Vakantiehoeve Rodeberg te Heuvelland (West-Vlaanderen)
Paul Merlevede aan het woord:
25 jaar geleden ben ik begonnen als landbouwer met een varkensbedrijf
in Heuvelland, en tien jaar later kwam er nog een tweede varkensbedrijf
bij in de buurt. Omwille van de mestverwerkingsplicht besloten we in
2003 om een stopzettingsvergoeding voor de twee bedrijven aan te
vragen. Eén van de bedrijven is gelegen op de Rodeberg in Westouter,
wat ecologisch waardevol gebied is. Mijn vrouw en ik hebben één
dochter, en gezien de opvolging van het bedrijf niet verzekerd was
besloten we om hier een vakantiehoeve te beginnen.
In het najaar van 2014 zijn we op een
perceel van 1,5 hectare kortbij de hoeve
begonnen met een agroforestry aanplant, in samenwerking met het
Agentschap voor Natuur en Bos. Gebaseerd op een grondige
voorbereiding via masterstudie aan de Vrije Universiteit Brussel, kozen
we voor een aanplant met verschillende boomsoorten, namelijk
Zwarte els, Lijsterbes, Boskers en verschillende variëteiten van
resistente olm. Het doel is om op lange termijn kwaliteitszaaghout te
produceren.

Omdat de aanplant nog zeer jong is, kan ik nog gemakkelijk combineren met akkerbouwgewassen zoals
wintertarwe. Het gaat hier om een vruchtbare leemgrond, wat voor akkerbouw een zeer geschikte
grond is. We hebben als afstand tussen de bomenrijen 27 meter genomen, zodat ik er met mijn
sproeimachine nog tussen kan rijden. Op lange termijn zal het perceel waarschijnlijk omgevormd
moeten worden tot bos, maar door de grote fosforvoorraad in de bodem is dit momenteel zeer
moeilijk. Daarom zullen we de komende jaren in de akkerbouwrotatie geen fosforbemesting uitvoeren,
zodat de gewassen langzaam de fosfor uit de bodem kunnen opnemen.
Omdat de bomen nog maar recent aangeplant zijn, heb ik nog niet echt een goede kijk kunnen
verkrijgen op de effecten ervan op de bodem- en landkwaliteit en erosie op het perceel. Eens de
bomen wat groter zijn denk ik wel dat dit een goede zaak zal zijn voor het imago van het bedrijf bij
mijn vakantiegangers. Er is ook al wat beginnende interesse van landbouwers uit de streek, al blijft dit
voorlopig nog beperkt.

