
1

zorg voor paard 
en landschap





3

Inhoud

Inleiding  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5

Groeiende paardenhouderij maakt groeiende zorg voor landschap nodig ...............................................................................................................................................................................................7

Paard en landschap in Oost-Vlaanderen ..........................................................................................................................................................................................................................................................................11

 Paardenhouderij: een brede waaier van activiteiten ..................................................................................................................................................................................................................................13

 In relatie met het landschap .....................................................................................................................................................................................................................................................................................15

 Oost-Vlaamse cijfers ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................17

Aan de slag in het landschap..................................................................................................................................................................................................................................................................................................19

 Waarom aandacht voor landschap? .....................................................................................................................................................................................................................................................................21

 ‘Geïntegreerd agrarisch bouwen’? ........................................................................................................................................................................................................................................................................23

 Gebouwen en infrastructuur - Meer dan bakstenen en hout ................................................................................................................................................................................................................25

 Kleine multifunctionele landschapselementen .............................................................................................................................................................................................................................................35

U staat er niet alleen voor .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................47

 Hoe steunt de Provincie Oost-Vlaanderen? .....................................................................................................................................................................................................................................................51

Meer weten? .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................51

Meer lezen  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................53

Colofon  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................55





5

Leidraad voor bedrijven en hobbyisten

Landbouw en landschap gaan hand in hand. 

Dat inspireert de Provincie en de Provinciale Landbouwkamer voor Oost-Vlaanderen al meer dan twintig jaar om landbouwers te steunen in hun actieve rol van 
landschapsbouwer en beheerder van landschap. Dat doen we door advies op maat, subsidies, groepsaankopen en vorming aan te bieden.

In de landbouw wint de paardensector aan belang, zowel professioneel als recreatief. De Provinciale Landbouwkamer nam daarom het initiatief om via het  
PDPO1-project ‘Paardekracht, krachtig landschap’ de paardensector in Oost-Vlaanderen beter in kaart te brengen en deze inspirerende brochure op te maken.

Deze brochure wil een leidraad bieden aan bedrijven en hobbyisten die graag meewerken aan een rijk landschap waar het aangenaam vertoeven is voor mens en 
dier. Het vraagt soms wat lef en initiatief om aan landschapsontwikkeling te doen, maar het loont de moeite. Uw bedrijf en omgeving varen er wel bij. 

Hebt u na het lezen van deze brochure boordevol tips concrete vragen of kunt u advies op maat van uw bedrijf gebruiken? Neem dan zeker contact op met dienst 
Landbouw en Platteland van de Provincie. De contactgegevens vindt u achteraan in deze brochure. 

Alexander Vercamer 
Gedeputeerde bevoegd voor landbouw  
en platteland

1  PDPO: Programma voor Plattelandsontwikkeling. 
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Groeiende paardenhouderij 

maakt groeiende zorg voor 

landschap nodig



Professionele paardenhouderij en -sport telt in Vlaanderen 170.000 paarden
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De paardenhouderij in Vlaanderen is in volle ontwikkeling. Met meer dan 
190.000 paarden bevestigt Vlaanderen zijn status als paardenregio. De paar-
densector wordt professioneler en groeide de laatste jaren uit tot een nieuwe 
economische factor in de landbouw. In de sector werken meer dan 3.500 men-
sen fulltime en het paard is opnieuw een belangrijk exportproduct voor België.

Ook recreatief zijn steeds meer mensen met paarden actief. Drie procent van de 
Vlaamse gezinnen heeft één of meer paarden. 

Die snelle opgang heeft ook een ruimtelijke impact. Uit een internetenquête bij 
1.001 paardenhouders blijkt dat 1/3 van het weilandareaal momenteel gebruikt 
wordt door paardenhouders. Die weiden liggen vooral in agrarisch gebied (on-
geveer 85%), woongebied (ongeveer 10%) en bosgebied (ongeveer 1%). 

De vraag naar ruiterinfrastructuur groeit. Voor maneges en pensionstallingen 
zijn er overdekte rijpistes, stallen en springconstructies nodig. Weiden met 
schuilhokken of stallen zijn in trek bij hobbyisten en de vraag naar netwerken 
van verzorgde ruiterpaden stijgt. Ook de professionele paardenhouderijen ont-
wikkelen zich verder.

De groeiende en dynamische paardensector heeft een belangrijke impact op 
het landschap en de landschapskwaliteit.

In de schaars wordende open ruimte is het de opdracht van de overheid en de 
paardensector om te zorgen voor een kwaliteitsvol landschap. Via doordacht 
beleid kan de paardenhouderij de regionale economie verder stimuleren én 
een meerwaarde betekenen voor het landschap. 

Heel wat paardenhouders staan dicht bij de natuur. Ze willen hun beroep of 

hobby beleven in een groene, aangename, landelijke omgeving. Voor profes- 
sionele paardenhouders draagt een kwaliteitsvol landschap in de omgeving 
van het bedrijf bij tot een positief imago. Het is ook een troef voor bedrijven die 
overnachtingsmogelijkheden, recreatie aanbieden.

u Karakteristieke landschappen vragen passende architectuur. Creatief ontwerp bij de 
Boerekreeksite maakt binding met het landschap van kreken, dijken en bomenrijen. 

Positieve voorbeelden en initiatieven kunnen een tegenwicht vormen voor de 
veel gehoorde kritiek dat de groei van de paardenhouderij leidt tot ‘verromme-
ling’ van het landschap.

Deze brochure is een inspirerende leidraad voor bedrijven en hobbyisten die 
graag meewerken aan een rijk landschap waar het aangenaam vertoeven is 
voor mens en dier.
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Paard en landschap in  

Oost-Vlaanderen



Er is dikwijls een verwevenheid van activiteiten: fokkerij, sport, recreatie.
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Paardenhouderij: een brede 
waaier van activiteiten

Paardenhouderij is een verzamelnaam voor heel wat activiteiten. Tot de zui-
vere beroepslandbouw behoren paardenfokkerijen, opfokbedrijven voor jonge 
paarden, hengstenhouderij (vaak in combinatie met een centrum voor kunst-
matige inseminatie), productie van paardenmelk en africhtingsstallen.

Landbouwverwante activiteiten sluiten onmiddellijk aan bij de landbouw 
en zijn afgestemd op of te beschouwen als diversificatie van de land- en 
tuinbouw. Tot die groep behoren hippotherapie, de zuivere centra voor  
kunstmatige inseminatie, hoevetoerisme (aansluitend bij landbouw) en paar-
denpensions. Een derde kleine groep activiteiten is zuiver gericht op recreatie: 
maneges, paardensport, prijskampen, endurance, koetstochten. In de praktijk 
combineert een bedrijf meestal verschillende activiteiten.

Naast de professionele paardenhouders zijn er de hobby-paardenhouders. Zij 
houden paarden zonder er belangrijke inkomsten uit te halen. Er zijn veel meer 
recreatieve dan professionele paardenhouders. 



