


Verloop middag 
 

• 14u Onthaal en duiding project + vragen. 
Joke Timmermans & Ilse Plessers 

 Regionaal Landschap Lage Kempen 

 

• 14u 30 Presentatie Nicole Vreys: Erfbeplanting 

  

• 15u 30 Vragenronde  

 

• 16u Einde  
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Streek-typisch groen 

Minder storende elementen 

Meer natuurlijke omgeving 

Hogere diversiteit aan hier thuis 

horende planten en dieren. 

Verbetering habitats. Kansen 

voor bijen en andere insecten. 

Aan natuurlijk eetpatroon 

aangepast voedsel. Stimulatie 

beweging paarden. 

Verbetering welbevinden en 

gezondheid paarden. 

Vermindering 

uitputting bodem. 

Verhoging 

bodemleven. 

Minder vermesting 

Aanbod laag energetisch 

hooi. 

Uitvoering werken A|A. 
 

Samen op 
een ‘Goei 

Wei’ 



Informeren  

 

Inspireren 

 

Engageren 
 

 



Advies? 
 

http://www.opeengoeiwei.be/services 

 

Beringen - Bocholt - Halen - Ham - Hamont-Achel - Hechtel-Eksel - Heusden-Zolder - Houthalen-Helchteren - 

Leopoldsburg - Lommel - Lummen - Neerpelt - Overpelt - Tessenderlo – Zonhoven 

http://www.opeengoeiwei.be/services


Poel  



Haag  



Schaduwbomen  



Paddock paradijs?  



Toekomst 

Samenaankopen  
• Zaaigoed 

• Boedemverbeteraars 

• Omheining 

wormbestrijding en  mestonderzoek 

Lijst giftige planten  
 



Biodiversiteit voor iedereen 



Voorkom zaadvorming! 

Houdt de graszode gesloten! 

Geen te lange begrazing op hetzelfde perceel 

Combinatie met schapen/geitenbegrazing 
 

Jacobskruiskruid Ridderzuring 

Vervelende planten 

Maaien 2de helft van juni (als bloemknoppen 

van de helft van de planten geel worden); 

daarna nog 1 à 2 keer maaien  
 

Uitsteken 10-20 cm) en afvoeren 

Bloei vanaf mei (groen zaad is na 1 week al kiemkrachtig! 

Frequent maaien 

Plant sterft vanzelf na 4-6 jaar (dus zaadvorming voorkomen!) 



Giftige planten! 
• Opmaak lijst … 

• Dosis 

• Vers <-> gedroogd 

• Voldoende ander voedsel beschikbaar 

• Opvoeding van het paard …  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Wordt vervolgd …  



Waar bomen zijn, is leven!  

• Berk 

• Eenstijlige meidoorn 

• Haagbeuk 

• Hazelaar 

• Gewone es 

• Hondsroos 

• Linde 

• Wilg 

• Zwarte els 

• Tamme kastanje 

• Mispel 

• Braam 

• Framboos 

• Zwarte bes 

Kempen, inheems 

• Beuk 

• Zomereik 

• Wintereik 

• Gewone vlier 

• Okkernoot 

• Appel 

• Wilde lijsterbes 

• Sporkehout 

• Sleedoorn 

• … 

Te combineren met soorten uit lijst 1, toezicht en 

mogelijkheid tot afbakenen indien nodig 




