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Weidegang van paarden?

 Beperken tot de meest gestelde vragen met betrekking tot weidegang
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Heeft het paard
specifiek nood 
aan weidegang?



HEEFT HET PAARD SPECIFIEK NOOD AAN 
WEIDEGANG?

Gemiddelde tijdsbesteding van een paard:

Door adaptatie hebben de paarden zichzelf min of meer aangepast
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HEEFT HET PAARD SPECIFIEK NOOD AAN 
WEIDEGANG?

Tijdsbesteding van een paard is afhankelijk van:

Conditie
Fysiologische staat

Drachtig
Lacterend
Leeftijd
…

Weer
Seizoen



HEEFT HET PAARD SPECIFIEK NOOD AAN 
WEIDEGANG?

Paarden zijn van nature uit niet geschikt om 24/24 in een box te 
staan.

Nood aan beweging

Nood aan sociale contacten

Natuurlijk eetgedrag



HEEFT HET PAARD SPECIFIEK NOOD AAN 
WEIDEGANG?

Een paard heeft van nature uit nood aan beweging

Grazen selectief
Lopen tijdens het grazen 5 tot 10 km/dag

Geef paarden geregeld veel uitloop en beweging
Minder heet en hectisch als ze naar buiten gaan
Minder kans op blessures
Beter voor de grasmat



HEEFT HET PAARD SPECIFIEK NOOD AAN 
WEIDEGANG?

Sociale contacten

Paarden communiceren permanent

Paarden observeren elkaar 50 – 100 maal per minuut
Scannen subtiele bewegen en houdingen van elkaar

Oren
Hoofd- en halshouding
Staart
Algemene lichaamshouding   



HEEFT HET PAARD SPECIFIEK NOOD AAN 
WEIDEGANG?

Natuurlijk eetgedrag

Specifieke kenmerken van paarden en paardachtigen

Eenmagige Herbivoor  specifieke noden aan het rantsoen
Vezel en structuurrijk

Hebben dus nood aan ruwvoeder

Paarden grazen zowel overdag als ‘s nachts
Grazen veel  12 tot 16 uur per etmaal
Grazen regelmatig  blokken van 2 tot 3 uur

Constant ruwvoeder 
beschikbaar zijn!



HEEFT HET PAARD SPECIFIEK NOOD AAN 
WEIDEGANG?

Natuurlijk eetgedrag

Belang van voldoende ruwvoer is multidisciplinair:

Belangrijke bron voor energievoorziening

Gezondheid van spijsverteringsstelsel
Vezelrijke componenten  meer kauwen  meer speeksel productie
Meer speeksel:

Bicarbonaat: buffer  maag laesies 
Smeermiddel en betere passage 

• Voorkomen van kolieken, maagzweren, diarree, ….



HEEFT HET PAARD SPECIFIEK NOOD AAN 
WEIDEGANG?

Paarden die beter aan hun natuurlijke behoefte kunnen  
voldoen, ontwikkelen veel minder stereotype gedragingen

Kribbenbijten
Luchtzuigen
Weven
Hoofdschudden en knikken
Spelen met de tong
….. 



HEEFT HET PAARD SPECIFIEK NOOD AAN 
WEIDEGANG?

De dagelijkse ruwvoederbehoefte van paarden

Paarden hebben dagelijks minimum 1 - 1,5% van hun lichaamsgewicht 
nodig aan ruwvoer (drogestof). 

Maximale drogestof capaciteit ligt ongeveer tussen de 2 – 2,5% van het 
lichaamsgewicht van het paard

Bijvoorbeeld een rijpaard van 600 kg: 
Heeft een ruwvoeder behoefte 6 tot 9 kg drogestof per dag.

30 - 45 kg vers gras (80% water)
7,5 - 12 kg hooi (20% water) 

Dit is de basisbehoefte los van de prestaties, leeftijd, dracht, ….



Waarop moet ik letten  
bij het uitbaten van
grasland?



Waarop moet ik letten bij het uitbaten van 
grasland?

Schade wordt vooral veroorzaakt door:

Beweiding bij te natte omstandigheden
Bijvoederen op de weide

Te zware maaisnede
Te kort maaien (beschadigen groeipunten) 
Structuurbederf en beschadiging van de zode met (zware) voertuigen

Gras te lang de winter in laten gaan (verstikking zode)
Te intensieve begrazing in de winter 

beschadiging groeipunten 
vertrappeling van de zode 

Beweiden bij vorst



Waarop moet ik letten bij het uitbaten van 
grasland?

