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Voorgestelde richtlijnen voor maneges en 
pensionstallen in het kader van de dringende 
maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID - 19 te beperken 
                                                                            

De maneges en de pensionstallen zijn gesloten, behoudens de hieronder voorziene beperkte 
activiteiten. Er worden geen lessen gegeven, geen groepslessen en ook geen privélessen. De 
eigenaars van de paarden op de pensionstal kunnen hun paarden bezoeken, mits strikt de 
algemene en bijzondere richtlijnen te volgen. Dierenwelzijn dient onder alle omstandigheden 
gevolgd te worden. De voeding en verzorging van de paarden moeten verzekerd blijven. De 
uitbater(s) en zijn ploeg staan hier naar best vermogen voor in. Indien aangewezen kunnen ook 
eigenaars hieraan bijdragen. 

 

Algemene richtlijnen voor eigen personeel en eigenaars:  

• De “social-distancing” regels moeten stipt gevolgd worden: op alle momenten 1.5 meter 
afstand. 

• Handen worden gewassen en ontsmet bij binnen en buiten gaan. Raad de eigenaars aan 
om zelf hun ontsmettingsmateriaal mee te brengen doch voorzie een minimale voorraad. 

• In de mate van beschikbaarheid wordt geadviseerd mondmaskers te dragen tegen 
verdere verspreiding van het virus. Er bestaan tal van mogelijkheden om zelf maskers te 
maken (zie internet). Als dit niet mogelijk is, kan een sjaal, rolkraag end. een alternatief zijn.  

• Wie de minste tekenen van ziekte verwant met het ademhalingsstelsel heeft, krijgt geen 
toegang. 

• Personen die ziek geweest zijn kunnen pas 7 dagen na het verdwijnen van de symptomen 
toegelaten worden. Personen die recent in het buitenland verbleven, dienen een 
quarantaine  te respecteren van 14 dagen na hun aankomst in België.  

• Alle materiaal dat gebruikt wordt bij de omgang met en het verzorgen van het paard moet 
ontsmet worden na gebruik. Verdunde javel kan hiervoor aangewend worden. 

 

Schema van bezoeken voor eigenaars:  

- Het aantal personen in de manege/pensionstal, wordt afhankelijk van de grootte beperkt 
tot maximaal …. personen tezelfdertijd (volg hiervoor de richtlijnen van o.a. warenhuizen 
t.t.z. 1 persoon per 10 m² stalinrichting). 

- Er wordt toegang verleend tot één eigenaar/verzorger per paard. Familie of vrienden 
worden niet toegelaten. 

- Er wordt geadviseerd een tijdschema op te stellen dat past bij de instelling om te 
vermijden dat teveel eigenaars aan de ingang wachten. Wachten kan gerust in de wagen. 

- De tijd voor verzorging blijft beperkt tot één uur. 
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Schema van beweging van de paarden voor eigen personeel en 
eigenaars:  

• Binnen de grenzen van wat naar dierenwelzijn toelaatbaar is, dient de beweging van de 
paarden ingevolge de huidige uitzonderlijke omstandigheden beperkt te worden. 

• De zadelkamer is een punt waar iedereen samenkomt. Best dat alle materiaal nodig voor 
het berijden aan de eigen stal ligt, eventueel in een gesloten box voor de stal.  

• Bij het stappen en/of rijden van de paarden zal de “social-distancing” eveneens 
gerespecteerd worden. 

• Per bedrijf wordt een tijdsschema opgemaakt voor het gebruik van de pistes, met als 
regel: slechts één ruiter tegelijk per piste. Na de noodzakelijke beweging/verzorging van 
het paard dient men het bedrijf onmiddellijk te verlaten. 

o grote piste: in tijdsblokken van een half uur 
o buitenpiste en kleine piste: in tijdsblokken van 20 minuten 

• Een buitenwandeling is enkel toegestaan in de omgeving van de standplaats van het 
paard, individueel of met de leden van de familie die onder hetzelfde dak wonen, of 
vergezeld van één andere – steeds dezelfde – persoon. Inschrijven is nodig om te 
vermijden dat er te veel personen aanwezig zijn op de manege. De wandeling mag 
maximaal 1 uur duren.  
 

De instructies van de uitbater dienen steeds stipt gevolgd te worden. Volksgezondheid is op dit 
moment de absolute prioriteit. PaardenPunt Vlaanderen roept op tot maximale voorzichtigheid in 
het belang van uw gezondheid, die van uw naasten en van de gehele bevolking!   

 
Meer info zie 
https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs 
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/am_covid_20200318.pdf 
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