PAARD IN HET LANDSCHAP
STAP VOOR STAP NAAR EEN
GOEDE INRICHTING
Een mooi geïntegreerde paardenweide kan een boost geven aan het omliggende landschap
en de biodiversiteitswaarde ervan. Vooraleer je als paardenhouder terreinwerken uitvoert,
is het belangrijk om eerst een aantal belangrijke stappen te overlopen.
1. In welk landschap bevind ik mij? Open-, halfopen-, gesloten landschap? Wat is
typisch voor mijn regio? Hoe zag het er vroeger uit?
2. Welke landschapselementen (hagen, houtkanten, knotbomen …) zijn er al aanwezig?
Kijk goed naar je omgeving.
3. Maak een weideplan op. Zorg dat je over voldoende weideoppervlak beschikt in
relatie tot het aantal paarden: zo vermijd je overbegrazing, een stukgelopen weide
en ongewenste soorten. Bepaal welke weilandpercelen je als kruidenrijke gras- en/
of hooilanden zal beheren, met een oordeelkundige bemesting, zonder het gebruik
van herbiciden en waarbij je grassen en kruiden tot bloei laat komen. Probeer ook
rekening te houden met weidevogels en kleine zoogdieren.
4. Maak een inrichtingsplan op met alle gebouwen, aanwezige landschapselementen,
sloten, schuilhok, rijpiste…
5. Maak een beplantingsplan op en hou hierbij rekening met het weide- en
inrichtingsplan, afstand tot perceelsgrens, inheems plantgoed, giftigheid… Vraag
advies!
6. Voer de plantwerken uit.
7. Plaats landschappelijk verantwoorde afsluiting op een correcte afstand van het
plantgoed en raster bomen, struiken, veedrinkpoelen uit in de weide.
8. Pas een correct weide- en/of hooibeheer toe waarbij je, naast grassen, ook zoveel
mogelijk kruiden spontaan laat ontwikkelen.
9. Vergeet na deze inspanningen vooral niet om te genieten van de paarden in het
landschap!
10. Contacteer jouw Regionaal Landschap voor vrijblijvend advies en tips: RL Vlaamse
Ardennen (www.RLVA.be),
(www.RLM.be).
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