Grond van de zaak
De bodemkwaliteit in nogal wat paardenweides kan beter. Nochtans is er paardenmest voorhanden en kan deze kwalitatieve organische
meststof gebruikt worden om de bodem te verbeteren. Vaak weten paardenhouders echter niet hoe ze dit best aanpakken.
Met dit project wil het Regionale Landschap Lage Kempen paardenhouders beter informeren en motiveren om de bodem in hun weides te
verbeteren door gebruik te maken van gecomposteerde paardenmest.
Samen met haar partners PXL Bioresearch, Viva Concept en de Bodemkundige dienst onderzoekt RLLK op welke manier paardenmest best
verwerkt kan worden zonder ziekteverwekkers (zoals wormen) en hoe de bodem reageert op het gebruik van gecomposteerde paardenmest.
De resultaten van dit onderzoek worden besproken met dierenartsen in de regio en gebundeld in een handleiding en animatie rond weide - en
bodembeheer.
In het najaar van 2019 en het voorjaar van 2020 werden thematische bodemcafés georganiseerd om paardenhouders op een interactieve
manier te informeren over een goed bodembeheer. Een gezonde weide start immers met een gezonde bodem. Bekijk hier de presentaties.

Lees hier de handleiding “Jouw paardenweide doorgrond: Handleiding voor een goed bodembeheer”.

Lees hier het artikel over Grond van de Zaak uit het tijdschrift 'Bodem'.

In samenwerking met: Regionale Landschappen Lage Kempen, Samen op een goei wei, LEADER KEMPEN EN MAASLAND. Europees
Fonds voor Plattelandsontwikkeling, Provincie Limburg en Vlaanderen.
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Eindseminarie 'Grond van de zaak'
Het Leader project De grond van de zaak focust zich op de bodem in een paardenweide. De meeste paardenweides hebben te weinig koolstof
in de bodem en hebben een bodem die uit evenwicht is. Er zijn verschillende oorzaken zoals overbegrazing en het gebruik van kunst en
drijfmest. De oplossing is het aanreiken van de humuslaag door het aanbrengen van organische stof. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van het
aanbrengen van compost.

Wanneer we de compost van onze paardenmest zo kunnen optimaliseren dat deze de bodem op de weide terug in balans brengt kunnen we de
kringloop sluiten en dragen we ons steentje bij aan de regeneratie van de aarde.
Samen met de Bodemkundige Dienst België, Viva Concept en PXL onderzocht Regionaal Landschap Lage Kempen hoe we dit konden
aanpakken.
We ontdekten dat alles start met kennis van de huidige toestand, een bodemanalyse geeft hier inzicht in. Bij de Bodemkundige Dienst
ontwikkelden ze speciaal daarvoor een paardendoosje waarbij jijzelf snel een bodemstaal kan nemen. Daardoor krijg je ook toegang tot de
online rekenmodule rekenmee. Hierin bereken je hoe je je weide kan bemesten zodat je een optimaal rendement krijgt.
Via de PXL kwamen we te weten dat een kruidenrijk grasland het ideale grasland is voor paarden maar ook voor andere dieren. Daarvoor
hoef je niet de maximale dosis bemesting toe te voegen want dan groeit het gras sneller dan de kruiden.
Omdat paarden vaak last hebben van parasitaire wormen en hiervoor ook behandeld moeten worden kan dat een belemmering zijn in het
maken van compost. Daarvoor deden we ook proeven met regenwormen op de behandelde mest. We nemen ook het ontwormingsbeleid
onder de loep. Kijken naar mestonderzoek om gericht te ontwormen en laten experten aan het woord over wanneer er zeker met welk product
ontwormd moet worden. Wat we vooral onthouden is dat we de mest van pas ontwormde paarden niet op de weide of in de composthoop
willen hebben omdat dit dodelijk is voor allerlei organismen.
We schreven een handleiding voor goed weidebeheer die je alvast op de site kan vinden.