Vrijgekomen hoeve, benut door paardenhouder met respect voor  
de hoevestijl en omgeving.
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In relatie met het landschap

Het ruimtegebruik van de professionele paardenhouderij is anders dan dat van 
hobbyisten. Hobbyisten houden één tot een paar paarden op een relatief kleine 
oppervlakte. Professionele paardenhouders houden dikwijls tientallen paarden 
en hebben meer hectaren en vaak meer infrastructuur nodig. 

u De uitbating van een professionele paardenhouderij vraagt net als andere agrarische 
activiteiten dikwijls een heus gebouwencomplex.

Onder andere omdat professionele paardenhouders meer ruimte nodig heb-
ben, komen ze vooral voor in het buitengebied, in agrarische gebieden volgens  

 
het gewestplan. Volwaardige paardenhouderijen verschijnen op nieuwe loca-
ties en op bestaande bedrijfslocaties of ontstaan vanuit andere landbouwacti-
viteiten.

Hobbyisten vind je zowel in het buitengebied als in residentiële en stedelijke 
gebieden. In woonkernen staan paarden op de overgebleven kleine weiden na 
verkaveling. In het buitengebied vaak bij leegstaande hoevetjes. Hobbyisten 
vormen de leegstaande gebouwen vaak om tot geschikte paardenstallen en 
nemen de vrijgekomen landbouwgronden in.

Kleinere percelen en leegstaande gebouwen in landbouwgebied zijn interes-
sant voor paardenhouderij. De sterke vraag laat de prijs van deze infrastructuur 
stijgen en die wordt dan ook minder haalbaar voor andere landbouwactivi-
teiten. Een versnipperd landbouwlandschap wordt vaak een thuishaven voor 
paardenhouders. Maar de paardenhouderij op zich mag geen aanleiding zijn 
tot versnippering en degradatie van het landschap. De uitdaging is versnipper-
de landschappen op te waarderen en kwaliteitsvol in te richten als waardevol 
kleinschalig landschap. 



Aantal geregistreerde paarden per gemeente 2013. Aantal geregistreerde paarden per km² per gemeente 2013.
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Oost-Vlaamse cijfers 

Ook in Oost-Vlaanderen floreren de professionele en de recreatieve paarden-
houderij.

Volgens cijfers van de Belgische Confederatie van het Paard, waar elk paard 
verplicht geregistreerd wordt, zijn er in Oost-Vlaanderen 41.719 paarden, 1.548 
wedstrijdruiters en 153 paardensportverenigingen.

In de buurt van steden is er veel vraag naar recreatie. Dat blijkt uit de cijfers per 
gemeente: in Gent, Sint-Niklaas, Aalst en Ninove zijn de meeste paarden. 

In het Waasland en het Meetjesland zijn er veel geregistreerde paarden, maar 
in aantal paarden per km² springt vooral de regio Schelde-Durme in het oog. In 
dat sterk versnipperde landschap is de dichtheid van paarden het hoogst. In de 
grensgemeenten met Nederland en aan de taalgrens is de dichtheid wat lager. 

Ook de landbouwtelling is een nuttige bron van informatie over de professio-
nele paardenhouderij. 

Volgens die bron zijn er 7.077 paardachtigen (paarden, pony’s en ezels) gestald  

 
 
 
in Oost-Vlaanderen op 861 actieve bedrijven. Oost-Vlaanderen komt als provin-
cie op de eerste plaats met meer dan 29% van de Vlaamse paardachtigen (FOD 
Economie, ADSEI, 2013). 

Volgens het Vlaams Paardenloket heeft onze provincie ook de meeste mane-
ges, pensionstallen en verwante activiteiten.

In combinatie met de cijfers van de Belgische Confederatie van het Paard geeft 
dat een beeld van de verhouding paarden bij professionele of bij recreatieve 
paardenhouders. 

In 2013 waren er voor elk paard op een professioneel landbouwbedrijf gemid-
deld bijna zes paarden bij recreatieve paardenhouders. In die verhouding zijn er 
wel grote verschillen. In Laarne, Assenede, Sint-Laureins, Eeklo, Kruishoutem en 
Melle is meer dan 30% van de paarden in handen van professionele paarden-
houders. In Buggenhout, Denderleeuw, Merelbeke, Moerbeke, Lebbeke, Lede, 
Ninove, Berlare en Lierde is dat hooguit 5%. In elk geval blijkt dat de recreatieve 
sector een heel belangrijke doelgroep is voor wie wil werken aan de kwaliteit 
van het landschap in relatie tot paardenhouderij.
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Aan de slag in het landschap



Het landschap is uitverkoren voor allerlei activiteiten; 
zoveel redenen meer om er zorg voor te dragen.
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Waarom aandacht voor 
landschap?

Bent u vandaag professioneel of recreatief paardenhouder, of hebt u plannen 
in die richting? Dan is deze brochure er speciaal voor u. U bent een onmisbare 
partner in het streven van de Provincie Oost-Vlaanderen naar een dynamisch en 
harmonieus landschap. 

Als paardenhouder bent u vaak actief in een landschappelijke omgeving. U ge-
niet van het landschap. U zoekt ruiterpaden in een mooie omgeving om wan-
delingen of tochten te maken of ze aan te bieden aan uw klanten. U gebruikt 
weiden, akkers, bestaande hoeves of u richt nieuwe gebouwen op in het land-
schap. Het landschap wordt ook opgezocht voor de organisatie van wedstrij-
den.

Landschap is een geheel, de samenvoeging van de beeldvormende elemen-
ten in de open ruimte. Elke paardenhouder is inrichter en beheerder van het 
landschap. Dat biedt heel wat kansen, en vraagt ook een gedeelde visie en een 
goede aanpak.

u luchtfoto: Landschap als geheel van elementen. 

In dit hoofdstuk vindt u aanbevelingen over hoe u uw activiteit en beheer van 
gronden en weiden op een verantwoorde manier integreert in het landschap. 
De aanbevelingen steunen op de principes van ‘geïntegreerd agrarisch bou-
wen’ en hebben duurzaam gebruik en beheer van de open ruimte als doel. 

© Henderyckx



Nieuwe bouwtechnieken laten heel wat variatiemogelijk-
heden in de zoektocht naar goede beeldkwaliteit.
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‘Geïntegreerd agrarisch 
bouwen’?

In landbouwgebieden worden hoeves gebouwd op zorgvuldig uitgekozen 
plaatsen. De hoeves bepalen mee het beeld en de uitstraling van het landschap. 

Vroeger was de soort hoeve sterk streekgebonden. De aanwezigheid van be-
paalde materialen en hun natuurlijke kleuren waren heel bepalend. De inplan-
ting van de gebouwen was gebaseerd op de praktijk: bereikbaarheid, arbeids-
organisatie, toezicht. Zo paste de hoeve optimaal in haar omgeving. 

