowiczii met de Amerikaanse Populus trichocarpa en/of Populus deltoides), 
enkelstammig (voorafgaand aan de eerste oogst) en meerstammig (na één of meerdere oogsten). Op 
een eerste perceel werd ons duidelijk dat de opstanden meerdere doelen dienen: behalve de productie 
van biomassa ook bijvoorbeeld reductie van erosie, waterberging voor een nabijgelegen beek, en 
bufferen van vervuiling uit de beek en vanuit nabijgelegen akkerland. Verder is het zo dat er in 
Duitsland een systeem is waarbij er voor de aanleg van wegen, nieuwe wijken, … een compensatie 
dient plaats te vinden via bosaanleg. Ook dat kan zo’n doel zijn. 

Belangrijk gegeven van de teelt: de plantafstand van de bomen (hier: 4.200 bomen/ha) maakt voor de 
opbrengst nauwelijks verschil. Verschillende plantafstanden werden uitgeprobeerd en vergeleken met 
elkaar en conclusie hiervan was dat zolang er snel kroonsluiting (gesloten bladerdek) optreedt, het niet 
veel uitmaakt in welke dichtheid er geplant wordt. De aangroei van het hout werd gemiddeld geschat 
op ongeveer 10 ton droge stof (DS) per hectare per jaar. Dit komt neer op een equivalent van 4.000 à 
5.000 liter diesel per ha per jaar. Dat wordt nu dus bespaard. Met de 10 hectare KOH die er rond de 
gebouwen ligt, was dit (meer dan) voldoende om te voorzien in de verwarming van de gebouwen. 

Oogst en verwerking achteraf 

De KOH-plantages werden geplant met een stekmachine (type preiplanter) met kortstekken (20 cm). 
Het werd niet genoemd, maar waarschijnlijk werd er het eerste jaar wel wat onkruidbestrijding gedaan 
om de groei van de bomen goed aan de gang te krijgen. Dit kan met gangbare schoffelmachines. Na 8 
à 10 jaar wordt er een eerste keer geoogst. Hoe langer het hout blijft staan, hoe beter de kwaliteit en 
de verbrandingswaarde wordt. 

Voor de oogst wordt er een eigen kraan op rupsbanden met een pneumatische velkop gebruikt. Hier 
wordt om meerdere redenen niet gewerkt met een maïshakselaar: de diameters zijn te groot, er wordt 
niet meteen versnipperd (want dit zou broei veroorzaken) en er wordt anders te regelmatig met zware 
machines op het veld gereden, hetgeen de structuur van de bodem nadelig beïnvloedt. De stammetjes 
worden tijdens de oogst met die kraan verzameld op hopen. Na de oogst komt er een machine die de 
stammen bijeen veegt en oplaadt op een grote kar, getrokken door een tractor. Deze tractor brengt ze 
naar de verzamelplaats om eerst als volledige stam enkele maanden te drogen. Daarna wordt er een 
hakselaar gehuurd om de stammen te versnipperen. 

In zijn toelichting haalde Axel vooral het belang van het vochtgehalte aan. Bij de oogst in de winter 
bedraagt dat ongeveer 55%. Na een half jaar drogen buiten op een stapel, tot juli ongeveer, is het 
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vochtgehalte in de stammetjes gedaald tot 30 à 35%. Volgens Hans is het beter om het hout eerst te 
laten drogen alvorens te versnipperen, omdat er anders door broei te veel calorische waarde verloren 
gaat en de snippers dus ook gewoon gaan composteren. Het zou teveel arbeid vragen om de hoop 
snippers regelmatig te moeten keren. Daarna worden de stammetjes versnipperd en worden de 
snippers buiten onder een doek nog twee maanden verder gedroogd waarbij gestreefd wordt naar een 
vochtgehalte van rond de 20 à 25%. Dit is ideaal voor verbranding. Droger is ook niet goed omdat dat 
leidt tot meer uitstoot van vervuilende/schadelijke stoffen. Het vochtgehalte van het hout wordt 
tussen kap en stook zorgvuldig gemonitord, in verband met optimaal stookrendement (maximaal 25% 
vocht) en met de gezondheid van mensen die ermee werken (minimaal 20% vocht). 

Het hele proces van oogsten en verdere verwerking, gebeurt met een team van vijf personen. Zo wordt 
er 100 tot 150 m³ per uur geoogst. Dit hele proces dat nu een 40-tal uur duurt is nog te lang: Axel wil 
dit versnellen in de toekomst. 