Eindevent: 25 november

Omdat we het risico op een annulatie van ons eindevent willen vermijden delen we onze bevindingen online. We willen het graag voor
iedereen behapbaar en toegankelijk maken maar we willen ook zeker alles delen wat we weten en ook alle experts aan het woord laten om de
informatie zo divers mogelijk te maken. Daarvoor verzamelden we een heleboel expertise die we via video toegankelijk maken.

Details
Wanneer: 25 november
Uur: 19u30 - 20u30
Inschrijven: Je dient je in te schrijven via volgende link.

Schrijf je gratis in voor de mailinglijst en je krijgt enkele mails met de interessantste presentaties en video’s die je op je eigen tempo kan
bekijken. Heb je er nog vragen over dan mag je die mailen naar joke.timmermans(at)rllk.be .
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Met de steun van
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Regionaal Landschap Lage Kempen
Elke regio heeft haar eigen identiteit, met typische landschappen, natuur en erfgoed. In Vlaanderen onderscheiden we momenteel 16 van die
streken met een unieke uitstraling. Dit noemen we regionale landschappen.
Per streek is er een gelijknamige organisatie actief die zorgt voor het landschap, de natuur en het landschappelijk erfgoed – en dat in
samenwerking met talloze partners.

Het Regionaal Landschap Lage Kempen vzw is één van die 16 regionale landschappen. Het is een samenwerkingsverband tussen overheden,
natuurverenigingen, landbouworganisaties, erfgoedorganisaties, wildbeheereenheden, private landeigenaren en toeristische verenigingen.
Ons werkingsgebied is dat van een afwisselend, karaktervol landschap van glooiende heide, uitgestrekte bossen, landduinen, vijvers,
mozaïeken van kleine landschapselementen, vennen en beekvalleien.
Ons projectteam zet zich elke dag enthousiast in voor een duidelijke missie: zorg dragen voor landschap, natuur en erfgoed.

Meer info: https://www.rllk.be/
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Interessante documentatie
Praktisch werkboek voor het inrichten van een goei wei
Het project 'Samen op een goei wei' zet met de steun van de provincie Limburg in op de versterking van Limburgse omgevingskwaliteit door
paardenhouders het verband tussen paardenwelzijn en een gezond en biodivers leefmillieu aan te tonen. De flexibiliteit in samenstelling van
de weide met grassen, bloemen, struiken en hagen zijn in paardenweides veel groter dan in bijvoorbeeld de veehouderij. Met specifieke
ingrepen kan er dan ook grote vooruitgang geboekt worden op vlak van biodiversiteit en bodem- en waterkwaliteit. Uiteraard moet de nodige
voorzichtigheid geboden worden voor wat betreft giftige plant- en boomsoorten, want paarden zijn hier extra gevoelig voor. Hier wordt in dit
handboek de nodige aandacht aan geschonken.

Het praktisch werkboek voor het inrichten van een goei wei is het sluitstuk van dit project.

U kan het werkboek hier bekijken: Praktisch werkboek voor het inrichten van een goei wei.

Risicoplanten voor paarden
In deze handige en korte infobrochure vindt u een lijst terug van alle giftige planten voor paarden. Deze zijn gerangschikt per niveau van
giftigheid.

U kan de brochure hier bekijken: Brochure risicoplanten voor paarden.

Op de website van Regionaal Landschap Dijleland kan je nog interessante brochures downloaden over knotbomen, poelen, hagen en
houtkanten, hoogstamboomgaarden en zwaluwen.
U kan deze hier bekijken: http://www.rld.be/publicaties-28148/natuur-en-landschapsinfo

Hieronder vind je enkele interessante video's terug rond bodembeheer!
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Interessante links
Meer weten?

Onderstaande links brengen je naar interessante pagina's!
https://www.rllk.be/grond-van-de-zaak
https://www.opeengoeiwei.be/
www.regionalelandschappen.be
https://www.bdb.be/Productendiensten/Analysesadviezen/Paardenweideanalyseadvies/tabid/227/language/nl-BE/Default.aspx
https://www.facebook.com/groups/EquiHabitatPaddockParadiseInspiratie
https://www.opeengoeiwei.be/eindseminarie
http://www.rld.be/publicaties-28148/natuur-en-landschapsinfo
https://www.facebook.com/lagekempen
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