Welke maatregelen kan je best nemen:

Laat gras niet te lang worden  verwijderen 
Om hergroei te bevorderen
Om verstikking van de zode te voorkomen  maaisel afvoeren.

Begrazen door runderen of schapen is ook een optie.

Oud gras in het voorjaar vermijden kan door:
Paarden heel vroeg in het seizoen op de weide laten. 
Voorjaarsbemesting uitstellen tot na de eerste begrazingsbeurt.

Om maximaal van de grasgroei te profiteren 
minstens één maal laten begrazen of maaien 
voor 1 juni.



Waarop moet ik letten bij het uitbaten van 
grasland?

Welke maatregelen kan je best nemen:

Mestplaatsen en bossen regelmatig maaien:
Paarden lusten het gras niet 
Een bronplaats voor onkruiden

Kan deels voorkomen worden door: 
Ruimen van de mesthopen

• Zeer arbeidsintensief  haalbaar? 

• Zeer gunstig voor wormenbestrijding

Mesthopen mechanisch openspreiden bij omweiden

• Gunstig voor wormenbestrijding  zonlicht

Laten begrazen door koeien of schapen

• Gunstig voor wormenbestrijding  verdunningseffect

Bron: Janne



Waarop moet ik letten bij het uitbaten van 
grasland?

Maai en bloot niet met botte mesjes

Bron: Caballero



Waarop moet ik letten bij het uitbaten van 
grasland?

Welke maatregelen kan je best nemen:

Inzaaien gedeeltelijk of volledig vertrappelde kale plekken 
Een open plek is het begin van het einde van een goede zode!!

Het is aan te bevelen in het voor- of najaar nieuw gras in te zaaien
De grond oppervlakkig wat losmaken
Fijn verkruimelen
Na het inzaaien zeker rollen 

Rollen kan ook nuttig zijn om:  
Na de winterperiode de kleine oneffenheden te verminderen
Grasplantjes die loszitten door vorstschade en beweiding in de 
winter kansen geven.



Waarop moet ik letten bij het uitbaten van 
grasland?

Welke maatregelen kan je best nemen:

Mollen bestrijden?

Mollen/molshopen veroorzaken vrij veel schade aan een weide

Bedolven gras zal afsterven  opbrengst↘

Kan in het hooien of voordroog terecht komen  kwaliteit van het 
voeder daalt hierdoor sterk.



Waarop moet ik letten bij het uitbaten van 
grasland?

Molshopen = open zode! vestiging onkruiden!

Bron: ILVO

Bron: ILVO



Waarop moet ik letten bij het uitbaten van 
grasland?

Welke maatregelen kan je best nemen:

Mollen zijn een niet beschermde diersoort en kunnen dus steeds 
bestreden worden.

Bestrijding van mollen blijft een probleem maar kan met behulp van:
Klemmen  heeft enkel goed resultaat bij correct plaatsen  
Rookpatronen op zwavelbasis
Vangen met vangsystemen door kooi of een mollenvangkoker in een 
loopgang 
Mollen verjagen/afschrikken kan voor kleinere percelen

Geurmiddelen 
Geluid (paarden)

Professionele mollenvanger 



Waarop moet ik letten bij het uitbaten van 
grasland?

Welke maatregelen kan je best nemen:

Molshopen kunt u het beste zo snel mogelijk weer naar beneden 
drukken en de rest aarde spreiden om verder schade aan de zode te 
voorkomen.

Mollen hebben ook hun positieve kantjes. De mol eet allerlei larven 
die ondergronds van plantenwortels leven:

• Engerlingen (meikeverlarven)

• Emelten (larven van langpootmug)

• Slakken. 

Bovendien beluchten ze de grond en zorgen voor een natuurlijke 
drainage.



Waarop moet ik letten bij het uitbaten van 
grasland?

Welke maatregelen kan je best nemen:

Emelten bestrijden?

Emelten
Larven van langpootmug 
Vreten aan jonge graswortels
Open plekken

Maatregelen
‘Bossen’ maaien

eind augustus – begin september 
Kalkcyanamide preventief (2x/jaar, om de 5 jaar)



Waarop moet ik letten bij het uitbaten van 
grasland?

Andere preventieve maatregelen:

Zet gras in winterkleed voor rustige slaap
Ideaal: 8 – 10 cm (10 – 12 cm bij inzaai najaar)
Let op: schapen en paarden grazen vaak veel te kort

Zorg voor goede afwatering in de winter
Goede grassen verdwijnen bij langdurige plasvorming

In de vroege lente bij draagkrachtige, opgewarmde bodem
Wiedeggen/ weidesleep:

beluchting
los trekken muur en slechte grassen met uitlopers
uitvlakken oneffenheden – mollengangen

Goede basisbemesting



Welk systemen van  
begrazen pas ik best toe?