Vandaag houdt men minder rekening met streekgebonden omgevingsfacto-
ren. Er zijn nieuwe bouwtechnieken. Materiaal kan van overal aangevoerd wor-
den en is in allerlei kleuren verkrijgbaar. Het resultaat is dat nieuwe agrarische 
gebouwen, ook voor de paardenhouderij, dikwijls ervaren worden als storend 
in het landschap.

Toch hebben het landschap en de paardenhouder voordeel bij architecturaal 
verantwoorde gebouwen en constructies. Ze bepalen mee de lokale identiteit 
en de beeldkwaliteit van de omgeving2. Het ontwerp van een gebouw, het 

2  Beeldkwaliteit van een landschap: hoe een landschap eruitziet, maar ook hoe het func-

tioneert in zijn brede omgeving. Het begrip kwaliteit duidt op een waardering van de kenmerken 

van het landschap. Zo gaat het bij de beeldkwaliteit van een landschap over het reliëf, de eenheid 

van landschappelijke en stedenbouwkundige structuren (waterlopen en hun oevers, randafwer-

king, groenstructuren, bijzondere objecten), de herkenbaarheid van elementen in het landschap, 

zoals wegen, beplantingen, de systematiek van erfinrichting en het type beplanting, materiaal en 

detaillering.

materiaal, hoe het zich integreert in de omgeving; het draagt allemaal bij tot 
ons beeld van het platteland. Het harmonisch samengaan van landbouw- of 
aanverwante activiteiten met de omgeving is het streefdoel van geïntegreerd 
agrarisch bouwen.

Geïntegreerd agrarisch bouwen houdt rekening met de harde of ‘rode compo-
nent’, de gebouwen en infrastructuur, nodig voor de bedrijfsuitrusting: stallen, 
opslag, pistes. Anderzijds is er de ‘groene component’: al wat groeit en bloeit op 
en rond het erf. Duurzaam beheer van die landschapselementen bevordert de 
biodiversiteit en de ecologische waarde in de directe omgeving.

u De inplanting van een paardenhouderij gaat samen met landschapsontwikkeling in 
de omgeving.



De mogelijkheden vergelijken heeft bijgedragen  
tot het vinden van kwaliteitsvolle oplossingen. 

Hobbystallen op een kwaliteitsvolle manier  
verbouwen.

Inrichting na verbouwing.

Ook professioneel is nieuwe inrichting van bestaande 
stallen te waarderen. Binneninrichting vóór.
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Gebouwen en infrastructuur 
Meer dan bakstenen en hout 

Gebouwen of infrastructuur integreren in het landschap begint bij toekomst-
gericht denken over uw bedrijf of hobby. Essentieel is dat u de omgeving goed 
kent en weet wat u op termijn beoogt met uw paardenactiviteit. Informeer 
uzelf en stel veel vragen: 

 · Welke infrastructuur hebt u nodig voor uw activiteit? Paardenstallen, 
paddocks, een longeerring, een stapmolen, een binnen- of buitenpiste?

 · Welke aanpassingen of uitbreidingen zijn er in de toekomst nog nodig 
op uw locatie?

 · Welke planologische bestemming, waardering en bescherming heeft 
de locatie en welke ontwikkeling stelt u voorop?

 · Is er genoeg ruimte voor een duurzame inrichting op termijn? Hoe kan 
uw activiteit duurzaam gebruik maken van de beschikbare ruimte ? 

 · Hoe kunt u rekening houden met de bestaande omgeving en met de 
waardevolle landschapselementen die er al zijn?

Maak dus een grondige, toekomstgerichte studie zodat u uw erf bij elke stap 
in de evolutie van uw bedrijf optimaal kunt inrichten. Nieuwe gebouwen en 
infrastructuur beïnvloeden de ruime omgeving, het landschapsbeeld en de 
kwaliteit van het landschap. 

Vraag ook raad aan collega’s of deskundigen. Want ruim overleg en creatief 
denken geeft u de beste kans op een goede toekomstvisie voor uw activiteit 
met paarden in het landschap.

Vergunningen en advies

Voor heel wat ingrepen hebt u een omgevingsvergunning nodig.

Of u die vergunning krijgt, hangt af van de activiteit en de ligging volgens de 
ruimtelijke bestemmingsplannen. De brochure ‘Paardenhouderij en steden-
bouwkundige vergunningen in het agrarisch gebied’ van het departement 
Landbouw en Visserij legt uit wat de mogelijkheden zijn. 

Hebt u concrete vragen? Vraag dan informatie bij de stedenbouwkundige amb-
tenaar van uw gemeente. Hij kan u informeren over de wetgeving, de bestem-
mingsplannen en aanvraagprocedures. Bij wat grotere werken hebt u meestal 
een architect of studiebureau nodig om u verder te helpen met het ontwerp en 
met uw aanvraag.

Samen met uw architect of andere externe deskundigen kunt u het best ver-
schillende opties en afwegingen in beschouwing nemen om tot een zo goed 
mogelijk resultaat te komen. Perspectieftekeningen kunnen helpen om alles te 
visualiseren.

Landschappelijke integratie zoekt aansluiting met omgevingskenmerken en 
met het landschapstype om tot een eenheid te komen. Daar zijn geen vaste 
regels voor, maar wel aanknopingspunten om van te vertrekken: inplanting en 
harmonie, volume en vormgeving, materiaal en kleur. 



Het is belangrijk te streven naar een goede ordening 
uitgaande van organisatie en omgeving.
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Optimale inplanting in harmonie met de omgeving

Het globale concept bepaalt meer het beeld van een erf dan de architectuur 
van een individueel gebouw. Zowel het geheel als elk afzonderlijk element 
moeten dus de nodige aandacht krijgen. Door te puzzelen met verschillende 
opstellingen of varianten kunt u zoeken naar een optimale ordening.

Tips
 · Laat gebouwen beter bij elkaar aansluiten door ze te clusteren en ze 

symmetrisch, evenwijdig of haaks op elkaar in te planten (geometrische 
opstelling).

 · Maak logische verbindingen voor de organisatie. Bijvoorbeeld: oprit/
laadplaats/stal, stal/weidetoegang, voederopslag/stal, stal/longeerring 
of stapmolen.

 · Weeg op een bestaand erf af of u de gebouwen kunt gebruiken of ver-
bouwen voor een nieuwe functie. Soms zijn varkensstallen om te vor-
men tot paardenboxen of een potstal tot groepsstal voor paarden.

 · Geef gebouwen met erfgoedwaarde een waardevolle centrale plaats. 
Ze vertellen het verhaal van de site in haar omgeving.

 · Beperk de oppervlakte van nieuwe gebouwen en verharding tot een 
minimum. 

 · Probeer de bestaande doorzichten te bewaren. Een herkenbare, over-
zichtelijke erfplaats maakt de belevingswaarde groter. Ook het zicht op 
de paardenboxen maakt de beleving groter. 

 · Zorg voor een uitnodigende, verzorgde toegang. Plant enkele solitaire 
bomen bij de toegang of langs de oprijlaan. Een aantrekkelijke aanslui-
ting met het openbaar domein kan voor paardenhouders met pensi-
onstallen of recreatieve wandelaansluiting het verschil maken.

