
“Trees for farmers”  een kleinschalig herbebossingsproject in Tigray, Noord-Ethiopië 
 
Noordelijk Ethiopië, met zijn prachtige hoogplateaus, heeft sterk te lijden van ontbossing. Deze 
ontbossing startte waarschijnlijk reeds ca 3.000 jaar geleden, een gevolg van de rijke 
geschiedenis van oude beschavingen in de regio. Omdat de groeiende bevolking hout nodig 
heeft voor constructies en als energiebron, is de druk op de laatste restjes bos zeer groot.  
 
De massale ontbossing in noordelijk Ethiopië draagt bij tot een negatieve spiraal van sterke 
erosie, dalende landbouwopbrengsten en verdere landdegradatie. Spontane regeneratie 
van vegetatie wordt sterk belemmerd door vrijlopend vee, schapen en geiten (“free-range 
grazing”), waardoor alle ontluikende vegetatie wordt opgegeten. Grootschalige 
herbebossingsprojecten schieten vaak hun doel voorbij omdat bij gebrek aan verzorging het 
overlevingspercentage van de bomen zeer laag is. Bovendien worden vaak niet-inheemse 
bomen geplant, zoals de  uit Australië afkomstige Eucalyptus.  
 
Wanneer het vee wordt geweerd uit een bepaald deel van het landschap (“exclosure”) 
ontwikkelt zich vrij snel een gras- en struikvegetatie. Dit is een hoopvolle ontwikkeling, en de 
idee van exclosures, waaruit gras kan worden geoogst maar geen vee mag grazen, vindt 
steeds meer ingang in de regio. Door gebrek aan bronbomen voor natuurlijke uitzaaiing 
ontwikkelen exclosures zich echter niet spontaan tot een echt bos. Hier kan door het gericht 
planten van inheemse bomen het verschil gemaakt worden.  
 
In het project “Trees for farmers” willen we bijdragen tot de herbebossing in Tigray, met als 
uiteindelijk doel het breken van de negatieve spiraal en het bouwen aan een duurzaam 
landherstel. Trees for farmers plant bomen op een kleinschalige manier, en met gebruik van 
inheemse soorten.  
 
Het doel van Trees for Farmers is bij te dragen tot: 
(1) herbebossing en landherstel, waardoor op termijn ook de landbouwproductie zal toenemen, 
en  (2) tot het behoud en herstel van inheemse boomsoorten in de regio, die op termijn als 
bronmateriaal voor spontane herbebossing kunnen fungeren.  
 
Trees for Farmers heeft drie strategieën, waarbij inheemse bomen worden geplant:  
(A) in bestaande exclosures, met als doel de overgang naar echt bos te ondersteunen,  
(B) op erven en langsheen de akkers van lokale landbouwers met als doel inheemse soorten te 
herwaarderen, en versrpeid in het landschap bronnen van zaden te creëren, en   
(C) op openbare terreinen zoals scholen – hier hebben de bomen ook uitdrukkelijk een 
educatieve waarde.  
 
Er wordt gewerkt met lokale verantwoordelijken en het herbebossingsproject wordt 
gecoördineerd vanuit de boomkwekerij van de Universiteit van Mekelle. 
Enkele cijfers 
! Trees for Farmers is gestart in 2005. 
! In de periode 2005-2010 werden in totaal > 90.000 bomen geplant en opgevolgd. 
! In de beginperiode werden de meeste bomen aangeplant bij individuele boeren en op 

scholen. Sinds 2008 wordt zeer sterk ingezet op het planten van bomen in exclosures om 
aldus duurzame bosvorming te bevorderen. Ook de aanplant bij individuele boeren en op 
scholen wordt voortgezet omwille van de belangrijke sociale en educatieve meerwaarde.  

! Er zijn momenteel twee exclosures (9 en 6 ha) die worden beplant.  
! Per euro kunnen 1 tot 2 bomen worden geplant. De bomen worden opgevolgd gedurende 

verschillende jaren.  
 
vzw Ere Mela Mela steunt Trees for Farmers als project voor duurzame ontwikkeling. Steunen 
kan via rekeningnr. 068-2445234-85, Ere Mela Mela, Gent, met vermelding “Trees for 
Farmers”. Zie ook de website van Ere Mela Mela (http://eremelamela.wordpress.com/). 
Contact: Luc De Meester – Luc.DeMeester@bio.kuleuven.be  
 

Giften kunnen ook worden overgemaakt via de Vlaamse Bos Vereniging (VBV; met vermelding 
Trees for Farmers); dit kan ook als compensatie van CO2-uitstoot (zie http://www.co2gift.be; 
Trees for Farmers is één van de projecten die kunnen worden gesteund via dit initiatief) 



   
  

 
 

           
 
Sfeerbeelden uit Tigray. Het vele vee dat overal “vrij” mag grazen is een bedreiging voor de 
vegetatie.Er zijn talrijke kleine reservoirs voor irrigatielandbouw, maar de waterkwaliteit is zeer 
slecht omwille van erosie, zelf een gevolg van het ontbreken van vegetatie.  
 
 

                
 
Nieuwsgierige kinderen in Tigray. Sfeerbeeld in koptische kerk (Gondar). Moslimvrouw regio 
Jimma. Oogst van “teff”. Kinderen op weg naar school. 
 
 

      
 
Landdegradatie in Tigray. Foto centraal: kaalgevreten landschap, mede door geiten. Merk op de 
linkerfoto op de achtergrond een “kerkbos” – kerkbossen zijn beschermd omdat houtkap en 
begrazing niet toegelaten zijn op de heilige grond. De foto links en centraal zijn twee beelden 
vanuit eenzelfde positie. Rechts: typisch landschap in Tigray – sterk ontbost en met duidelijke 
sporen van erosie.  
 
 

      
 
Links: Zaailing van een inheemse boom (Cordia africana) in een school; kinderen adopteren en 
verzorgen een boom. Links midden: transport (illegaal) hout naar de markt van Mekelle. Rechts 
midden: verkoop houtvuurtjes voor de traditionele koffieceremonie op de markt van Mekelle. 
Voor de sociaal erg belangrijke koffieceremonie wordt houtskool gebruikt dat overal langs de 
straatkant wordt verkocht. Straatbeeld nabij Jimma.  
  
 
 
 
 



            
 
Links: Enkele olijfbomen (Olea) als restant van een uitgestrekt bos (Dess’a forest); op de 
achtergrond zie je de rand van het bos (rand kaalkap). Midden: Boomheide-bos in Bale 
Mountains. Rechts: Landschap in Tigray, met vooraan kerkbosje.  
 

                   
 
Links: mooie Ficus boom in een kerkbos. Midden: een boom als centrum van een 
discussieruimte. Rechts: sfeerbeeld met op de achtergrond de rook van een koffieceremonie. 
 

    
 
Links: de eerste Trees for Farmers exclosure site. Midden: een jonge olijfboom, geplant in een 
exclosure. Rechts: een deel van het lokale team - coördinator Sarah Tewolde-Berhan (tweede 
links, Mekelle Univ.), lokale coördinator op het veld Araya (vierde van links), en twee bewakers.   
 

       
 
Links: Echt bos in Ethiopië - Harema forest. Links midden: Rand van een kerkbos in Tigray 
(Romanat). Rechts centrum: zaailingen inheemse bomen in de boomkwekerij van Mekelle 
Universiteit. Rechts:Trees for Farmers draagt ook bij tot de verjonging van wierrookboombosjes.   
 

      
 
Sfeerbeelden uit Tigray. Helemaal rechts: Afar meisje.  
 

    


