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Het Departement Landbouw en Visserij, 

PaardenPunt Vlaanderen en de Provincie Limburg 
organiseren 

maandag 30 september 2019  

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 wanneer mag ik gewasbeschermingsmiddelen gebruiken? 

 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 een steeds grotere uitdaging door het 
stijgend aantal gevallen van resistentie tegen ontwormingsmiddelen. Moeten alle paarden steeds preventief 
ontwormd worden volgens een vast ontwormingsschema? Of kunnen mestonderzoek en gericht ontwormen 
helpen in de strijd tegen parasieten én resistentie vermijden? 

PROGRAMMA 

 Verwelkoming  
Nicole Vreys - namens de dienst Landbouw en Platteland van de provincie Limburg 

 

 Paarden ontwormen: wie, waarom en wanneer? 
Prof. Dr. Edwin Claerebout -  Ugent - faculteit Diergeneeskunde, vakgroep Virologie, Parasitologie en Immunologie 

 

 Weidegang voor paarden, een uitdaging?  
Jan Eskens  – Departement Landbouw en Visserij  

     



Uitschrijven op mails rond dit type evenementen kan door te antwoorden op deze mail, met als onderwerp ‘uitschrijven’ 
U kan onze privacyverklaring terugvinden op  www.vlaanderen.be/landbouw/privacy. V.U. Patricia De Clercq 
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WANNEER & WAAR 

Maandag 30 september 2019 | 19:30u – 22:30 
Boudewijnzaal provinciehuis Limburg |Universiteitslaan 1 - 3500 Hasselt  
 
Parking Boudewijnzaal is enkel bereikbaar via de Bosstraat.  
Ter hoogte van de KBC-bank neemt u de parallelweg. Vervolgens slaat u de eerste straat rechtsaf. Waar de 
Bosstraat onderbroken is, slaat u linksaf en rijdt u de parkeerplaats van het Provinciehuis op. 

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 

 Nicole Vreys | Provincie Limburg | nicole.vreys@limburg.be | 011/23 74 48 

 

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

 

 

! IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM ! 
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