 · Plan bij de inplanting van gebouwen meteen ruimte voor groen: bo-

men, hagen of struiken. Dat draagt bij tot de structuur van het erf. Het 
zet gebouwen in een ander perspectief en zorgt voor aansluiting bij 
omgeving en landschap.

u Combinatie van stallen en binnenpiste met goede organisatie en compacte ruim-
te-inname.

Water, bodem en licht

Tips
 · Hou rekening met de waterhuishouding op uw erf. Geef water zoveel 

mogelijk de kans om te infiltreren in de ondergrond. Oppervlaktewater 
kan afgeleid worden naar een wadi. Voor minder intens gebruikte op-
pervlakten is halfverharding een alternatief.

 · Voor de aanleg van een rijpiste kunt u een rijbak boven op de bodem aan-
leggen of de vruchtbare toplaag apart houden om later te recupereren.

 · Beperk lichtvervuiling. Lichtmasten maken avondactiviteiten mogelijk, 



Buitenpiste met kunststof bodem en 
omzoomd door een beukenhaag.

Stapmolen is perfect integreerbaar.

Een dakoversteek of afdak  
verkleint grote volumes visueel.

Gemeenschappelijke rijruimte of piste door de rijvereniging 
ter beschikking gesteld is een lovenswaardig initiatief.
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maar de buurt mag er geen hinder van ondervinden. Zet uw lichtmas-
ten vlak bij gebouwen en richt de armaturen naar de gewenste plek. 
Gebruik liever wat meer zwakke lantaarns in plaats van een paar sterke 
lichtpunten. Beperk uw energieverbruik met afzonderlijk te bedienen 
verlichting.

Specifieke infrastructuur

Integreer uw stapmolen of longeerpiste zoveel mogelijk en laat ze mooi aan-
sluiten bij uw gebouwenkavel. Als dat meer ruimte in beslag neemt, onder-
steun die dan meteen met nieuwe landschapsversterkende elementen. Maak 
de nodige afsluiting niet te dominant. Lees meer hierover in het hoofdstukje 
rond omheining en afrastering. 

Bekijk eens of u infrastructuur kunt delen met andere paardenhouders. Rijver-
enigingen stellen gemeenschappelijke infrastructuur ter beschikking. Of mis-
schien kan het gemeentebestuur daarvoor zorgen?

Speel met vormgeving en volume

Een creatieve vormgeving en aangepaste volumes kunnen architecturaal een 
wereld van verschil maken. Nieuwe gebouwen vallen vaak op door een groot 
volume en monotone vormgeving. Verschillende functies worden meestal on-
dergebracht in één grote ruimte of gebouw. Variaties kunnen de aanblik op een 
gebouw heel aangenaam maken. 

Paardenboxen kunnen bijvoorbeeld uitgewerkt worden onder een doorste-
kend dak van de trainingspiste. Een bureel- of ontvangstruimte kan uitgewerkt 
worden in een kleiner volume aan de kopgevel. Alternatieve en creatieve oplos-

singen maken een gebouw herkenbaarder en functioneler en hoeven daarom 
niet duurder te zijn. 

Tips
 · Kies voor eenzelfde dakhelling om aan te sluiten bij bestaande gebouwen. 
 · Zorg voor openheid van groepboxen, mestvaalt of machineberging om 

ze beter te laten aansluiten met de open ruimte.
 · Bescherm staldeuren of de toegang met een dakoversteek, die meteen 

zorgt voor een landelijk karakter. 
 · Streef naar eenvoud in architectuur en laat overbodige versieringen 

achterwege. Zorg dat de architectuur aansluiting vindt bij de omgeving.
 · Bouw in juiste proporties. Beter verschillende kleine gebouwen dan 

één gigantisch groot. Eén ruimte kan ook opgebouwd zijn uit verschil-
lende dakvolumes. De compositie van de dakvolumes is dikwijls heel 
goed zichtbaar in het landschap. 

u Landelijke vormgeving met dakoversteek en wolfseind



Met faunapanelen plant u meteen 
ruimte voor nestkasten in de wanden.

Passende creatieve oplossingen maken het aange-
naam voor de paardenhouder en de omgeving.

Het schuilhok heeft minstens 
één open kant.

Een groendak maakt de aansluiting 
met het landschap eenvoudig.
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Voor zwaluwen, vleermuizen en andere soorten is het best nestkasten op te 
hangen in nieuwe en bestaande gebouwen. Voor nieuwe gebouwen kunt u in 
de planning kiezen voor de inplanting van enkele faunapanelen. Dat zijn beton-
panelen waarin bij de productie standaardopeningen gemaakt worden. Daarin 
kunt u achteraf gemakkelijk nestkasten ophangen.

Materiaal en kleur kiezen

De kleuren en materialen zijn heel belangrijk voor het uitzicht van een gebouw. 
En de samenhang met de omliggende gebouwen is minstens even belangrijk. 
Nieuwe materialen en kleuren moeten niet uitgesloten worden, maar rekening 
houden met de harmonie met de omgeving. 

Tips
 · Vermijd sterk contrasterende en felle kleuren. Eenvoudige sobere mate-

rialen passen meestal beter in het landschap. 
 · Kies zorgvuldig kleuren en materialen. Laat u inspireren door bestaande 

gebouwen in de omgeving. Een beetje contrast kan, als het ook archi-
tectonisch ondersteund wordt.

 · Kies voor uw dak materialen en kleuren om uw gebouw goed af te 
stemmen op het omgevende landschap. In een landschap vallen daken 
vaak erg op.

 · Combineer twee bij elkaar passende materialen om eentonigheid te 
voorkomen. Gebruik verschillende materialen consequent en in een 
goede verhouding.

 · Kies voor hout als een duurzaam en natuurlijk materiaal dat heel goed 
past in een landelijke context. Het kan als constructie- en als gevelma-
teriaal gebruikt worden. Hout in de gevelafwerking is ook een goede 
binder tussen verschillende gebouwen of constructies, bijvoorbeeld 

tussen trainingshal, stallen en stapmolen. 
 · Tover licht hellende en platte daken om tot een groendak.

Schuilhok of natuurlijke beschutting

Paarden voelen zich het best thuis in de open lucht. Grasland is hun natuurlijke 
biotoop. In de zomer zoeken ze beschutting tegen zon en insecten. In de win-
ter vooral tegen hevige wind en neerslag, minder tegen de kou. De wet op het 
dierenwelzijn bepaalt dat alle paardachtigen zoals paarden, pony’s en ezels die 
buiten lopen, gestald moeten kunnen worden of een schuilhok of natuurlijke 
beschutting moeten krijgen, zoals houtkanten of bomen. In de praktijk maken 
paarden weinig gebruik van een stal.

