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Schets huidige situatie

Ja

Nee

Gedeeltelijk

Anders:
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Is de adviesvrager eigenaar van het perceel?

Aantal paarden



prikkeldraad

lint

koord

hout

geen

bekaert

Ursusdraad

Ijzerdraad

Anders:

Schuilstal

vaste stal voor 's nachts

Boom

Geen

Container

Anders:

Omheining

Schuilmogelijkheid

Schuimogelijkheid
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Houtkant

Haag

Boom

Bomenrij

Bramen

Anders:

Beplanting aan de weide

Beplanting andere

Jouw antwoord



0 Raaigrasweide : Fase 0 is te
herkennen aan een uniforme
glanzende groene kleur over
heel het perceel. Engels
raaigras neemt meer dan 50%
van de grasmat in. De weinige
kruiden komen voor op kleine
open plekken en het zijn zeer
algemene soorten zoals
Straatgras en Vogelmuur.
Haarden of "eilanden" van
kruiden ontbreken. Door 2 tot
3 keer per jaar te hooien en
niet meer te bemesten gaan
we van fase 0 naar fase 1.
Mei en september zijn de
tijdstippen als men 2 keer
maait. Mei, juli en begin
oktober als men drie maal
maait. Bij goed beheer zal de
dominantie van Engels
raaigras verdwijnen, Ruw
beemdgras wordt dan
dominant. Eens in fase 1
verschijnen andere
grassoorten en mogelijks ook
kruiden die voorkomen in
haarden.

1 grassenmix : Bij fase 1
bestaat het grasland uit
verschillende kleuren groen
afkomstig van verschillende
grassoorten. Kruiden komen
maar beperkt voor in
haarden. Elke haard bestaat
meestal maar uit 1 soort. Het
dominante gras (> 25%) is
vaak Ruw beemdgras. Maar
ook andere algemene
grassen kunnen domineren.
Door 2 keer per jaar te hooien
vorm je het grasland om van
fase 1 naar fase 3. Bij goed
maaibeheer slaag je zo fase 2
over. De 1ste keer maai je
eind mei, de 2de keer eind
september. Op zandigere
gronden zal je na 3 tot 5 jaar
in fase 3 zijn. Op kleigronden
kan dit 4 tot 6 jaar duren of
langer.

Graslandfase



2 dominant Fase 2 herken je
aan de dominantie (> 50%)
van Gestreepte witbol,
Glanshaver en/of Grote
vossenstaart. Deze soorten
kunnen ook samen
voorkomen, maar vaak is één
van de 3 soorten dominant.
Hier zie je een voorbeeld van
dominantie van Gestreepte
witbol. Gestreepte witbol
geeft een stro-roze kleur
vanaf half-mei, na de bloei
wordt het strokleurig. Door
stopzetten van bemesting en
een eerste vroege maaibeurt
(voor 15 juni) kan je het
grasland omvormen naar
fase 3. Na de eerste
maaibeurt moet er nog een
tweede maaibeurt komen in
september.

3 gras kruidenmix: Bij fase 3
heb je een �jne mozaïek van
grassen en kruiden over heel
het perceel. De meeste
soorten komen niet meer
voor in haarden maar zijn
homogeen over het perceel
verdeeld. De forse
grassoorten van fase 2,1 en 0
kunnen hier en daar nog
aanwezig zijn, maar zijn niet
meer dominant. Er komen nu
grassen in die minder fors
zijn zoals reukgras,
roodzwenkgras en gewoon
struisgras. Naast de
algemene kruiden van vorige
fases (scherpe boterbloem,
veldzuring, gewone
hoornbloem) komen er nu
ook kruiden voor die typisch
zijn voor de vochttoestand.

