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De Groene Ruimte

• Sinds 1984, in 2015 dus ruim 30 jaar actief in 
de ecologie

• Ecologische inbreng in de (dagelijkse) praktijk

• Oplossingsgericht ( <> probleemgericht)

• Werkveld: ecologie in brede zin• Werkveld: ecologie in brede zin

• Sinds ca. 12 jaar veel natuurwetgeving

• Opdrachtgevers: beheerders, gemeentes,  
projectontwikkelaars etc.



Relatie natuur en paardenwelzijn op de 
Wageningse Eng



Inhoud

• Doel van de presentatie

• Inleiding: hoe natuur en 
paardenhouderij samenkomen

• Tien tips voor ecologisch beheer • Tien tips voor ecologisch beheer 
van paardenweides op de Eng

• Kenmerken ecologisch beheerde 
paardenweide



Doel van de presentatie



Inleiding
Hoe natuur en paardenhouderij bij elkaar komen

• Circa 50 paardenhouders, 39 ha paardenweide, 42 ha 
overig weiland op de Wageningse Eng

• Trend naar meer natuurlijke paardenhouderij

• Geïnspireerd door beheer natuurgebieden met Konik 
paarden

• Vanuit diergezondheid en dierwelzijn trend naar meer 
natuurlijke weidebouw

• Ruwe grassen beter voor het paard (IJslander)

• Stimulatie beweging, minder verveling

• Relatie paardgezondheid en ecologie



Natuurlijke begrazing: inspiratie voor ecologie in de weide



Bloemrijkheid bij een begrazing van 1 paard per hectare



Tip 1: Strip grazen



Resultaat strip grazen zomer



Tip 2: Fructaanarme grassen;

Hoefbevangenheid, grasmengsels, graslandvinders



Fructaan arme grassen

• Graszaadmengsels met 70% fructaanarme grassen i.p.v 70% 
fructaanrijke grassen

• Vita Horse Low Fructane Mix  (Kropaar, Timotee, Rood 
zwenkgras)

• BioRon mengsel 4 (vergelijkbaar maar met klavers) circa 12 euro 
per kg



Timotee



Resultaat: Graslandvlinders in paardenweides



Graslandvlinders in de laatste 25 jaar met 60% afgenomen in 

agrarisch gebied, maar de Wageningse Eng is kansrijk



Tip 3: Paddock paradise: delen worden minder begraasd 



Tip 4: Bemesting met compost en vaste mest



Tip 5: Randen en overhoekjes niet bemesten



Tip 6: Stimuleren regenwormen in de bodem



Tip 7: Mesthopen langs bosranden;

broeihopen voor Ringslang en als schuilplaats voor insecten



Tip 8: Minder ontwormingsmiddelen stimuleert ecologie



Tip 9: Voorzieningen van vogels in stallen/ schuilgelegenheid

( bijv. Boerenzwaluw en Ringmus) 





Tien tips:

• Strip grazen

• Fructaan arme grassen

• Paddock paradise

• Compost en vaste mest

• Randen en overhoekjes niet bemesten

• Stimuleren regenwormen

• Mesthopen langs bosranden

• Minder ontwormingsmiddelen stimuleert ecologie

• Voorzieningen voor vogels in stallen/schuilgelegenheid

• Monitoren met behulp van kenmerken ecologische weide



Kenmerken ecologische weide
Aanwezigheid van

• Voldoende regenwormen

• Graslandvlinders zijn aanwezig

• Mestkevers en loopkevers vallen op

• Veldsprinkhanen zijn in de weide zelf aanwezig• Veldsprinkhanen zijn in de weide zelf aanwezig

• Weidepaddenstoelen in soorten en maten



voldoende regenwormen 





Aanwezigheid van mestkevers en loopkevers



Aanwezigheid veldsprinkhanen



Weidepaddestoelen in soorten en maten



Kenmerken ecologische weide
Aanwezigheid van

• Voldoende regenwormen

• Graslandvlinders zijn aanwezig

• Mestkevers en loopkevers vallen op

• Veldsprinkhanen zijn in de weide zelf aanwezig• Veldsprinkhanen zijn in de weide zelf aanwezig

• Weidepaddenstoelen en soorten en maten



vragen en suggesties
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