Wat? Schuilhokken zijn eenvoudige constructies op de wei, waarin één of meer 
paarden tijdelijk kunnen verblijven. Ze zijn niet uitgerust zoals stallen voor die-
ren of voor opslag. Ze moeten opgebouwd zijn uit eenvoudige en gemakkelijk 
verwijderbare materialen, met minstens één open kant.

Hoe? Zorg voor een stevige constructie met verluchtingsmogelijkheden. Ge-
bruik een schuilhok liever niet als voeder- en opslagplaats. Ook een droge, 
propere bodem is belangrijk voor het welzijn van het paard. Een natte, onhy- 
giënische bodem is een broeihaard voor parasieten en bacteriën. Meer richt- 
lijnen voor paardachtigen in de wei vindt u op de website van het Vlaams Paar-
denloket (www.vlaamspaardenloket.be) onder ‘Beschutting op de wei’.

Tips
 · Kies met het oog op het landschap bij voorkeur voor een natuurlijke 

beschutting (boom of houtkant).
 · Zet een schuilhok het best op een hoger gelegen zone in de wei of in 



Lichte palen en grijs schrikdraad verminderen 
de dominantie in het landschap. 

Afsluitingen kunt u het best integreren in lijnvormige 
groenstructuren. Dat laat toe de afsluiting minder 
opvallend te maken en het groen is een goed zicht-
bare fysieke barrière voor de paarden.
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een gebied met goede afwatering om de bodem droog te houden.
 · Zet een schuilhok bij voorkeur niet bij de toegang van de wei of bij de tij-

delijke voederplaats. De extra betreding kan de bodem modderig maken.
 · Kies voor een eenvoudige maar degelijke constructie. Vermijd een alle-

gaartje van afgedankte materialen.
 · Gebruik natuurlijke kleuren en materialen die opgaan in de omgeving. 

De voorkeur gaat uit naar natuurlijk hout en een donkere dakbedekking. 
Kies eventueel voor een aanpasbaar schuilhok. In de zomer volstaat een 
dakconstructie met één wand als schuilhok. In de winter opteert u het 
best voor drie wanden. Oriënteer de gesloten kant naar de dominante 
windrichting.

 · U hoeft het schuilhok niet altijd op te vatten als ‘hok’. Schuilen kan per-
fect onder een dak met centraal een T-vormige wand.

Omheining en afrastering

Paarden zijn van nature vluchtdieren. Een goede omheining of afrastering 
voorkomt dat paarden uitbreken en is ook handig om weiden op te delen in 
begrazingsblokken. Gebruik geen gaas- of prikkeldraad; die kunnen paarden 
verwonden. 

Hoe houdt u rekening met het landschap als u een omheining kiest? De com-
binatie van verticale palen en horizontale draden, linten of planken kan heel 
bepalend zijn in een landschapsbeeld. Besteed er de nodige aandacht aan. 
Afrasteringen storen vooral door de zware constructie of de hoogte. Door de 
combinatie met schrikdraad kunt u de robuustheid van de afrastering beper-
ken. Het type paard, pony of uw manier van paarden houden, kan andere eisen 
stellen aan de afsluiting. Een goede ‘standaardafsluiting’ bestaat eigenlijk niet. 
Wel tips om afrasteringen minder storend te maken.

Tips
 · Vermijd permanente onderverdelingen van de wei en dominante afsluitin-

gen. De drukte van veel afsluitingen contrasteert vaak te fel met het landschap.
 · Laat de afsluiting aansluiten bij bestaande hagen, beken, houtkanten 

of muurtjes. Of plant hagen of houtkanten langs de afsluiting voor een 
betere inpassing in het landschap.

 · Gebruik duurzame materialen. Kies bij voorkeur Europees kastanje- of 
acaciahout met een FSC-label. Tropisch hardhout of geïmpregneerd 
naaldhout zijn minder vriendelijk voor het milieu.

 · Spoorbiels of gecreosoteerde palen zijn chemisch behandeld en niet geschikt. 
 · Ondersteun houten horizontale liggers met schrikdraad. Dat laat een 

minder zware constructie toe met de palen eventueel wat verder uit 
elkaar. Beperk horizontale planken of balken tot twee.

 · Gebruik geen vangrails of andere zware materialen voor de horizontale 
liggers.

 · Beperk de hoogte van de horizontale planken of balken tot 1,20 meter 
boven het maaiveld. Breng eventueel extra schrikdraad aan. 

 · Laat afrasteringen ordelijk door het landschap lopen. 
 · Hou het verzorgd en kies voor één soort materiaal. Uniforme afsluitin-

gen zorgen voor eenheid en rust in het landschapsbeeld. Anders maakt 
het een rommelige indruk.

 · Gebruik voor tijdelijke afsluitingen het liefst koord, schrikdraad en lin-
ten in een neutrale kleur (groen, bruin en zwart). Die kosten evenveel 
als wit lint, maar vallen beduidend minder op in het landschap.

 · Plaats een afrastering op voldoende afstand (minstens één maar beter 
anderhalve meter) van de perceelsgrenzen, grachten of andere land-
schapselementen. Paarden kunnen over hun afsluitingen heen buigen.

 · Laat de afsluiting van een buitenpiste aansluiten met de weideafslui-
ting. Of laat ze helemaal achterwege.



Oude bomen hebben een belangrijke landschappelijke 
waarde, waardoor ze zeker te behouden zijn.
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Kleine multifunctionele 
landschapselementen

Bomen, houtkanten, heggen, hagen, waterlopen, poelen, weiden en graslanden 
zijn de natuurlijke bouwstenen van het landschap. Die landschapselementen 
bepalen het karakter van het landschap. Typisch voor gesloten landschappen 
zijn de vele groepen en rijen bomen en hagen. In open landschappen zijn die 
minder nadrukkelijk aanwezig. Het is goed de typische landschapskenmerken 
erop na te slaan en er rekening mee te houden als u ingrijpt in het landschap.

Kleine landschapselementen werden vroeger vaak gebruikt als perceelschei-
dingen, als bron van gerief- of brandhout voor eigen gebruik, als oriëntatiepun-
ten, veekeringen, beschutting, ontwatering of watervoorziening. Die levende 
bouwstenen van het landschap hebben een belangrijke ecologische functie. 
Ze voorzien vogels, zoogdieren en insecten van voedsel, nest- en schuilmoge-
lijkheden en vormen een netwerk of corridor in het landschap. 

Op het erf en de nabije omgeving dragen kleine landschapselementen bij tot 
een aangename en verzorgde omgeving om te werken of om bezoekers te 
ontvangen. Die typische landschapselementen bieden bij uitstek de mogelijk-
heid om uw activiteiten als paardenhouder mooi te integreren in het landschap. 

Kleine landschapselementen vragen het nodige beheer. Even belangrijk als de 
juiste keuze bij de aanleg is een goed zicht op natuurlijk en efficiënt onderhoud. 
In het volgende hoofdstuk worden landschapselementen behandeld en krijgt u 
tips. Als u niet zo vertrouwd bent met aanleg en onderhoud van landschapsele-
menten, is het belangrijk u verder te laten adviseren.

u Hagen en fruitbomen als typische landschapselementen bij het erf. Let ook op de 
zonnepanelen aansluitend bij de lichtkoepel op de gerenoveerde langgevelstal.

