PAARD IN HET LANDSCHAP

GRASLAND
Goed beheerde graslanden zijn onmisbaar voor paarden en hebben een belangrijke
ecologische en landschappelijke waarde. Dit geldt zowel voor graasweiden als voor
hooilanden.

DE PAARDENWEIDE
Oordeelkundig bemesten en bekalken is nodig voor een gezonde paardenweide. Hiervoor
laat je best om de vier of vijf jaar een bodemanalyse uitvoeren. Door overbegrazing
te vermijden, beperk je kale zones. Ze zijn immers een kweekbed voor ongewenste
plantensoorten zoals Jacobskruiskruid, maar ook voor parasieten en wormen. Het zorgt er
ook voor dat bodemverdichting beperkt blijft en planten tot bloei komen.
Gebruik geen herbiciden: deze zijn schadelijk voor zowel de biodiversiteit als voor jouw
paarden zelf. Herbiciden verhinderen de ontwikkeling tot kruidenrijke graslanden. Gebruik
deze enkel wanneer dit hoogstnoodzakelijk is. De voor paarden giftige plantensoorten kan
je mechanisch of handmatig verwijderen.
De vegetatie van een kruidenrijke weide bevat weinig eiwitten en suikers waardoor paarden
minder snel last krijgen van koliek en hoefbevangenheid.
Paarden doen hun behoefte op een vaste plek, die ook latrine wordt genoemd. Hier grazen
ze niet. Voorkom dat latrines een te groot deel van de weide innemen. Daartoe kan je
maaien, slepen en bloten. Slepen gebeurt best voor de regen om de grasgroei te stimuleren
door het verwijderen van afgestorven gras. Bloten gebeurt net na de regen om te zorgen
dat het gras mooi gelijkmatig terug groeit.

HOOILAND VOOR PAARDEN
Maai de hooilanden bij voorkeur twee maal per jaar vanaf 15 juni. Zolang kruiden niet
opvallend aanwezig zijn, is het aangeraden om de eerste jaren te maaien vanaf 15 mei. Door
dit beheer oogst je kruidenrijk en vezelrijk hooi. Je creëert daarbij nest- en opgroeikansen
voor weidevogels en kleine zoogdieren.

MILIEU
Blijvend grasland is de sleutel tot erosiebestrijding en draagt bij in de strijd tegen de
klimaatverandering omwille van de grote hoeveelheid opgeslagen koolstof in de bodem.
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