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Paardenhouders verfraaien Antwerpse landschap
Alle paardenhouders uit Klein-Brabant zijn van harte welkom op de infoavond van het project 'Paard &
Landschap'. Ze vernemen op donderdag 21 april 2016 welk advies en eventuele financiële steun ze kunnen
krijgen om hun paardenhouderij mooi(er) in het landschap in te passen.
Fraaie afsluitingen aanbrengen, weidebeheer toepassen, hagen en houtkanten aanplanten, poelen
herstellen,... Deze paardvriendelijke ingrepen hebben een grote landschappelijke meerwaarde. Ze geven de
biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit een enorme boost. En daar zijn geen grote investeringen voor nodig.
De projectpartners van 'Paard & Landschap' staan klaar met advies op maat en subsidies voor concrete
realisaties.
“Paardenhouders beheren samen heel wat hectaren grond. Op en rond hun terreinen bulkt het van de kansen
om de natuur en het milieu een handje te helpen. We zien in paardenhouders dan ook belangrijke partners om
mee te bouwen aan een mooier, biodiverser landschap”, zegt Jan Maertens van Regionaal Landschap ScheldeDurme.
Het tweejarige PDPO-project 'Paard & Landschap' wordt uitgewerkt in de hele provincie Antwerpen door de
Provincie Antwerpen, de Antwerpse Regionale Landschappen, de Hooibeekhoeve en PaardenPunt Vlaanderen.
Regionaal Landschap Schelde-Durme organiseert op donderdag 21 april 2016 om 19.30 uur een infoavond voor
alle paardenhouders (geen manegehouders) uit Bornem, Puurs en Sint-Amands in het gemeenschapshuis van
Branst, Luipegem 160 in Bornem. Jan Maertens verwacht een seintje van geïnteresseerden via jan@rlsd.be of
052 33 89 11.

Praktisch
Wat:
Infoavond project ‘Paard & Landschap’
Waar:
Gemeenschapshuis Branst, Luipegem 160 in Bornem
Wanneer:
Donderdag 21 april 2016 om 19.30 uur
Doelgroep:
Paardenhouders uit Bornem, Puurs & Sint-Amands (geen manegehouders)
Inschrijven:
Jan Maertens, jan@rlsd.be of 052 33 89 11
Info:
www.rlsd.be > wat > planten & dieren > paard & landschap
Fotomateriaal: https://we.tl/ekJtjL82Dh (vrij te gebruiken mits bronvermelding)
Partners

Regionaal Landschap Schelde-Durme
Uit liefde voor de streek onderneemt Regionaal Landschap Schelde-Durme samen met vele partners actie om
het landschap, de natuur en het erfgoed in de 18 aangesloten gemeenten/steden te ondersteunen en te
verrijken. Dat doet ze met concrete projecten, waarbij ze zoveel mogelijk mensen betrekt, van buurtbewoners
tot overheden. Rode draad doorheen alle projecten zijn deze 4 thema's: landschap, natuur, educatie en
recreatie. Meer info: www.rlsd.be
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