
 

 Uitnodiging 

 

www.vlaanderen.be/landbouw 

  

Het Departement Landbouw en Visserij, 

PaardenPunt Vlaanderen 

en Thomas More campus Geel  

organiseren 

Studieavond: Paardenhouderij 
“Weidegang en ontwormingsmanagement” 

 

        

Als paardenhouder word je vaak geconfronteerd met allerhande vragen over  weidegang voor je geliefkoosde 
viervoeters: 

 Heeft mijn paard weidegang nodig? 

 Hoe kan ik mijn weide het best onderhouden en kan ik nog over gewasbeschermingsmiddelen 
beschikken? 

 Heeft mijn paard beschutting nodig en mag ik zomaar een schuilhok plaatsen? 

 Hoe zit het met giftige planten? 

 …. 

Daarnaast wordt het verminderen van de infectiedruk van parasieten bij paarden een steeds grotere uitdaging 
door het stijgend aantal gevallen van resistentie. Kan mestonderzoek een oplossing bieden door enkel risico-
paarden of paarden met een hoge graad van besmetting te ontwormen? 

 

PROGRAMMA 
 Weidegang voor paarden, een uitdaging?  

Jan Eskens – Beleidsondersteuner – Departement Landbouw en Visserij 

 

 Het verminderen van de infectiedruk en resistentie en de mogelijkheden van mestonderzoek 
Muriël Broer -  Wormtest 



www.vlaanderen.be/landbouw 

www.vlaanderen.be/landbouw 

 

 

WANNEER & WAAR 

Dinsdag 27 maart 2018 | 19:30u – 22:30 
Thomas More Campus Geel | Kleinhoefstraat 4 
 

 

 

 

INSCHRIJVEN  

Deelname is GRATIS, maar gelieve in te schrijven via deze inschrijvingslink  

Eventueel kan er ook ter plaatse ingeschreven worden. Maar om ervoor te zorgen dat alles vlot verloopt vragen wij u om toch 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  

 Carine Luys | Paardenpunt Vlaanderen | carine@paarden.vlaanderen | 016 / 44 20 00 

 Jan De Boitselier| PaardenPunt Vlaanderen | jan@paarden.vlaanderen |016 / 44 20 01 

 Jos Van Thielen| KU  Leuven | jos.vanthielen@kuleuven.be  | 014 / 72 13 30 

 

 

Alle voorlichtingsactiviteiten van het Departement Landbouw & Visserij vindt u op:  
www.vlaanderen.be/landbouw/agenda 

 

 

! IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM ! 
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