HECHTEL-EKSEL
Contact
HechtelEkselWinkelt
E-loket
Privacy
Selecteer een optie
a
a
a
Geef hier je zoekterm in
Leven en werken
>Burgerlijke stand
>Bevolking
>Veiligheid en preventie
>Werken en economie
Wonen en milieu
>Bouwen en Wonen
>Milieu en duurzaamheid
>Afval
>Verkeer en mobiliteit
>Openbaar Onderzoek
>Bekendmakingen
Toerisme en Vrije Tijd
>Vrijetijdsaanbod
>Sport
>Cultuur
>Vrijetijdsloket
>Toerisme
>Bibliotheek
>Jeugd
>Internationale samenwerking
Gezin en Welzijn
>Gezin
>Kinderopvang
>Onderwijs
>Welzijn
OCMW
>Contact
>Sociale en financiële hulp
>Zorg en gezondheid
>Wonen
>Werk en opleiding
Over Hechtel-Eksel

>Bestuur en Beleid
>Diensten
>Hechtel-Eksel in de kijker
>Bekendmakingen
Bouwen en Wonen
Milieu en duurzaamheid
Acties en projecten
Hinder en klachten
Milieubeleid
Vergunningen
Premies en subsidies
Natuur en biodiversiteit
Limburgse diersoorten
Engagementverklaringen
Landduinenherstel In de Brand
Afval
Verkeer en mobiliteit
Openbaar Onderzoek
Bekendmakingen
Home > Wonen en milieu > Milieu en duurzaamheid > Natuur en biodiversiteit >
Engagementverklaringen > Plant van hier

Plant van hier
Planten van Hier zijn bomen en struiken die al zeer lang in onze gebieden
vertoeven en dus zeer goed aangepast zijn aan de bodem en de
leefomstandigheden in onze streken. Je zou denken dat al ons groen
bestaat uit zulke planten maar …
Door onderzoek weten we dat maar vijf procent van ons groen nog écht
"Plant van Hier" is. Dit komt door de goedkope import van plantmateriaal uit
landen zoals Italië en Polen. Om onze Planten van Hier alle kansen te
geven om hun natuurlijk leefgebied opnieuw te veroveren, is het label Plant van Hier in het leven
geroepen door de Limburgse regionale landschappen.
Elke regio heeft zijn streekeigen soorten. Wil je weten welke bomen en struiken typisch zijn voor
Hechtel-Eksel? Wil je meer informatie over een plant of struik? Neem een kijkje op
www.plantvanhier.be.
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Openingsuren
Vandaag open
van 09u00 tot 12u00
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