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Nieuw inzaaien
Zo af en toe heeft de grasmat een
opknapbeurt nodig. Dat kun je doen
door het weiland helemaal opnieuw
in te zaaien of de bestaande weide
door te zaaien. Het beste moment
om in te zaaien of door te zaaien is
het najaar of eventueel het vroege
voorjaar. De zomermaanden zijn
minder geschikt.

In gedroogde vorm herkennen de paarden het gif niet, veelal omdat de bittere smaak
eraf is. Je kunt er echter niet van uitgaan dat paarden instinctief het eten van giftige
planten zullen nalaten. Je bent daarom zelf als paardenhouder verantwoordelijk om
te voorkomen dat giftige planten in je weiland en buiten het weiland, binnen het
bereik van het paard staan.
Graslandonderhoud
Voor het behoud van een goede weide is het aan te bevelen om de weide niet alleen
te laten begrazen door paarden. Het beste is om het weiden af te wisselen met maaien
(voederwinning) of het laten begrazen door schapen, geiten of koeien. In weiden die
extensief beweid worden is het niet noodzakelijk de paardenmest te verwijderen. De
wormbesmetting is niet zo hoog en in een natuurlijke wei zullen mestkevers de mest
opeten en verteren zodat de voedingsstoffen beschikbaar komen voor het grasland.
Deze serie bestaat uit vijf folders:
1. Zorg voor Paard en Landschap
2. Hekken, hagen en perceelsranden
3. Landschappelijke inpassing gebouw en erf
4. Financiering van natuur en landschap
5. Natuurlijk begrazen
Te bestellen via www.paardenlandschap.nl of bel 0318-57.83.57

Ontwormen
Het is van belang rekening te houden met
het gebruik van ontwormingsmiddelen. De
meeste ontwormingsmiddelen geven ‘dode
mest’ en komen de ﬂora en fauna niet ten
goede en zijn schadelijk voor het milieu.
Nog belangrijker is dat door regelmatige
ontworming het paard geen kans krijgt om
natuurlijke weerstand op te bouwen.
Aan te raden is om eerst een wormeieren
onderzoek uit te laten voeren om te zien of
het paard wormen heeft en met welk
middel het dier ontwormd kan worden.

Zorg voor Paard
en Landschap
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NATUURLIJK BEGRAZEN

Zorg voor Paard
en Landschap
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Plantensoorten

Paarden zijn uitstekende
natuurlijke begrazers. Hun
graasgedrag beïnvloedt de
vegetatie. Paarden hebben
een breed menu en houden
de graszode kort. Naast
gras eten ze ruw materiaal
van struiken en bomen.
Struiken krijgen hierdoor
een hegachtige vorm.

Grasland is een plantengemeenschap
die kan bestaan uit grassen en andere
planten. De plantensoorten die in de
grasmat kunnen voorkomen zijn:
• Grassen
• Vlinderbloemigen
• Kruiden
• Onkruiden
• Schijngrassen

Veel eigenaren van paarden hebben een stuk(je) grond ter
beschikking. Deze grond wordt gebruikt voor weidegang of als
hooiland. Het is dan ook belangrijk het grasland goed te
onderhouden. Voor een optimale grasproductie en begrazing
is kennis nodig van grond, grondsoort, gewassen en bemesting.

Regelmatige weidegang is
zeer belangrijk voor paarden
tijdens alle jaargetijden
Natuurlijk gedrag
Paarden zijn van nature uitstekend uitgerust om gedurende
het gehele jaar buiten te zijn. Hun vacht past zich naadloos
aan de verschillende jaargetijden aan en houdt hun lichaam
onder bijna alle omstandigheden warm en droog. Regelmatige weidegang is zeer belangrijk voor paarden tijdens alle
jaargetijden. Het benadert de oorspronkelijke leefwijze van