Houtige landschapselementen

Bomen, heggen, hagen, houtkanten en kaphagen zijn houtige landschapsele-
menten. In veel landschappen zijn het de belangrijkste vormelementen. Afhan-
kelijk van de manier van onderhoud of beheer nemen soorten een andere vorm 
aan. Een bekend voorbeeld is de haagbeuk, die zowel voorkomt als solitaire 
boom, knotboom, kaphaag als in een strak geschoren haag. 

Voor de paardenhouder zorgen die landschapselementen voor een mooier en 
aangenamer landschap. Ze zorgen dikwijls voor natuurlijke beschutting en be-
palen mee het microklimaat in de omgeving.

Oude bomen, knotten of stronken zijn getuigen in het landschap en zijn in 
verschillende opzichten waardevol. Het best kunt u ze met veel zorg behou-
den. Landschapskarakteristieke elementen zijn nooit te oud om te behouden 
en hebben naast de nieuwe aanplant veel charme waaraan een heel verhaal 
kan vastzitten, misschien wel een verhaal over paarden. 



Solitaire bomen in een weide zorgen op termijn voor 
een schaduwplek, maar bescherm ze tegen vraat.

Een bomenrij evenwijdig met 
weg op de rand van weide. 

Paardenhouders zijn ook 
landschapsbeheerders. 

Een dreef als toegang 
tot de weiden. 
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Bomen solitair, in rij of in dreven

Bomen hebben een grote landschappelijke waarde. Een landschap zonder bo-
men maakt een troosteloze indruk. Bomen kunnen zowel in hun natuurlijke 
groeivorm als in knotvorm thuishoren in het landschap. Knotbomen zoals de 
knotwilg worden meestal aangeplant langs weiden.

Solitaire bomen vormen accenten in het landschap en bevorderen de land-
schappelijke beeldvorming. Het zijn oriëntatiepunten of ze duiden perceels-
grenzen aan. In of in aansluiting met een paardenweide zijn het belangrijke 
schaduwgevers. Naast veel inheemse soorten zijn hoogstamfruitbomen ge-
schikt als solitaire boom of als aanplanting in kleine groep.

Bescherm bomen in een weide altijd goed tegen vraat met een stevige af-
sluiting op voldoende afstand van de boom. Ook de stam van oudere bomen 
wordt nog heel dikwijls door paarden aangevreten. Beperk u bij zwaardere bo-

men eventueel tot gaas rond de stam, zolang u er maar voor zorgt dat het niet 
kan ingroeien. 

Bomenrijen vormen lijnvormige landschapsobjecten die waterlopen of perceels-
grenzen ondersteunen. Door de herhaling en het ritme tussen de onderlinge bo-
men komen rijen sterker tot uiting en geven ze het omgevende landschap structuur. 

Dreven accentueren wegen en toegangen en geven de gebruiker een extra di-
mensie. Hebt u er al eens over gedacht de toegang tot achterliggende weiden 
als een dreef aan te planten? Het versterkt de betreedbaarheid van het pad en 
vooral ook de beleefbaarheid voor u en uw paarden. 

Van de aanplant van bomen gaan ook de volgende generaties genieten. Bo-
men die niet geknot worden, vragen alleen een vormsnoei voor een goede ont-
wikkeling. Knotbomen worden cyclisch afgezet zoals ook hakhout behandeld 
wordt. 



Dubbele haag van hulst en meidoorn, 
schuilplaats voor veel kleine vogels.

Jonge aanplant van gemengde 
haag, gesteund door een draad.

 Een houtkant om een weide af te zomen staat goed en is  
te onderhouden in cyclisch beheer.
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Heggen en hagen

Heggen en hagen dienden vroeger als veekering en om perceelsgrenzen af te 
bakenen. 

De volksmond gebruikt de namen heg en haag door elkaar. Een haag is een rij 
houtachtige planten die strak blijft door ze elk jaar te scheren. Bij heggen staan 
de struiken verder van elkaar en groeien ze verder uit zodat ze een ruiger uit-
zicht krijgen. Heggen zijn dan ook een paar meter breed en kunnen bloemen 
en vruchten dragen. Nog al te vaak kiezen we voor een uniforme haag met 
eenzelfde plantensoort. Een goed alternatief is een gemengde haag. Gebruik 
verschillende plantensoorten, gegroepeerd in rij. Met een beetje planning krijgt 
u in de lente jonge bladeren in verschillende tinten groen, en in de herfst mooie 
kleurschakeringen. Ook de kans op aantasting door schadelijke organismen 
vermindert in vergelijking met een monocultuurhaag. In de paardenhouderij 
zijn hagen ideaal om afsluitingen in te kleden of te ondersteunen.

Houtkanten 

Houtkanten worden gebruikt voor verschillende lijnvormige houtige land-
schapselementen die cyclisch of periodiek afgezet worden. Ze verschillen van 

streek tot streek, afhankelijk van grond, ontstaan en lokale gebruiken. Kapha-
gen, houtwallen en hakhoutkanten zijn voorbeelden. 

Cyclisch beheer is decennia lang minder toegepast, maar krijgt nu opnieuw volle aan-
dacht. Met cyclisch beheer wordt bedoeld dat de houtige gewassen met een regel-
maat van drie tot zeven jaar afgezet worden. Zo ontstaat een stronk of knot waaruit 
telkens opnieuw krachtige scheuten opschieten die na jaren opnieuw te oogsten 
stammetjes vormen. Van de houtkanten bij uw weide, akker of bedrijfskavel kunt u 
elk jaar een ander stuk afzetten. Dat is een gemakkelijke onderhoudsmethode en er 
ontstaat een dynamiek in het landschap met ecologische meerwaarde. De stamme-
tjes met diameter van 10 tot 15 cm kunnen eenvoudig en veilig afgezet worden voor 
brandhout. Het resthout en de hele stammetjes kunt u versnipperen tot houtige bio-
massa voor biobrandstof. Meer informatie in de brochure ‘Energieke houtkanten’.

Tip: betrek bezoekers en de mensen met wie u samenwerkt in uw paardenhoude-
rij, manege, pension bij het onderhoud van houtkanten. Een leuke groepsactiviteit 
waar veel mensen van genieten. En meteen maken veel handen licht werk.

Nieuwe houtkanten kunt u aanleggen met inheemse boom- en struiksoorten. Hou 
een strook van minstens twee meter breed vrij en hou één meter afstand tot de af-
sluiting van de wei. Paarden zoeken langs de houtkant beschutting tegen de wind.



Een houtkant aanleggen kan het best met inheems bos-
goed. Gronddoek aan de voet verbetert de hergroei.

Als paardenhouder kunt u het best bewust omgaan 
met het grachtenstelsel en genoeg ruimte laten.

Een poel heeft een belangrijke 
landschappelijke meerwaarde.