 

Foto: Axel Schönbeck geeft uitleg bij het filmpje dat hij heeft gemaakt over het productieproces van stookhout 

 

 

"De houtbehoefte neemt enorm toe en zal ook in de toekomst nog blijven toenemen. Dit is dus een 
investering in de toekomst. We willen de snelheid van de processen bij oogst nog verder verhogen." 
(Axel Schönbeck) 

 

Meer info: presentatie Axel Schönbeck 

https://drive.google.com/file/d/1rNlMSogqhd9ukwgchyaYwR-hqu-r9EI_/view?usp=share_link
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Bauernhof Familie Frey 

Het laatst bezochte bedrijf was Bauernhof Familie Frey. Het is gevestigd in een idyllisch complex van 

agrarische bebouwing, samen met enkele andere bedrijven. De kern van dit gemengde biologische 

bedrijf is kippenhouderij, al is er ook een kleinere akkerbouw- en vleesveetak.  

 
Foto: Vader Uli en zoon Sebastian Frey (beiden met pet) geven uitleg over het bedrijf Bauernhof Familie Frey 
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Legkippen in een silvo-pastorale omgeving 

Er worden maximaal 4.000 kippen gehouden in een vrije-uitloop systeem, waarbij voor elke kip 12m² 

beschikbaar is (de eis is tenminste 4m² per kip). Op het bedrijf is een pakstation aanwezig; alles wordt 

verkocht onder de eigen naam Frey. Honderden doosjes met eieren vinden wekelijks een weg via de 

detailhandel (met name naar de Erika winkels). De eieren worden verkocht à 35 cent vanaf de 

boerderij. 

Voor de kippen zijn sinds 2006 mobiele stallen aanwezig; ze zijn verplaatsbaar binnen de buitenloop, 

die in totaliteit 4,5 ha groot is. Tweemaal per jaar worden deze stallen verplaatst: er is een zomer- en 

een winterpositie. 

 
Foto: de kippen gedragen zich voorbeeldig als bosrandbewoners 

Uitdaging bij de kippenhouderij is enerzijds om de kippen zich te laten verspreiden over het terrein en 
ze gebruik te laten maken van de aangebrachte bosrand-beplanting en anderzijds om de kippen ’s 
avonds weer allemaal in de stal te krijgen. De combinatie van witte en bruine kippen is hierbij 
interessant. De witte kippen laten zich makkelijker verleiden tot grotere verplaatsing, maar zijn 
nerveuzer. De bruine kippen zijn dan weer rustiger maar luier. Samen gaat het goed. Om het gebruik 
van de buitenloopruimte door de kippen maximaal te benutten, is de combinatie van witte en bruine 
kippen dus handig. 
De kippen komen als kuikens aan in de stal. Bij aankomst op het bedrijf blijven ze een viertal weken 
binnen in de stal, totdat het leggen goed loopt. Daarnaast lopen ook de jonge koeien soms bij de 
kippen. Er wordt gevraagd of ganzen ook een optie kan zijn, maar dit wordt afgeraden omwille van 
risico op vogelgriep. 
Twee grote Pyreneese berghonden waken over de kudde, tegen roofvogels (vooral haviken) en vossen. 
De honden beschermen de kippen als hun eigen jongen. Verder werden rondom het perceel ook 
vangrails ingegraven bij de omheining, om de vos tegen te houden.  

We bezochten de buitenloop met drie mobiele stallen. Twee van de stallen werden als een grote slede 
verplaatst met twee tractoren. Een derde stal stond op wielen. Er zijn beplantingen rondom, om meer 
beschutting te bieden aan de uitloop. Kippen zijn van nature bos(rand)dieren en houden niet van wind 
en open terrein. Langs de openbare weg, waar ook redelijk wat wandelaars passeren, gaat het om een 
houtkant (houtsingel) met inheemse, streekeigen struiken. Het doel is hier vooral biodiversiteit. De 
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rest van de houtkant bestond uit enkele snelgroeiende boomsoorten (populier, schietwilg, fladderiep) 
waarvan de boer hoopt op termijn een redelijke biomassa-opbrengst te hebben. Na verhakseling 
kunnen de houtsnippers worden gebruikt als mulchmateriaal voor de toegangswegen en indien nodig 
voor modderige plekken in de uitloop, met name rondom de stallen in de winter. Na de winter wordt 
dit gemengd met stalmest van de koeien en als meststof op het veld aangebracht. Tot op heden was 
het zeer goedkoop om houtsnippers te betrekken uit restfracties van de bosbouw. Vooral de grote 
sterfte van fijnspar en andere naaldhoutsoorten door de droogte en schorskeverinfectie spelen hier 
een rol in, maar dit zal waarschijnlijk niet blijven duren. 

Naast de houtkant werden in de uitloop zelf, in het centraal gedeelte, ook appelbomen, hazelaars 
(geënt op een onderstam van boomhazelaar), kweeperen en perziken geplant. Verkoop van de 
vruchten van deze bomen zal nooit een focus worden, maar naast de meerwaarde voor de kippen 
(meer beschutting) kunnen ze eventueel een bijkomend inkomen genereren. Opvallend is tot slot de 
aanplant van blokken zonnekroon (Silphium perfoliatum) in de uitloop. Deze wordt niet geoogst maar 
is zeer interessant voor de kippen om in te vertoeven, en de planten zorgen voor een uitbundige, 
mooie bloei. 