4 bloemenrijk grasland :
Zoals bij fase 3 is er bij fase 4
een �jne mozaïek van kruiden
en grassen. Er zijn nu ook al
diverse schijngrassen
aanwezig. De meeste soorten
die nu voorkomen zijn typisch
voor de vochttoestand en de
grondsoort. Het grasland
maakt een kleurrijke indruk
door de verschillende kruiden,
die over heel het perceel
aanwezig zijn. Het verschil
met fase 3 is een groter
aantal typische soorten en
een bontere indruk. Het
beheer kan bestaan uit 2 keer
per jaar maaien, of maaien en

5 schraalgrasland
Schraallanden zijn graslanden
met een zeer lage productie
(minder dan 5 ton droge stof
per ha). Je kan ze herkennen
aan hun ijle begroeiing
waarbij er vaak niet zoveel
gras meer aanwezig is. Wel
zijn er meestal veel
schijngrassen zoals zeggen
en russen. Deze kunnen het
grasland een geel-, grijs-,
blauwgroen kleur geven. De
graslanden kunnen ook bont
gekleurd zijn maar soms zijn
ze ook wel minder kleurrijk
dan fase 4 graslanden. Er zijn
vaak vele plantensoorten
aanwezig en de aanwezige
soorten zijn meestal
zeldzaam. Bij zeer droge,
humusarme schraallanden is
het aantal soorten lager.



nabegrazing of alleen
begrazing. Het doel is fase 4
in stand te houden. Wanneer
je verder wenst te
verschralen, omdat je
mogelijkheden ziet voor
schraalland (fase 5), moet je
2 keer per jaar maaien.

Anders:

kunstmest

drijfmest koe

drijfmest varken

geen

stalmest paarden

stalmest koeien

kalk

vulkaangesteentemeel

Zeemineralen immutines

Anders:

Graslandfase andere
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Bemesting

Toestand Grasmat (signaalplanten)
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Sint Jacobskruiskruid Adelaarsvaren

Amerikaanse Vogelkers Ridderzuring Voorkom
zaadvorming. Afmaaien &
afvoeren vanaf dat de
bloeiaren verschijnen.

Ridderzuring. Het groene
zaad is al kiemkrachtig! De
plant sterft vanzelf na 6 jaar.

Esdoorn

Giftige/ ongewenste planten



Opgelet voor groene eikels

zand

zandleem

ijzerzandsteen

klei

Anders:

Giftige/ongewenste planten (andere)
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Bodemtype

Beschaduwing
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vlak

hellend

microrelief

Anders:

Standaard 14 op 10 meter zie handleiding

Anders:

Advies RLLK Samen op een goei wei

Relief

Poel Afmetingen

Heuvel ligging en afmetingen

Jouw antwoord

Vraagt advies voor

Jouw antwoord



Hout ( niet geïmpregneerde
palen gebruiken ivm
uitspoeling giftige stoffen in
de bodem) Kastanje

Bruin/groen/ lint of koord
gebruiken

Meidoorn of andere haag als
visueel baken

Haag rond constructies zoals
rijpiste, stapmolen of
roundpen

Omheining graag in het landschap laten opgaan door natuurlijke kleuren

Omheining andere
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Inkleden schuilhok met haag Schuilhok voorzien max 40M²

Schaduwboom voorzien Pad voorzien naar bestaand
schuilhok

Schuilmogelijkheden: paarden moeten kunnen schuilen voor felle zon en
insecten

Schuilmogelijkheden andere
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Strookbegrazing Deelweides

2 x per jaar maaien en hooien Uitmaaien

Doorzaaien met gras en
kruidenmengsel

Paddock Paradise principe
toepassen. Pad rondom de
weide aanleggen

Weidebeheer

Weidebeheer andere
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Stoppen met injecteren drijfmest door de schadelijke gevolgen hiervan op het
bodemleven

Stalmest gebruiken voor bemesting

Traag vrijkomende kunstmest

Bodemverbetering door Zeeschelpenkalk (1x om de 3 à 5 jaar 500 kg/ha) okt-nov

Bodemverbetering door Lavagruis (jaarlijks 150kg/ha) okt- nov

Kleimineralen (jaarlijks 150 kg/ha) okt-nov

Bodemanalyse laten uitvoeren

composthoop maken

bokashi maken

Effectieve microorganismen gebruiken voor het versnellen van het compostproces

Bodembeheer

Bodemverbetering andere
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Composteren paardenmest