Maaien in de zomer en maaisel verwijderen 
maakt de oever ecologisch waardevoller.
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Bij de aanplant kunt u opnieuw kiezen uit heel wat inheemse soorten. In één hout-
kant groepsgewijs verschillende soorten aanplanten, is het meeste aan te beve-
len. Meestal gebeurt dat met bosgoedplanten van twee of drie jaar oud en 80 tot 
120 cm hoog. Zet de planten dicht genoeg, op ongeveer één meter van elkaar. 

Het is zinvol om zoveel mogelijk plantenmateriaal van 
inheemse soorten te gebruiken. De beschikbaarheid 
kunt u navragen op kwekerijen. 
Op de website www.plantvanhier.be vindt u meer infor-
matie over inheemse planten.  

Enkele inheemse soorten of vruchten ervan zijn in bepaalde mate giftig voor 
paarden en gebruikt u beter niet op de rand van weiden. Voorbeelden zijn 
venijnboom (Taxus), esdoorn (Acer) en eik (Quercus) in heel beperkte mate. 
Lees ook verder onder ‘Giftige planten vermijden’.

Waterelementen

Waterelementen en oevers zijn belangrijke onderdelen van het landschap. Ze 
staan vooral in voor ontwatering. Door het oppervlaktewater af te voeren, voor-
komen ze drassige weiden en akkers. Daarnaast hebben waterelementen een 
belangrijke ecologische functie. Voor het onderhoud moet u rekening houden 
met regelgeving, zoals het Decreet Integraal Waterbeleid. 

Er gaat veel aandacht naar de bescherming van de waterkwaliteit. De belang-
rijkste waterelementen zijn gecatalogeerd, worden onderhouden door een 
waterbeheerder en hebben consequenties voor het gebruik van de gronden 
erlangs. Er moet bijvoorbeeld een toegankelijke zone van vijf meter zijn. U mag 
geen pesticiden gebruiken op de talud en één meter erbuiten, en tot vijf me-

ter ook geen bemesting. Ook een extensieve rand, al of niet met een beheer-
overeenkomst, behoort tot de mogelijkheden. Het is een mooie oplossing voor 
de opwaardering van het grachtenstelsel en kan extra circulatiemogelijkheden 
bieden op uw eigen gronden. 

De gecatalogeerde waterlopen die van belang zijn voor uw bedrijfsvoering 
staan op uw perceelsaangifte. Niet-bewerkte oevers herbergen een belangrijke 
diversiteit aan fauna en flora. Het onderhoud is minimaal. Een jaarlijkse maai-
beurt en het maaisel verwijderen is al genoeg.

Ook perceelsgrachten zijn belangrijk. Ze zijn meestal in halve of hele eigen-
dom en het onderhoud is helemaal voor de eigenaar. Perceelsgrachten wer-
den nogal eens verwaarloosd of tenietgedaan. Als paardenhouder kunt u er 
het beste heel bewust mee omgaan. Perceelsgrachten verzorgen de water-
huishouding van uw grond. Door ze beter te onderhouden of uit te diepen 
verbetert hun werking. Dat hoeft zeker niet elk jaar te gebeuren. Voor het 
onderhoud van de oevers is het gebruik van pesticiden uit den boze. Let op 
dat er geen bemesting op de oevers terechtkomt. Een jaarlijks onderhoud 
door de oevers te maaien en het maaisel te verwijderen is aan te bevelen. Het 
maakt de vegetatie waardevoller met meer bloeiende planten. Een verrijking 
voor de hele omgeving. 

Een poel in uw wei

Hebt u al eens aan een poel gedacht? De aanleg van een (drink)poel is zeker 
het overwegen waard. Paarden kunnen er drinken en vertoeven er heel graag. 
Oppervlaktewater kan er geleidelijk infiltreren in de bodem. Poelen zijn weer in 
opmars vanwege hun onschatbaar ecologisch belang. De herwaardering van 
de poelen biedt extra mogelijkheden voor onze amfibieën. Ze vinden er op de 



Randenbeheer laat naast de ecologische meerwaarde ook circulatie 
toe buiten de weiden en gemakkelijk toegankelijk beheer.
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oevers en in de ondiepe plas hun natuurlijke biotoop. Libellen, watervlooien en 
watertorren houden van stilstaand water. Hun aanwezigheid trekt ook kleine 
zoogdieren en vogels aan. Kortom: een poel biedt heel wat kansen aan verschil-
lende diersoorten.

Weiden en hooiland

Gezond gras- en weiland zijn vitaal voor wie paarden houdt. Gras en hooi zijn een 
belangrijke en goedkope voedselbron. De weide biedt ruimte voor beweging.

Gras- en weilanden zijn waardevol in het landschap. Ze zijn een bron van en 
ruimte en voedsel voor heel wat soorten in het buitengebied en dus belangrijk 
voor de biodiversiteit. Hoe u omgaat met uw weiden en grasland maakt een 
groot verschil evenals het toepassen van randenbeheer.

De hoeveelheid grasland die nodig is en hoe lang een paard op de wei blijft, 
hangt sterk af van welk soort paardenhouder u bent. Voor hobbyisten is het 
mogelijk om paarden bijna het hele jaar op de wei te houden als er genoeg 
ruimte is. Bij professionele paardenhouders is het vaak aangewezen om paar-
den meer op stal te houden.

Vermijd overbegrazing

De bodemgesteldheid, de begrazingsdruk en het onderhoud van de wei bepa-
len de conditie ervan. Daar bestaan verschillende inzichten over. Paardenhou-
ders die aangifteplichtig zijn bij de Mestbank moeten zich sowieso houden aan 
het Mestdecreet dat beperkingen oplegt voor bemesting. Daarnaast gelden er 
regels voor het behoud van een minimale oppervlakte aan blijvend grasland. 
Die oppervlakte mag u niet verminderen om andere gewassen te telen.  

Hobbyhouders hebben dan misschien meer vrijheid in de behandeling van hun 
grond, ze worden al snel afgestraft als ze er niet zorgvuldig mee omgaan. Gras- 
en weiland zijn voor elke paardenhouder heel belangrijk. U hebt er dus alle be-
lang bij om er goed mee om te gaan. 

Overbegrazing leidt tot degradatie van de weidegronden. De productiviteit van 
de grassoorten en de gebruikswaarde van het perceel dalen enorm door over-
begrazing. Er ontstaan kale zones of gronden met ruigtegewassen waartussen 
het paard weinig eetbare planten vindt. Op kale gronden vormt zich vaak ook 
modder, een ideaal kweekbed voor parasieten en wormen. Bovendien ontwik-
kelen er zich ongewenste kruiden en onkruid, soms giftig. Normale of extensie-
ve bezetting en goed management, voorkomt veel problemen en is goed voor 
de gezondheid van uw paarden. 