paarden met veel fysieke beweging. Met meerdere dieren bij
elkaar zijn paarden minder snel geneigd ondeugden te ontwikkelen. Het samen weiden bevordert de sociale ontwikkeling en vergroot de weerstand van het paard. Grazen kalmeert paarden met een levendig karakter.
Inrichting weiland
Naast een goed graslandbeheer kunnen de volgende maatregelen worden genomen om de veiligheid en welzijn van paarden te bevorderen:
• Een enkele of een aantal bomen met rondom struiken
planten in of tegen de perceelsrand. Zij vormen een
beschutting tegen wind, regen en zon. Een bijkomend
voordeel is dat bomen nogal wat water opzuigen, waardoor
het weiland droger wordt.
• Reliëf aan brengen. Paarden vinden het fijn om op een
heuveltje op de uitkijk te staan.
• Door elders in het land een poel te graven, ontstaat een
natuurlijke drinkvoorziening. Met de vrijgekomen grond
kan er een heuvel gecreëerd worden.

• Een zandrolplek. Paarden rollen hier graag in, met name als
de dieren bezweet zijn. Het verzorgt de vacht en verwijderd
eventuele parasieten.
• Veekering: heggen en houtwallen die het paard als vluchtdier rust geven en ook de ecologie bevorderd. Wel is het
vaak noodzaak om hierin, zeker de eerste jaren, een omheining te verwerken tegen uitbraak.
Voordeel van deze maatregelen is behalve het vergroten van
het welzijn van uw paarden, een toename van kleine zoogdieren, insecten en vogels.
Grasland
Grasland kan worden gebruikt voor beweiding en voederwinning. In Nederland gebruikt men meestal een graszaadmengsel dat is ontwikkeld voor rundveeweides. Voor paarden is dit
mengsel duidelijk minder geschikt aangezien paarden over
het algemeen te veel eiwit binnen krijgen en een hogere
behoefte hebben aan structuurrijk gras. Bij gras met een laag
vezelgehalte en veel eiwitten kan dit problemen geven en
zelfs gevaarlijk zijn voor paarden. Het kan aanleiding geven

welzijn

tot te sterke vervetting en koliek. Beter is het om een paardenweimengsel met kruiden te gebruiken. Deze mengsels zijn
speciaal ontwikkeld naar behoefte van het paard, zorgen voor
variatie in de voeding en zijn geschikt voor intensief gebruik.
De eisen die gesteld worden aan het gras:
• Grote opbrengst (bij blijvend grasland wat beweid wordt wil
men de opbrengst van april tot en met september)
• Goede smakelijkheid. Deze neemt af in het najaar en
kweekgras is bijvoorbeeld een grassoort dat niet goed
smaakt. Door natrium op het grasland te strooien wordt de
smakelijkheid verhoogd.
• Goede zodenvorming. Een goede zode (grasmat) voorkomt
vertrapping en onkruidvorming.
Giftige planten
Paarden herkennen meestal een niet eetbare plant en laten
deze staan in een wei waar volop voedsel te vinden is. In principe eten de dieren de giftige planten alleen bij grote voedselschaarste of wanneer de plant in het hooi terecht komt.

Giftige planten

Een bijzonder belangrijk aspect hiervan is het hebben
van sociaal, lichamelijk contact met andere paarden.
Paarden zijn kuddedieren en in een wei met andere
paarden kunnen ze hun natuurlijk gedrag vertonen
waardoor hun welzijn vergroot wordt. Paarden in het
wild zijn circa 16 uur bezig met grazen en slapen
slechts tussen de 2-4 uur in korte periodes.

Jacobskruiskruid is een gevaarlijke giftige plant
voor paarden. Andere giftige planten zijn:
• Taxus
• Paardenstaart
• Rododendrons
• Brem
• Klaproos
• Lelietje van Dalen
• Monnikskap
• Liguster
• Waterkruiskruid
• Vingerhoedskruid
• Adelaarsvaren
• Sint Janskruid
• Hondsdraf
• Zwarte Nachtschade
• Heggerank

Jacobskruiskruid