Welk systemen van begrazen pas ik best toe?

Keuze van begrazingssystemen is afhankelijk van:
Beschikbare oppervlakte
Afstand 
Bodemvruchtbaarheid
Paard
Paardenhouder
…

Toegepaste systemen zijn:
Standweiden
Omweiden



Welk systemen van begrazen pas ik best toe?

Standweiden   

Begrazen over perceel zodat het gras steeds overal even lang is. 
Constante graslengte van 10cm tot 12cm.
Afhankelijk van de bezettingsgraad kan in het voorjaar maaien nodig zijn 

Opgepast!
Bij te lage bezetting  verliezen door te oud niet smakelijk gras.
Te hoge bezetting  beschadiging van groeipunten:

Productie daling door slechte hergroei
Gemakkelijkere ontwikkeling van onkruiden
Wormproblematiek in de hand werken



Welk systemen van begrazen pas ik best toe?

Standweiden

Voordeel:
weinig afrastering
Behoudt van een goede graszode
Rustige dieren

Nadeel: 
Minder makkelijk om te maaien
Nood aan goed management met betrekking tot:

aantal paarden per ha
wormmanagement



Welk systemen van begrazen pas ik best toe?

Omweiden

Bij deze techniek blijven de paarden maar enkele dagen op een 
bepaald perceel. 

Streef lengte van het gras van circa 15cm voor het beweiden

Voordelen: 
Mogelijkheid om grasaanbod beter onder controle te houden. 
Betere gras opbrengst
Als het gras te lang wordt is het makkelijk om één of meerdere percelen 
niet te beweiden maar te maaien

Nadeel:
Meer afrastering
Paarden kunnen onrustiger zijn:

Omweiden
Kleinere percelen



Wanneer best maaien? 



Wanneer best maaien? 

Als de grashalm in aar is, stopt de groei!
Gras in aar zal geen nieuwe spruiten meer vormen
De bestaande groeipunten kunnen verstikken. 
Na de aarvorming zal de kwaliteit van het gras snel dalen. 

Het gehalte aan ruwe celstof (stengelmateriaal) zal (te) sterk stijgen

Wacht niet te lang met maaien!
Een normale maaiperiode is afhankelijk van de weersomstandigheden
Voor paarden best in de eerste helft van juni.

Als vuistregel neemt u: “Maaien van zodra het gras in aar komt” en 
niet wachten tot de aren beginnen te rijpen.



Grasland vernieuwen?



Grasland vernieuwen?

Waarom vernieuwen?

Slecht graslandmanagement:
Vaak oorzaak dat Engels raaigras plaats heeft moeten
ruimen voor tweezaadlobbige of minderwaardige grassen: 

Kweekgras (pemen)
Straatgras
Witbol

Een slechte samenstelling van grasland leidt tot:
Minder smaakvol gras 
Minder goede opname
Opbrengst reductie 
Eventueel conditieverlies 



Grasland vernieuwen?

Waarom vernieuwen?

Andere oorzaken: 
Paarden grazen zeer kort bij de grond.

Bij intensieve begrazing verdwijnen gevoelige grassoorten en krijgen 
minderwaardige soorten de bovenhand. 

Door vertrappeling verdwijnen gevoelige grassoorten sneller
Drinkwaterbakken
Uitgang van de weide
….

Op mestplaatsen grazen paarden niet meer

Droogte



Grasland vernieuwen?

Beoordelen van uw grasland

Regelmatig percelen rondgaan
Oordelen op aanwezigheid goede/slechte soorten
Bij moeilijke herkenning soorten

kleur van het grasland
‘plekken’ met andere kleuren in het grasland
Grijs/lichtgroen = slechte grassen



Grasland vernieuwen?

Beoordelen van uw grasland

Bron: Praktijkonderzoek rundvee, schapen en paarden (NL), 2000



Grasland vernieuwen?

Beoordelen van uw grasland na droogte

Bron: Barenbrug



Grasland vernieuwen?

Beoordelen van uw grasland na droogte

Bron: Limagrin



Grasland vernieuwen?

Nadelen:

Biodiversiteitsverlies 
De kostprijs van de vernieuwing (450 à 500€/ha)

Het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de weide

Voordelen: 

Meer opbrengst
Mogelijkheid om moeilijk te bestrijden onkruiden aan te pakken  
Vrij zijn van wormbesmetting 



Grasland vernieuwen?

Tijdstip van vernieuwen?