Giftige planten vermijden

Sommige kruidachtige en ook houtachtige planten zijn giftig. Een paard is 
veelal ook gevoelig voor vergiftiging. Instinctief herkent een paard heel goed 
giftige planten: het gaat er zelden van eten. Bovendien verliezen verschillen-
de planten hun giftige eigenschap gedeeltelijk of helemaal als ze uitdrogen. 
Daardoor zijn ze minder gevaarlijk in droog hooi. Toch komt vergiftiging voor 
bij paarden. Meestal gaat het om dieren die te weinig gras vinden. Voor hooi-
land is het risico bijzonder bij het maken van voordrooghooi. Waakzaamheid 
en giftige planten selectief verwijderen zijn dus aanbevolen. Voor de lijst van 
planten wordt verwezen naar de technische brochure ‘Grasland voor paar-
den’ van het Departement Landbouw en Visserij en naar de informatie op 
de website van het Paardenloket www.vlaamspaardenloket.be. Giftige plan-
tensoorten zijn niet allemaal even schadelijk. Misschien wel  het belangrijkst 
te vermelden is het jacobskruiskruid, goed te herkennen in de bloei en best 



Soortenrijk grasland. Voor de paardenhouder 
moet het van nature een streefdoel zijn.

Jacobskruiskruid

Wisselend beweiden en hooien 
is goed voor de grasmat.

Extensief beheer van randen en toegangen
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te verwijderen in de omgeving van uw weiden voor het kan uitzaaien. Het 
gevaar voor vergiftiging komt ook heel dikwijls van buiten de weide, als paar-
den kunnen eten van struiken uit naburige siertuinen of als ze snoeiresten 
gevoederd krijgen.

Extensief beheer voor een soortenrijk weiland

Kruidenrijk grasland is een meerwaarde voor paard en landschap. Door exten-
sieve bezetting en extensief beheer creëert u een grotere soortenrijkdom, een 
uitstekend bodemleven en meer welzijn voor uw paard. Natuurlijk grasland 
geeft paarden de kans om zich meer te gedragen zoals in hun natuurlijke ha-
bitat. Van nature hebben paarden een selectief eetgedrag. Ze nemen de hele 
dag door hapjes van wat ze op dat moment nodig hebben. Instinctief weten ze 
wat ze nodig hebben. Ze stellen zelf een volwaardig voedselpakket samen en 
vermijden instinctief giftige planten. 

Tips

 · Voorkom overbegrazing. Geef paarden genoeg ruimte.
 · Zorg voor goede afwatering.
 · Zet geen paarden op een drassige wei. 
 · Gebruik geen chemische middelen of pesticiden.
 · Beperk bijkomende bemesting. Streef vooral naar een goede pH-waarde.
 · Stimuleer bodemleven. Streef naar genoeg humus. 
 · Pas rotatie van weiden toe. Na een begrazingsperiode kan gemulcht 

worden.
 · Gebruik een aangepast zaadmengsel om te zaaien, bij te zaaien of te 

herzaaien.
 · Verwijder giftige planten uit de wei.
 · Wissel elk jaar of toch regelmatig gras- en hooiland af. 
 · Respecteer historisch permanent grasland en ga het nooit scheuren. 
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U staat er niet alleen voor 
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Naast wat strikt wettelijk geregeld is, hebt u heel wat kansen om veel vrijwillig te 
doen, zoals de tips in deze brochure aangeven. Heel wat instanties moedigen actie 
aan en ondersteunen met subsidies of advies. Ook bij de Provincie Oost-Vlaanderen 
kunt u daarvoor terecht. Voor u echt aan de slag gaat, kunt u zich het best goed 
informeren of laten adviseren. Goed geïnformeerd is half gewonnen. 

Voor landschapsbeheer en onderhoud worden vandaag ook steeds meer 
samenwerkingsverbanden opgezet. Zo kunt u bepaalde machines ge-
meenschappelijk gebruiken, samen werken aanpakken of beheerplannen 
opmaken. 

Met de Vlaamse Landmaatschappij kunt u beheerovereenkomsten afsluiten 
voor onder andere onderhoud van kleine landschapselementen, randenbe-
heer, erosiebestrijding, botanisch beheer of soortenbeheer. 

En ook andere instanties, zoals uw gemeente, Provincie, regionale landschap-
pen en in uitzonderlijke gevallen Agentschap Onroerend Erfgoed of Agent-
schap Natuur en Bos geven in bepaalde omstandigheden subsidies die voor u 
van toepassing kunnen zijn.

De Vlaamse Landmaatschappij

Onder andere informatie over beheerovereenkomsten vindt u op www.vlm.be. 

Gemeentebestuur

Heel wat gemeentebesturen geven subsidies voor aanleg en onderhoud van 
kleine landschapselementen zoals knotbomen, houtkanten, heggen en poe-
len. In bepaalde gevallen mag u de vergoedingen zelfs cumuleren met die van 
andere overheidsinstanties. 

Sommige gemeenten geven een vergoeding voor groene daken en hemel-
waterrecuperatie. Informeer u bij uw gemeentebestuur als u nieuwe stallen en 
gebouwen zet.

Regionale landschappen

De regionale landschappen in Oost-Vlaanderen organiseren regelmatig acties 
en voeren projecten voor landschapszorg uit waar u als paardenhouder ge-
bruik van kunt maken.
www.regionalelandschappen.be

Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen

Voor het beheer van beschermde landschappen en dorpsgezichten bestaan 
specifieke premies.
www.onroerenderfgoed.be
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Hoe steunt de Provincie  
Oost-Vlaanderen?

Als paardenhouder in Oost-Vlaanderen kunt u vrijblijvend advies inwinnen bij 
dienst Landbouw en Platteland van het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen over 
landschapsbeheer en voor de opmaak van een landschapsbedrijfsplan.

Daarnaast wordt advies gegeven over de inplanting en de architectuur van 
paardenstallen en infrastructuur om te komen tot een goede landschappelijke 
integratie van uw nieuwbouw of verbouwing. 

Regelmatig zijn er ook samenaankopen van plantmateriaal voor land- en tuin-
bouwers. Ook is er een subsidiereglement voor het onderhoud van knotbomen 
en poelen in de aandachtsgebieden.

De Provincie maakte verschillende brochures die u kunt aanvragen via de website. 
www.oost-vlaanderen.be/landbouw
landbouw@oost-vlaanderen.be

Meer weten?
Provinciale Landbouwkamer voor Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent
09 267 86 80
landbouwkamer@oost-vlaanderen.be

Provincie Oost-Vlaanderen
Dienst Landbouw en Platteland
W. Wilsonplein 2
9000 Gent
09 267 86 79
landbouw@oost-vlaanderen.be
www.oost-vlaanderen.be/landbouw

Deze brochure is opgemaakt vanuit het plattelandsproject ‘Paardenkracht, 
krachtig landschap’ (2013-2015). Met dat project stimuleert de Provinciale 
Landbouwkamer de paardenhouderij in Oost-Vlaanderen om de omgevings-
kwaliteit op en rond hun erven te verbeteren. 
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Europa investeert in zijn platteland
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