
   

 

“Ik merk dat de paarden nu heel wat 
rustiger zijn en gelukkiger. 
Zodoende ook de eigenaars.  
Met als resultaat meer en nieuwe 
eigenaarspaarden.”  

(citaat demobedrijf) 

UITNODIGING 
WelPa paardensectoravonden 
Voorstelling van de resultaten van wetenschappelijk 

onderzoek naar welzijn van paarden in maneges en 

pensionstallen in Vlaanderen. 

Getuigenissen van deelnemende demobedrijven. 

 

  

 

MAAK KENNIS MET HET WELPA-PROJECT 

In opdracht van de dienst Dierenwelzijn van het Departement Omgeving voerde de faculteit 

Diergeneeskunde, in samenwerking met Equus Research, het afgelopen jaar een onderzoeksproject 

uit met als doel moderne wetenschappelijke kennis op het gebied van paardenwelzijn te combineren 

met de praktijk eigen aan maneges en pensionstallen. Dit gebeurde via 

• een online enquête die de dagdagelijkse praktijk bij maneges en pensionstallen in kaart 

bracht.  

• demobedrijven die deelnamen aan een traject. Aan de hand van praktische en haalbare 

ingrepen werden aandachtspunten voor het paardenwelzijn aangepakt.  

De laatste fase in het project is het delen van de resultaten van dit project met de paardensector,  

in het bijzonder met manege- en pensionstalhouders. Hiervoor worden twee avonden 

georganiseerd, op verschillende locaties in Vlaanderen, om zoveel mogelijk geïnteresseerden de kans 

te geven aanwezig te zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktische informatie: 

 

De toegang is gratis, inschrijven is verplicht 

Maandag 14 mei 2018 |   Ontvangst: 18u, start: 18u30 
|   Auditorium A, Ingang 12, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent, 
Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke. Parking via derde afrit ronde punt na 
binnenrijden van de campus.  

|   Inschrijven mogelijk tot en met 9 mei: 
https://webappsx.ugent.be/eventManager/events/WelPaMerelbeke 

Maandag 28 mei 2018 |   Ontvangst: 17u30, start: 18u 
|   Lokaal O.5, gebouw O, Campus Drie Eiken, Universiteit Antwerpen, 
Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk. Parkeren op Parking 2, daarna 
bewegwijzering volgen (± 10 minuten wandeling). 

| Inschrijven mogelijk tot en met 23 mei:  
https://webappsx.ugent.be/eventManager/events/WelPaAntwerpen 

 

PROGRAMMA 
Ontvangst met broodjes 

Korte presentatie van het WelPa-project en voorstelling van 

de resultaten van de enquête 

Resultaten van de studie bij de demobedrijven 

Getuigenissen door deelnemende demobedrijven 

Receptie 