Het beste tijdstip voor (her-)inzaaien is van 15 aug tot 15 sept. 

Goede werking herbiciden (oude graszode)
Optimale weersomstandigheden 
Voldoende tijd om te kiemen
Voldoende tijd om een goede zode te vormen voor de winter
Meeste onkruiden hebben een geringe najaarsgroei
Groot nadeel: gevaar uitspoeling veel nitraat-N

Andere grassoorten dan ‘Engelse raaigrassen’ (veldbeemdgras, 
lammerstaart, beemdlangbloem) moeten absoluut vóór 1 september 
gezaaid worden om nog voldoende te kiemen voor de winter. Dit 
geldt ook voor witte klaver.



Grasland vernieuwen?

Keuze van het graszaadmengsel

Paarden bijten het gras zeer kort af met de tanden. 
Groeipunten afgegraasd  trage hergroei
Kies voor soorten met zeer lage groeipunten bij de grond

Paarden hebben structuur nodig (ruw vezel of stengelmateriaal)
Kies voor grovere grassoorten in het mengsel (o.a. lammerstaart).

Let op voor hoge productieve klassieke mengsels 
Zeer hoge productie in het voorjaar
Vervetting of kolieken.

Kies eerder voor graszaadmengsels die speciaal voor paarden zijn 
samengesteld. 

• Bevatten soorten met lage groeipunten en hoog 
vezelgehalte.

• https://www.ilvo.vlaanderen.be/rassenlijst

https://www.ilvo.vlaanderen.be/rassenlijst


Grasland vernieuwen?

Keuze van het graszaadmengsel

Witte klaver in grasmengsels (Trifomium repens L.) 

Minder aangewezen voor een paardenweide
Leverancier van eiwitten  paarden weinig behoefte 
Onkruidbestrijding sterk bemoeilijkt
Bij hooiwinning treedt zeer gemakkelijk bladverlies op



Grasland vernieuwen?

Weideverzorging na inzaai

Goede verzorging kan een mislukte inzaai aanzienlijk in kwaliteit 
herstellen.
Slechte verzorging doet de kwaliteit ervan sterk teruglopen. 

Maatregelen:
Ondiep maaien 

meestal een voldoende onkruidonderdrukking 
Bevordert het vormen van nieuwe scheuten
grote massa gemaaide resten verwijderen om verstikking te voorkomen.

Een jonge weide, niet te kort in de winter  bevriezing (8cm à 10cm).
Zorg voor voldoende afwatering
Zorg voor mollenbestrijding



Waarop letten bij de 
bemesting?



Waarop letten bij de bemesting?

Doel van de bemesting
Voldoende grasproductie en verhogen van de productie
Productie van smakelijk gras

Een evenwichtige bemesting is mede de basis voor kwaliteitsvolle 
voeding van de paarden

Gras met een goede samenstelling

Oordeelkundige bemesting zorgt voor concurrentieel gras
Gesloten graszode
Minder onkruiddruk



Waarop letten bij de bemesting?

De optimale bemesting is afhankelijk van het graslandgebruik
Als het uitsluitend wordt begraasd  weinig voedingsstoffen 
afgevoerd.
Percelen die gehooid worden hebben wel degelijk meer bemesting 
nodig.

Moet afgestemd worden op de voedingstoestand van de bodem. 
De voorraad aan voedingsstoffen in de bovenste centimeters 

Advies op basis van de aanwezige voorraden via een deskundig 
uitgevoerde grondontleding:

Betere opbrengsten
Betere kwaliteit en smakelijkheid gras
Geen onnodige kosten
Geen extra belasting van het milieu



Waarop letten bij de bemesting?

Paarden mesten vaak op slechts een bepaalde plaats, in de zomer 
kan hier extra bemesting achterwege gelaten worden. 
Bij bemesting tijdens de zomer  best als het gras vrij kort staat. 
Niet bij zeer droge omstandigheden.
Wacht min 14 dagen na bemesten met beweiden  om rechtstreekse 
opname te vermijden
Zorg voor een goede bekalkingstoestand



Kleur gras vertelt over stikstofvoorziening

Bron: ILVO



Waarop letten bij de bemesting?

Afstandsregels tot waterlopen

Teeltvrije zone van 1 meter naast de waterlopen

Het decreet Integraal Waterbeleid bepaalt dat tot op 1 meter afstand van 
alle oppervlaktewaterlichamen :

geen bodembewerkingen mogen gebeuren 
Er verbod is op het gebruik van bestrijdingsmiddelen 
Er verbod is op het gebruik van meststoffen 

uitgezonderd bemesting door rechtstreekse uitscheiding bij 
begrazing
Er ontstaat een strook van 1 meter die geen oogstbare teelt kan 
voortbrengen, een zogenaamde ‘teeltvrije zone’.

