
Een veel voorkomende uitdaging bij paardenhouders is het grasaanbod in de wei op peil te houden.

30  | DE HIPPISCHE ONDERNEMER 6/2020

Een wereld te winnen op grasland 
bij paardenhouders

De juiste voeding is van essentieel belang voor de gezondheid van 
uw dieren. Maar heeft u wel eens nagedacht over de kwaliteit van 
het grasland waar uw paarden grazen? In het project BodemUP gaan 
paardenhouders aan de slag om hun grasland te optimaliseren.

D
e bodem en het graslandbeheer 

zijn thema’s waar in de paarden-

houderij een aantal kansen liggen 

om te verbeteren. ZLTO biedt hierin een 

uniek project aan genaamd BodemUP. 

Binnen dit project zijn 6 bodemcoaches 

werkzaam, die juist door hun agrarische 

achtergrond veel toe kunnen voegen in 

het optimaliseren van graslandbeheer bij 

paardenhouders. 

PROJECT BODEMUP

Het project BodemUP is in 2018 gestart 

naar aanleiding van het zesde nitraatactie-

programma. Het doel van dit programma 

is voldoen aan de Europese norm voor het 

nitraatgehalte in grondwater, dat niet 

hoger mag zijn dan 50 mg per liter. In 

BodemUP krijgen ondernemers in de 

agrarische sector de mogelijkheid om 

twee jaar lang drie keer per jaar met een 

bodemcoach te sparren. Samen met de 

ondernemer kijkt die coach naar mogelijke 

manieren om de bodemkwaliteit te 

optimaliseren en de nutriënten op het 

bedrijf effi ciënter te benutten.  

OPTIMALISEREN VAN GRASLAND

Wat kan u als paardenhouder dan 

concreet bespreken met een bodem-

coach? Jan Theuws, één van de bodem-
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Als de kwaliteit van gras steeds beter wordt, hoeven we minder krachtvoer aan te vullen.
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coaches, legt uit: ‘We gaan bijvoorbeeld 

samen aan de slag om graslandbeheer te 

verbeteren. Een veel voorkomende 

uitdaging bij paardenhouders is het 

grasaanbod in de wei.’ Daarnaast weet 

Jan te vertellen dat hij op het gebied van 

het verlagen van de onkruiddruk in weides 

en optimaliseren van bemesting nog volop 

kansen ziet.

Een concreet voorbeeld is een paarden-

houder die volgend jaar start met 

herinzaai en doorzaaien van verschillende 

graspercelen of stukken daarvan. Zo 

begint het seizoen met een mooie frisse 

grasmat. Om het grassenbestand 

vervolgens goed te houden is het 

belangrijk dat het gras niet te kort 

afgegraasd wordt en dat percelen een 

bepaalde periode in het seizoen rust 

krijgen zodat er weer nieuw gras kan 

groeien. Daarvoor spart Jan in de winter 

over een rotatiesysteem waarbij de 

paarden bijvoorbeeld om de twee weken 

op een ander perceel laten grazen. Er 

moet nog wel even bekeken worden wat 

goed werkbaar is voor dit specifi eke 

bedrijf. Het is ook belangrijk dat zodra het 

lang en veel regent, er gezorgd wordt dat 

de paarden de grasmat niet kapot lopen.

‘Daarnaast gaan we dit najaar bodemmon-

sters steken van het grasland’, legt Jan 

uit. ‘Aan de hand daarvan kunnen we 

bekijken hoeveel én wanneer we moeten 

bemesten volgend seizoen. Hiermee 

stimuleer je de hoeveelheid en kwaliteit 

gras die in de wei staat. Met name de 

kwaliteit van het gras is belangrijk voor de 

gezondheid van de paarden.’

SPARREN OVER VOEDING OP MAAT

Een andere paardenhouder die deelneemt 

aan BodemUP,  Piet Rijkers, is fanatiek bezig 

met het verbeteren van de voerkwaliteit en 

nutriënten in zijn gras. De bodemcoach die 

hem daarbij helpt is Djessie Donkers. 

Samen zijn ze op zoek naar de ideale 

manier om het gras van de juiste nutriënten 

te kunnen voorzien. En dan met name 

gericht op de gezondheid van de paarden. 

Voor de fokmerries van Piet is het 

belangrijk dat het voer van goede kwaliteit 

is. Alles wat niet in het gras zit, wordt 

aangevuld met krachtvoer. ‘Door te 

werken aan bodemkwaliteit en een 

optimale bemesting hopen we dat de 

kwaliteit van het gras steeds beter wordt 

en we minder hoeven aan te vullen met 

krachtvoer’, zegt Piet. Hij heeft veel aan 

de adviezen van de bodemcoach, maar 

voelt daarnaast wel de behoefte om te 

sparren met andere paardenhouders. ‘Bij 

mij leeft de vraag of er andere paarden-

houders zijn die op deze manier met hun 

grasland bezig zijn. Ik denk dat we veel 

van elkaar zouden kunnen leren.’

Één van de andere deelnemers die sinds 

kort gestart is met BodemUP is Gijs 

Bartels. Zij zijn naast het lidmaatschap 

van de FNRS ook aangesloten bij ZLTO 

vanwege de waarde die zij zien in de 

kennis vanuit de agrarische hoek. 

Overigens is voor deelname aan dit 

project het lidmaatschap bij ZLTO niet 

verplicht.  


