Persbericht
Erfgoed planten!
Op woensdag 24 maart 2021 zal er een workshop woudbomen planten worden georganiseerd in de gemeente Bondues,
voor de eerste keer in samenwerking met Trait du Nord-paarden!

Xavier BEDDELEM staat aan de wieg van dit project. Hij is manager van het familiebedrijf BEDDELEM in Bondues
en wil jonge bomen planten om een bijdrage te leveren aan het erfgoed van de toekomstige generaties.
Doordat deze doelstelling past binnen een ecologische werkwijze heeft hij contact opgenomen met het Syndicat
d’Elevage du Cheval Trait du Nord om de actie tot een goed einde te brengen.
Dragé en Sirène, twee Trait du Nord-paarden, een lokaal ras dat vandaag wordt beschouwd als bedreigd, zullen het terrein
voorbereiden. Ze zullen aan de koord worden geleid door Jean-François Mullen, een medewerker van het Syndicat
d’élevage du Cheval Trait du Nord, onder toeziend oog van Bernard Bazelis, een ervaren gebruiker van werkpaarden en
gepassioneerd door het ras
De workshop vindt plaats van 13.30 tot 17.30 uur in 3 stappen:
▪ Grondwerken met de paarden (eggen, omploegen en aanaarden)
▪ Aanplanten van planten in het bos
▪ Mulchen van de aanplantlijnen
De workshop is toegankelijk voor professionals (bedrijven, groepen …), met inachtneming van de gezondheidsregels.
Deze activiteit zal worden gerealiseerd in samenwerking met het Syndicat d’Elevage du Cheval Trait du Nord in het kader
van het Interreg-project Eqwos. De doelstellingen zijn: het publiek (dat deze keer helaas niet mag worden uitgenodigd),
groepen en bedrijven, sensibiliseren over het tijdloze gebruik van trekpaarden, het belang aantonen van het gebruik van
deze paarden in het milieu om dit soort activiteiten te ontwikkelen in Frankrijk en België en te helpen het Trait du Nordpaardenras te beschermen.
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