Bron: Landbouwleven

Bron: ILVO



Onkruidbestrijding?



Onkruidbestrijding?

Algemeen:

In weides komen vele onkruiden voor
Velen worden afgegraasd en hebben geen nadelige invloed op:

Gezondheid van de paarden
De grasproductie

Ook niet gewenste grassen zijn niet noodzakelijk negatief.

Vele (on-)kruiden hebben een hoog mineralengehalte en kunnen zelfs een 
positief element zijn in het rantsoen.

Minder gewasbescherming mits goed onderhoud



Onkruidbestrijding?

Wanneer ontstaan er wel problemen:

Als ze in grote aantallen voorkomen en de grasproductie of de 
voederwaarde ↘
Niet afgegraasd worden door paarden 

netels, distels, ridderzuring ….

Bij voorkomen van giftig onkruiden zoals: jacobskruiskruid, 
herfsttijloos, zwarte nachtschade, …

Bron: paarden.vlaanderen



Onkruidbestrijding?

De ontwikkeling van onkruiden wordt sterk beïnvloed door:

De toestand van het perceel 
Slechte bodemstructuur
Wateroverlast

Door verkeerde uitbating van het grasland 
te lang gras
te laat maaien van een eerste snede
te kort begrazen
open plekken



Onkruidbestrijding?

Basisvoorwaarden om problemen met ongewenste planten te 
voorkomen zijn:

Tijdig maaien 
Bloten van de bossen
Optimaal laten begrazen
Evenwichtig bemesten



Onkruidbestrijding?

Maatregelen bij nieuw grasland: 

Ploegen van de oude zode i.p.v. uitsluitend frezen
Aanleg goed zaaibed
Rollen bevordert de grasopkomst 
‘Toppen’ van het jonge gras  voer best het maaisel af
Zorg voor een goede bekalkingstoestand

Vaak zijn vogelmuur en herderstasje de 
belangrijkste probleemonkruiden 
 snellere groei in de winter dan gras



Onkruidbestrijding?

In bestaand grasland dient er naast de beheersmaatregelen ook 
soms chemisch ingegrepen te worden.

Best vraagt u hierover raad aan een voorlichter of erkend verkoper

Andere mogelijke interessante bronnen:
Landbouwcentrum voor Voedergewassen vzw - www.lcvvzw.be
Departement Landbouw en Visserij, Vlaamse overheid (M. Abts en M. 
Delanoy) - http://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info

http://www.lcvvzw.be/
http://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info


Mag ik professionele 
gewasbeschermings-
middelen gebruiken. 



Mag ik professionele gewasbeschermings-
middelen gebruiken. 

Fytolicentie

Wat is een fytolicentie?

Een fytolicentie is een certificaat van de federale overheid
Dat aangeeft dat u een professionele gebruiker, distributeur of voorlichter bent
Dat u op correcte manier met gewasbeschermingsmiddelen kunt omgaan



Mag ik professionele gewasbeschermings-
middelen gebruiken.

Overzicht toegelaten activiteiten per fytolicentie



Mag ik professionele gewasbeschermings-
middelen gebruiken.

Fytolicentie

Een fytolicentie aanvragen
Mijn fytolicentie raadplegen
Aanvullende opleiding
Gids fytolicentie
Vragen over fytolicentie

 http://fytoweb.be/nl/fytolicentie

http://fytoweb.be/nl/fytolicentie


Giftige planten



Giftige planten

Meestal eten paarden slechts zelden giftige planten
Bij weinig keuze kan het wel gebeuren:

Hele weide overwoekerd 
De weide heel kaal gegeten

Het gevaar voor vergiftiging komt echter meestal van buiten de 
weide:

Struiken uit naburige siertuinen 
Snoeiresten !TAXUS!
Bermen
Sloten



Giftige planten

De meeste planten verliezen hun giftige eigenschappen geheel of 
gedeeltelijk bij het drogen (op enkele uitzonderingen na!)

De symptomen kunnen:
Acuut van aard zijn
Chronisch van aard zijn

Vaak moeilijk te onderscheiden van bv. maag-darmwormproblemen

Meer informatie: Dossier Giftige planten, struiken en bomen 
http://paarden.vlaanderen

http://paarden.vlaanderen/


Giftige planten 

Jacobskruiskruid

Groot gevaar voor paarden 
Opname kan de dood veroorzaken
Vergiftigde paarden zullen nooit volledig herstellen. 