Alley coppicing perceel  

Op een andere perceel troffen we op een grote akker een agroforestry-systeem waar cultuurpopulier 

en valse acacia (Robinia) waren aangeplant in een hakhoutsysteem van enkele stroken met grote 

tussenruimte. Eventueel kan het hout van de Robinia in de toekomst ook voor palen of planten benut 

worden. In de stroken waren telkens drie rijen bomen geplant, met 3m tussen elke twee rijen. Het 

eerste jaar zijn er tussen de Robinia rijen pompoenen geteeld. De groei was zeer goed. Doelstelling 

was hier zowel biomassaproductie als het scheppen van betere groeicondities voor de akkerteelten. 

Voor deze aanplant werd ook contact gelegd met een bedrijf dat koolstofcertificaten koopt. Maar 

wegens gebrek aan een wettelijk kader is er besloten om geen koolstofcertificaten te verkopen. Toch 

heeft dat bedrijf betaald voor de aanplant en het werk van de eerste twee jaren. 

 

“De kiem voor het agroforestry idee op ons bedrijf werd gelegd in de vrije uitloopruimte voor onze 
legkippen. We zien hier een win-win-win: beschutting, biodiversiteit, oogst van biomassa en vruchten", 
aldus boer Frey. 

 

Links voor meer info: 

https://www.bauernhof-frey.de/ 

Programma van maandagmiddag t/m woensdagmiddag, met gegevens hotels 

Route van TERRA (maandagmiddag)  t/m Der Bauernhof Familie Frey (woensdagmiddag) 

Zie ook kaartje hieronder. 

 

https://www.bauernhof-frey.de/
https://docs.google.com/document/d/1Woy4r05N76kW38m5vML5v_9tZiqYRaKj/edit?pli=1
https://www.google.com/maps/dir/Eicherfeld,+L%C3%ABtzebuerg,+Luxemburg/Fahrstra%C3%9Fe+13-14,+Trier,+Duitsland/Rockenhausen,+Duitsland/Staudernheimer+Str.+1,+55571+Odernheim+am+Glan,+Duitsland/Kahlforsterhof,+67823+Obermoschel,+Duitsland/Hermannsh%C3%B6hle+1,+55585+Niederhausen,+Duitsland/Rockenhausen,+Duitsland/Ingweilerhof,+2,+67753+Reipoltskirchen,+Duitsland/Monbrunn+9,+63897+Miltenberg,+Duitsland/@49.7401362,7.1500619,9z/data=!3m1!4b1!4m56!4m55!1m5!1m1!1s0x47954ee04cd64e83:0xfe3a965147a65ac0!2m2!1d6.1250051!2d49.6338808!1m5!1m1!1s0x47957c9bc71079db:0x27adcfe4b6a7dc2!2m2!1d6.6389!2d49.75354!1m5!1m1!1s0x47961ade4366103b:0x8ea6dc1df3c67dc5!2m2!1d7.8215535!2d49.6311747!1m5!1m1!1s0x47bdff674dee1e4f:0xb69a5b6d542bc7ad!2m2!1d7.7045683!2d49.7681525!1m5!1m1!1s0x479603dfb5c98721:0x580ed06aff390f63!2m2!1d7.7664266!2d49.7102128!1m5!1m1!1s0x47bdf8e793f80219:0xc2329bca50cade3e!2m2!1d7.7646002!2d49.7911523!1m5!1m1!1s0x47961ade4366103b:0x8ea6dc1df3c67dc5!2m2!1d7.8215535!2d49.6311747!1m5!1m1!1s0x4796060d6e3d0945:0xb580e98de146b431!2m2!1d7.6782679!2d49.6187667!1m5!1m1!1s0x47bd553cbf7c1c99:0x708b728f9c2c6bdd!2m2!1d9.2489078!2d49.6789817!3e0
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Andere nuttige links 
- Kennisloket agroforestry Vlaanderen: 

https://www.agroforestryvlaanderen.be/nl/kennisloket 
- Verslagen voorgaande buitenlandse excursies: 

https://www.agroforestryvlaanderen.be/nl/nieuws/excursie-groenteteelt-en-agroforestry-
in-uk-2017, https://www.agroforestryvlaanderen.be/nl/nieuws/excursie-notenteelt-in-
nederland-2016, https://www.agroforestryvlaanderen.be/nl/nieuws/driedaagse-excursie-
noord-frankrijk 

- Projectwerking agroforestry Vlaanderen: 
https://www.agroforestryvlaanderen.be/nl/projecten  

- Project FarmLIFE: www.farm-life.eu 
- DeFAF: https://agroforst-info.de/ 

 

 

     

https://www.agroforestryvlaanderen.be/nl/kennisloket
https://www.agroforestryvlaanderen.be/nl/nieuws/excursie-groenteteelt-en-agroforestry-in-uk-2017
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