Composteren andere
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Poel
https://www.ecopedia.be/pag
ina/aanleg-van-een-poel

Heuvel

Dode boomstronk Kruidenstrook waar het paard
net niet bij kan

Aanplant houtkant Aanplant solitaire boom

Aanleggen van

Aanleggen andere
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https://www.google.com/url?q=https://www.ecopedia.be/pagina/aanleg-van-een-poel&sa=D&ust=1545234314329000&usg=AFQjCNH1g33SJ9TGe1DQg9JDEyJbGaOZzg


ruwe berk

zachte berk

hondsroos

eenstijlige meidoorn

gewone es

haagbeuk

hazelaar

zomerlinde

winterlinde

tamme kastanje

wilg

zwarte els

beuk

zomereik

wintereik

gewone vlier

okkernoot

appel

wilde lijsterbes

sporkehout

sleedoorn

Anders:

Houtkant



hondsroos

eenstijlige meidoorn

gewone es

haagbeuk

hazelaar

wilg

zwarte els

framboos

braam

zwarte bes

beuk

sporkehout

Planten volgens de wet

Zonder schriftelijk akkoord van de twee eigenaars is het bij wet verboden om op de perceelsgrens aan te 
planten. 

Hagen en houtkanten lager dan 3 meter plant je minstens een halve meter van de scheidingslijn. 
Hoogstammige bomen (vrij uitgroeiende bomen, knotbomen en hakhout) moeten op minstens 2 meter 
van de scheidingslijn geplant worden.

Hagen geschikt voor dit terrein

Opmerkingen houtkant/haag
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Paarden in groep houden Maximum aantal paarden per
hectare respecteren

Voldoende ruwvoer ter
beschikking stellen. min 1%
van het lichaamsgewicht. Is
+/- 11 kg

Slowfeeders voor bezigheid

Liksteen mineralen Schuurpaal met borstels

Anders:

Paardenwelzijn



Mest oprapen uit de wei

Paarden op stal houden na het ontwormen om vergiftiging van de bodem te
voorkomen

gemengd grazen met schapen

rotatie

enkel slepen wanneer het heel warm is

weide niet te kort laten eten, hoe dichter bij de grond hoe meer kans op opname
larven

opletten met introductie van nieuwe dieren

gericht ontwormen na mestonderzoek

Wormdruk verlagen



waterbakken beveiligen met
laddertjes of plankjes tegen
verdrinken van am�bieën

Drinkschalen voorzien voor
egels bijen en vogels

Doorgang voor egels: voorzie
een gat in kleinmazige draad
voor egels.

Insectenhotel

Nestkastjes voor vogels
voorzien

Rekening houden met
zwaluwen: modder en
nestplekjes voorzien
https://www.scribd.com/doc
ument/136886385/Help-de-
huiszwaluw

Natuurhulp

https://www.google.com/url?q=https://www.scribd.com/document/136886385/Help-de-huiszwaluw&sa=D&ust=1545234314348000&usg=AFQjCNFHZzRgz0byXV7-gTLrnaCSwO50yA


Takkenwal als snelweg voor
kleine dieren

Rommelhoekje in de weide
waar takken en struikjes als
beschutting kunnen dienen

Anders:

Handleiding knotten
http://www.duizendjarigeeik.be/media/docs/Knoteiken_handleiding-NEW.pdf

Plant van hier http://www.plantvanhier.be/plantengids

dossier zelf compost maken van paardenmest

artikel aanleg kruidenstrook http://www.opeengoeiwei.be/planten-en-kruiden-op-de-
wei

Handleiding aanplanten hagen en bomen
https://www.scribd.com/document/115459221/Handleiding-Houtkanten

Inrichting en onderhoudsplan

Aan te planten bomen en struiken
http://docs.wixstatic.com/ugd/edbe08_0eea9b7713324b05b45663bc4e95a13d.pdf

Bestrijding ongewenste planten http://www.opeengoeiwei.be/ongewenste-planten-
op-de-wei

Bij vriendelijke maatregelen.

Anders:

Vragen van de eigenaar
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Documentatie
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