Opgepast!
Ook na drogen nemen paarden sneller de plant op, maar de plant blijft 
giftig! 
Langdurige opname, zelfs een geringe hoeveelheid kan de lever ernstig 
aantasten, met leverinsufficiëntie of –cirrose tot gevolg.

Bron: Janne



Giftige planten 

Jacobskruiskruid

Herkennen van jacobskruiskruid

Bladrozet Bloem Plant

Niet verwarren met: 
Sint-Janskruid x Havikskruid
Boerenwormkruid x Klein streepzaad

Bron: paarden.vlaanderen



Giftige planten 

Jacobskruiskruid

Moeilijk te bestrijden en snelle vermenigvuldiging 
Snel ingrijpen is de boodschap
Voorzorgen te nemen om de verspreiding langs bermen tegen te gaan

Handmatig verwijderen, regelmatig maaien, natuurlijke vijanden
Uitputting 
Rupsen van de jacobsvlinder
Dichte graszode

Chemische bestrijding
Aminopyralid (blijvende weide)
Vraag advies over gebruik bij de leverancier 



https://fytoweb.be/nl

BOFORT 9612P/B
•30 g/l AMINOPYRALIDE 
•100 g/l FLUROXYPYR 

•grasland-weiland (open lucht) (grassland) 
•niet verharde permanent onbeteelde
terreinen (Permeable permanently non-
cultivated land) 

GARLON SUPER 9758P/B
•30 g/l AMINOPYRALIDE 
•240 g/l TRICLOPYR (HE) 

•grasland-weiland (open lucht) (grassland) 
•niet verharde permanent onbeteelde
terreinen (Permeable permanently non-
cultivated land) 

LUOXYL SUPER 9808P/B
•30 g/l AMINOPYRALIDE 
•240 g/l TRICLOPYR (HE) 

•grasland-weiland (open lucht) (grassland) 
•niet verharde permanent onbeteelde
terreinen (Permeable permanently non-
cultivated land) 

https://search.fytoweb.be/prodcommerc-new/ProdCommercialDet.asp?searchvalue=3536&ExternSearch=BOFORT&lang=1
https://search.fytoweb.be/prodcommerc-new/ProdCommercialDet.asp?searchvalue=3813&ExternSearch=GARLON%20SUPER&lang=1
https://search.fytoweb.be/prodcommerc-new/ProdCommercialDet.asp?searchvalue=3898&ExternSearch=LUOXYL%20SUPER&lang=1


Giftige planten 

Esdoornvergiftiging bij paarden (atypische myopathie)

Zeer ernstige, vaak fatale, spierziekte bij paardachtigen. 
Meer dan 75% sterfte binnen drie dagen na het begin van de symptomen. 
Voorlopig is er nog geen oplossing. 
De paarden die overleven houden er vaak hartritmestoornissen aan over.

Oorsprong
Komt voort uit de zaden, de zaailingen en de bladeren van bepaalde 
esdoorns 

Bron: paarden.vlaanderen



Giftige planten 

UGent raad volgende maatregelen aan:

Wees waakzaam vanaf oktober tot eerste vorst en in de lente:
Vallen van bladeren en zaden
Groei van de zaailingen 

Het is van groot belang dat paarden zaden of zaailingen “niet” opeten.
Controleer op en verwijder zaden en zaailingen

Eventueel ingrijpen met selectieve herbiciden

Bron: paarden.vlaanderen





Giftige planten (bijlage)



Giftige planten

Overzicht giftige planten (niet volledig) 



Giftige planten



Heeft mijn paard extra
beschutting nodig in de 
weide? 



Heeft mijn paard extra bescherming nodig in 
de weide? 

Wat zegt de raad voor dierenwelzijn en de wet op het dierenwelzijn 
(vanaf 10.1.2013) i.v.m. beschutting?

“De paarden die buiten worden gehouden, moeten kunnen opgestald
worden of, indien dit niet het geval is, over een natuurlijke beschutting 
of een schuilhok beschikken.”

De beschutting moet paarden voldoende bescherming bieden tegen de wind, 
de regen en de hitte (schaduwzone).

De comfortzone van een paard ligt tussen de -5˚C en de +24˚C.



Heeft mijn paard extra bescherming nodig in 
de weide? 

Wat zegt de raad voor dierenwelzijn en de wet op het dierenwelzijn 
(vanaf 10.1.2013) i.v.m. beschutting?

