
 

 

 

 

   

Voor gemeenten en andere lokale actoren is een organisatie 

als ‘Boerennatuur Vlaanderen’ of ‘Werkers in aanneming’ 

met hoofdzetel in Leuven soms nogal ‘ver’. Hierdoor blijft de 

mogelijkheid om met lokale landbouwers te werken nogal 

eens liggen. Om hierop in te spelen werd in het Pajottenland 

een nieuwe agrobeheergroep opgericht. ‘Agrobeheergroep 

Pajottenland’ heeft een dubbele werking: 

 

Enerzijds kan je bij de agrobeheergroep terecht voor 

allerhande beheerwerken in het landschap: 

houtkantenbeheer, scheren van hagen, knotten van bomen, 

maar ook maaibeheer van grazige stoken (oa. fauna- en 

erosiestroken) en begrazing met schapen. Daarnaast 

groepeert de agrobeheergroep ook landbouwers die 

bloemenranden in inzaaien om nuttige insecten aan te 

trekken.  

 

 

Op donderdag 10 juni stellen we de agrobeheergroep graag 

aan jullie voor op een pers-/demomoment in 

Plattelandscentrum Paddenbroek in Gooik. Dit doen we 

coronaproof op 3 verschillende momenten. 

 

 
Bij de organisatie van dit evenement houden we rekening met de 

geldende coronamaatregelen. Zo worden de sessies beperkt tot 

maximum 25 personen. Verder vragen we om de hygiënische 

voorschriften te volgen. 

 

Persmoment Agrobeheergroep Pajottenland 
Donderdag, 10 juni 2021, 9u00 of 10u30 of 13u30 

Plattelandscentrum Paddenbroek, Paddenbroekstraat 12, 1755 Gooik 

Programma: 
• Welkom en inleiding door Michel Doomst, 

Burgemeester Gooik 

• Werking Boerennatuur Vlaanderen (Bart Schoukens, 

secretaris Boerennatuur Vlaanderen) 

• Landschapsbeheer (boer of Joost-Pim Balis, 

regiocoördinator Boerennatuur Vlaanderen) 

• Bloemenranden, aantrekken van nuttige insecten 

(Mathias D’Hooghe, regiocoördinator Boerennatuur 

Vlaanderen) 

• Demo met fotomoment met oa. ecologische 

klepelmaaier met opvang, hakselaar, kraantje met 

knipper, Hagendorser, … 

 

 

 

Donderdag 10 juni 2021 
Plattelandscentrum Paddenbroek 

Paddenbroekstraat 12, 1755 Gooik 

 

• 09u00-10u00 - focus op pers 

• 10u30-12u30 - focus op planologische  

• 13u30-15u30 - focus op praktische uitvoer  

 

 

 

Info & contact: 
Joost-Pim Balis, regiocoördinator Boerennatuur Vlaanderen 

016 28 64 28 - joostpim.balis@boerennatuur.be  

https://www.boerennatuur.be/pajottenland/  
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