Edelhertenfokkerij De Bouvrie. (Avelgem)
Bedrijf
Onze boerderij is gelegen op een historische vierkant hoeve ‘Heerlijkheid van Bouvrie’, te midden van
de vruchtbare leemgronden in de Scheldevallei. Wijzelf zijn al de vierde generatie op deze boerderij.
Aanvankelijk was het een gemengd bedrijf met akkerbouw, melkvee en vleesvee. Tijdens de
moeilijke jaren negentig (hormonenschandalen ,….) zijn wij opzoek gegaan naar een andere
duurzamere vorm van veeteelt, onafhankelijk van de agro-industrie en met de bedoeling
thuisverkoop te starten. In 1998 zijn wij gestart met een edelherten boerderij, en in 2000 met een
hoeveslagerij. Vandaag verkopen wij naast ons hertenvlees ook eigen gekweekt Blonde d’ Aquitaine
rundvlees, kalfsvlees en eigen gekweekt Pastorale lamsvlees.

Motivatie
Nadat de subsidiemaatregel in voege trad, liep ik al enkele jaren rond met het idee om met
agroforestry te starten. De voornaamste reden hiervoor was omdat ik de beschutting voor de herten
op mijn graasweiden wou verbeteren. Ik wou dat graag doen met verschillende vruchtdragende
bomen zodat ze ook kunnen bijdragen als alternatieve voederproductie.
Mijn voorkeur ging uit naar tamme kastanje, walnoten en verschillende fruitbomen omdat deze
soorten eveneens interessante mogelijkheden bieden om de vruchten te gaan oogsten en zelf te
verwerken.

Momenteel is er niet zoveel bekend over de voederwaarde van kastanjes en noten voor herkauwers
zoals edelherten en ook over de aangewezen hoeveelheid van deze vruchten in hun dieet is weinig
bekend. Dit moet dus zeker nog verder bekeken worden.
De aanplant van de bomen compenseert bovendien ook het vele gebruik van hout dat gebruikt werd
op mijn bedrijf, zoals de omheiningspalen voor de hertenweiden en de nieuwbouwstal die voor een
groot deel uit hout bestaat.
Ten slotte en zeker niet onbelangrijk was om het historische karakter van de hoeve te herstellen.
Vroeger was er een hoogstam fruitboomgaard aanwezig op de huisweiden. Op die manier wil ik deze
herstellen en mijn bedrijfsgebouwen beter integreren in het landschap. Ook voor de vele klanten van
de hoevewinkel oogt de boomgaard mooi en kan het een toegevoegde waarde betekenen voor onze
producten.
De agroforestry plantage
Op 24 maart gingen de eerste bomen dan uiteindelijk de grond in. Ik plantte 80 nieuwe bomen aan
op een oppervlakte van iets minder dan 3 ha. Op dat perceel had ik reeds een 8 tal jaar terug 10

zomereiken aangeplant. Op die manier voldeed ik dus aan het verplichte minimum ondergrens van
30 bomen per ha om gebruik te kunnen maken van de aanplantsubsidie van de Vlaamse overheid.
In totaal werden 29 geënte walnoten, 23 tamme kastanjes, 24 hoogstam fruitbomen en 4
zomereiken aangeplant. Ik had het geluk dat mijn perceel er zicht toe leende om in de noord zuid
richting aan te planten om zo de schaduwwerking en dus opbrengstverliezen in de grasgroei
minimaal te houden. Ik hield voor de noten- en kastanjebomen een plantverband aan van 18m
tussen de rijen en 12m tussen onderling in de rij. De beide soorten werden gescheiden van elkaar
aangeplant, wat de mogelijkheid open laat om in de toekomst de noten of kastanjes eventueel ook te
oogsten. De fruitbomen werden op rijen 15m van elkaar geplant en op 10 meter afstand in de rij.

Meer info vind je op www.debouvrie.com