Tijdens de winters moet de beschutting voldoende bescherming bieden.
Alle dieren moeten zich tegelijkertijd kunnen terugtrekken  de 
beschutting moet bij voorkeur breder dan diep zijn. 
Indien meerdere paarden op de weide staan moet de toegang voldoende 
breed zijn
Gesloten op de kant naar de dominante windrichting.
Goed geventileerd zijn en een schaduwzone verschaffen (zomer). 
In de winter moet de beschutting drie gesloten kanten hebben
De bodem moet voldoende droog en comfortabel zijn.



Heeft mijn paard extra bescherming nodig in 
de weide? 

Wat zegt de raad voor dierenwelzijn en de wet op het dierenwelzijn 
(vanaf 10.1.2013) i.v.m. beschutting?

De minimale oppervlakte per dier is in functie van de schofthoogte
aanbevolen wordt:

Schofthoogte <120cm: 4 m²
Schofthoogte 120-134cm: 4,5 m²
Schofthoogte 134-148cm: 5,5 m²
Schofthoogte148-162cm: 6 m²
Schofthoogte162-175cm: 7,5 m²
Schofthoogte >175cm: 8 m²

Het dak van het schuilhok moet minimaal 0,8m hoger zijn dan de 
schofthoogte van het paard en beschutting bieden tegen warmte en 
koude. 



Heeft mijn paard extra bescherming nodig in 
de weide? 

RUIMTELIJKE ORDENING

Wat is een schuilhok
Een eenvoudige constructie, waarin weidedieren tijdelijk kunnen verblijven
Een schuilhok is niet uitgerust zoals stallen, die bestemd zijn om dieren 
permanent te huisvesten

Eigenschappen van een schuilhok 
Heeft houten wanden
Een oppervlakte van max 40 m² vrijgesteld van stedenbouwkundige 
vergunning 
Een hoogte van maximaal 3 meter
Minstens één volledig open zijde



Heeft mijn paard extra bescherming nodig in 
de weide? 

RUIMTELIJKE ORDENING

Voorwaarden tot oprichting van een schuilhok

Onder bepaalde omstandigheden vrijgesteld van vergunning:
Zone-eigen karakter van de constructie
Op voorwaarde van het omkeerbare karakter
Als de ruimtelijke impact van de constructies minimaal is

Voor je start met bouwen ga altijd te rade bij de lokale overheid



Hittestress?



Heeft mijn paard extra bescherming nodig in 
de weide? 

De thermoneutrale zone 

De zone tussen -5°C en + 20°C à + 25°C omgevingstemperaturen waar de 
lichaamstemperatuur behouden blijft zonder dat er extra inspanningen 
nodig zijn. 

Bron: paarden.vlaanderen



Heeft mijn paard extra bescherming nodig in 
de weide? 

Hittestress 

Bij een omgevingstemperatuur hoger + 20°C à + 25°C

Moeilijker om door het lichaam geproduceerde warmte af te geven aan de 
omgeving
Het paard reageert hierop door zweten, straling en verdamping de warmte aan 
de omgeving af te geven

Hoe hoger de relatieve luchtvochtigheid hoe moeilijker het zweet verdampt. 
Door hittestress kan de lichaamstemperatuur van het paard stijgen. 



Heeft mijn paard extra bescherming nodig in 
de weide? 

Hittestress 

De normale lichaamstemperatuur van het paard bevindt zich tussen 37 °C 
en 38°C. 

>40 °C  levensbedreigend
> 42°C  zuurstofgebrek 

Schade aan lever, hart, nieren en hersenen  sterfte
Eénmaal paard oververhit is geweest  gevoeliger voor hittestress.

Een paard is sneller vatbaar voor oververhitting dan de mens



Heeft mijn paard extra bescherming nodig in 
de weide? 

Hittestress: de symptomen

Gedaalde voederopname
Verminderde prestatie
Verminderde bewegingsactiviteit
Stijve gangen
Verhoogde hartslag
Hijgen, zwaar buikademhalingen, longoedeem 
Onregelmatige en onhandige beweging (ataxie) 
Spijsverteringsstoornissen (diarree of koliek)



Heeft mijn paard extra bescherming nodig in 
de weide? 

Hoe hittestress voorkomen 

Zorg dat de paarden schaduw kunnen opzoeken
Creëer schaduwplekken 

Genoeg én vers drinkwater 
Paarden nemen tot 50 liter water per dag bij warm weer. 
15 liter vochtverlies per dag door zweten.

Paarden die niet goed drinken  scheutje appelsap
’s ochtends vroeg en ‘s avonds laat rijden
Spuit je paard een paar keer af 
Vermijd onnodig transport

Hou de trailer of vrachtwagen in beweging
Opgepast met files 



Heeft mijn paard extra bescherming nodig in 
de weide? 

