Agrofore
estry Ressearch Trrust voed
dselbos en
e notena
aanplantt
Reubens
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In sep
ptember 2017 organiseerde het Consortiuum Agroforestrry Vlaanderen een excursie naar Engelan
nd. Niet
mindeer dan 50 geïnnteresseerden namen deel o m er een kijkjee te nemen ho
oe men er mett agroforestry aan
a de
slag g
gaat. De groep
p deelnemers was
w heel diverss: landbouwerss, aspirant-lan
ndbouwers, stuudenten, adviseeurs en
onderrzoekers namen deel en dit zowel
z
vanuit Beelgië als Nederland. Vijf sitess werden bezoccht in het zuidwesten
van Enngeland, waarrbij vaak (agro
oforestry in) gr oenteteelt cenntraal stond, maar
m
waarbij eer ook aandaccht was
voor nnotenteelt en vooedselbos.

De eeerste stop, die we
w hier in dit artikel
a
kort toeelichten, was het voedselbos en de notenaaanplant die beheerd
wordeen door de Agrroforestry Reseearch Trust (ww
ww.agroforestryy.co.uk).

Het vooedselbos is geelegen in Dartington (Zuid-D
Devon) en werd
d op initiatief van
v Martin Craawford aangep
plant in
1994. Ondertussen, na 23 jaar, hebben de boomen en struiken zich ontw
wikkeld tot eeen complex geelaagd
produuctief ecosysteeem van ongeveeer 1 ha. “It’s aall about diverrsification, whic
ich is our strong
ngest weapon against
a
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climat
ate change, pes
ests and disease
ses”.
De booomgaard van Dartington Esstate is 3.5 ha groot en besttaat voorname
elijk uit een 200 jaar oude aa
anplant
van fruit- en notenb
bomen. Het do
oel van de booomgaard is ho
oofdzakelijk on
nderzoek gericcht op variëteitten. De
opbreengst wordt deeels verkocht via de lokale m
markt. Je vindt hier onder me
eer valse acaccia, tamme ka
astanje,
gewonne en zwarte walnoot,
w
olijfwilg, duindoorn,, hartnoot, en hazelnoot. Meer informatie kkan je terugvin
nden in
het voolledige verslag
g van deze exccursie. Foto’s vaan de excursiee kan je hier terrugvinden. Laaat je inspireren
n!

Links: Martiin Crawford aan het word inn het voedselb
bos. Rechts: Boomgaard
B
meet walnoten.
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