
 

 Uitnodiging 

 

www.vlaanderen.be/landbouw 

        Het Departement Landbouw en Visserij 

en de Provincie Limburg 

organiseren 

Studieavond: Paardenhouderij 
“Paarden en voeding” 

Om paarden optimaal te laten functioneren is een correcte en uitgebalanceerde voeding van kapitaal belang.  

Om paarden met kennis van zaken te kunnen voederen dienen we ons volgende vragen te stellen:  

- Hoe functioneert het spijsverteringsstelsel van een paard? 

- Wat zijn de mogelijke voederbestanddelen en hoe worden deze benut door het paard? 

- Welke voedingsbehoefte heeft mijn paard? 

- Hoe stel ik een goed rantsoen samen met verschillende voedermiddelen? 

- Hoe kan ik voedermiddelen onderling met elkaar vergelijken? 

Het behalen van goede resultaten is dan ook vaak het gevolg  van meerdere van deze factoren. 

We vroegen twee specialisten ter zake om de meest relevante informatie te bundelen in een voor iedereen 

toegankelijke en boeiende voordracht. 

PROGRAMMA 

• VOORWOORD 

Inge Moors – Gedeputeerde Provincie Limburg bevoegd voor Ruimtelijke ordening, Landbouw, 

Plattelandsbeleid en Europese programma's platteland 

• VOEDERMIDDELEN en RANTSOENBEREKENING 

 Ir. Fons Lommelen - em. Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen KU Leuven - Technologiecampus Geel 

• VOEDINGSADVIES (Spijsverteringsstelsel, behoeften en conditiescore) 

Prof. dr. Myriam Hesta  - Faculteit Diergeneeskunde UGent,  Vakgroep Voeding, Genetica en Ethologie 
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WANNEER & WAAR 
Dinsdag 22 november 2016 | 19u30 – 22u30  

VAC - Hasselt| KONINGIN ASTRIDLAAN 50|BE-3500 HASSELT 

 
VAC –Hasselt 

 

 

 

 

Vanaf 19u is er gratis parkeergelegenheid op de parking Koningin Astridlaan tegenover het VAC (350 plaatsen). 

INSCHRIJVEN  

Deelname aan deze studieavond is gratis!   

Inschrijven kan via voorlichting@lv.vlaanderen.be . 

Vergeet uw “Naam” en “Studieavond Paardenhouderij – Hasselt” niet te vermelden. 

Eventueel kan er ook ter plaatse ingeschreven worden. Maar om ervoor te zorgen dat iedereen een presentatiemapje en drankje krijgt, willen we u 

vragen om tijdig in te schrijven! 

 

MEER INFORMATIE 

Jan Eskens | Departement Landbouw en Visserij | jan.eskens@lv.vlaanderen.be | 0499 / 94 96 03  

Hanne Geenen | Departement Landbouw en Visserij | hanne.geenen@lv.vlaanderen.be | 0499 / 54 16 88  

 

Alle voorlichtingsactiviteiten van het Departement Landbouw & Visserij vindt u op:  

www.vlaanderen.be/landbouw/agenda  

 

 

! IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM ! 

  

 