Wat doen bij hittestress bij symptomen van hittestress?

Contacteer best zo snel mogelijk uw dierenarts
Start onmiddellijk met afspuiten van nek, borst, schouders, rug en benen 
met koel water.

Volg de rectaaltemperatuur op! 



Fructaan een probleem?



Fructaan een probleem?

Wat is Fructaan?
Fructaan is een wateroplosbaar koolhydraat (een soort suiker) dat door 
de grasplant wordt gemaakt onder invloed van zonlicht.

Veroorzaakt hoefbevangenheid bij gevoelige dieren
Hoefbevangenheid blijkt nauwelijk iets met eiwit te maken te hebben 
maar wel met fructaan.
Gevoelige dieren hebben vaak insulineresistentie

Waarvoor dient het?
De plant gebruikt het om te kunnen groeien

Als groei niet mogelijk zal de plant het overtollige fructaan opslaan

Fructaan is een natuurlijk antivries.
Het fructaangehalte loopt fors op zodra de temperatuur onder de 5°C zakt



Fructaan een probleem?

Redenen waarom het fructaangehalte in een plant kan oplopen:

Te lage temperatuur en toch voldoende zonlicht  
Te weinig water en toch voldoende zonlicht 

Zodra het dan gaat regenen wordt het fructaan gebruikt voor een razendsnelle 
groeispurt. 

Te weinig voedingsstoffen in de bodem en toch voldoende zonlicht
In de praktijk betekent dit dat onbemest gras voor paarden gevaarlijker kan 
zijn dan bemest gras!
Door bemesten krijg je minder fructaan per plant, maar meer fructaan per 
hectare

Standweiden  vrije opname  meer gras opname  niet bemesten
Beperkt begrazen  geen vrije opname  minder gras  bemesten
Hooien  zo weinig mogelijk Fructaan/plant  bemesten



Fructaan een probleem?

Opgelet in het voorjaar
Voldoende water
Voldoende voedingsstoffen in de bodem 
Als er veel zonlicht is 
Maar de temperatuur nog erg laag is voor groei (<5°C). 
De reden waarom hoefbevangenheid in het voorjaar zo vaak voorkomt!

De grassoort zelf is een belangrijke factor
Raaigras is een soort die uitblinkt in zijn hoge fructaangehalte.

Fructaan wordt opgeslagen in grasstoppels
Opgepast met zeer kort afgegraasde weides!



Fructaan een probleem?

Samengevat:

Als de temperatuur rond of onder het vriespunt is (geweest) blijft het 
risico het hele etmaal hoog.
Bij warm zonnig weer is de beste graastijd 's nachts en 's ochtends.
Bij warm bewolkt weer is de beste graastijd 's middags en 's avonds.



Fructaan een probleem?

Wat doen met paarden die gevoelig zijn

het grazen beperken op momenten waarop het risico op een hoog 
fructaangehalte erg groot is:

Het graastijdstip aan te passen  fructaan-index (www.hoefnatuurlijk.nl)
De graasduur aan te passen  deel van de dag in een paddock
Stripbegrazing toe te passen  kaal gegeten stukken terug af te schermen
Je hooi laten testen op het suiker- en fructaangehalte. (verschil tot 700%)
Hooi te weken verlaagt het gehalte aan suiker/fructaan

http://www.hoefnatuurlijk.nl/nl/fructaanindex.html


Wat is de ideale
weide voor het paard?



Wat is de ideale weide voor het paard?

Conclusie “de” ideale weide voor “de” paarden bestaat niet!

De ideale weide zal altijd een beetje maatwerk zijn rekening houdend 
met:

Het paard
Wensen eigenaar
Middelen waarover de eigenaar beschikt
Tijd die hij kan investeren
Beschikbare oppervlakte
Ligging van de percelen
Ruimtelijke en juridische aspecten
…. 



BROCHURES



BROCHURES

Grasland voor paarden

Voeding van paarden

Paarden gezond houden

Huisvesting van paarden

De paardensector in Vlaanderen

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties


Bedankt voor uw 
aandacht

Vlaamse overheid

DEPARTEMENT LANDBOUW & VISSERIJ

Jan Eskens

Sectoradviseur: Pluimvee, Kleinvee en Paarden 

M +32 499 94 96 03 - T +32 11 74 26 97 - F  +32 11 74 26 69

Koningin Astridlaan 50 bus 6

BE-3500 Hasselt

jan.eskens@lv.vlaanderen.be

mailto:jan.eskens@lv.vlaanderen.be

