
Weidegang: 

De oerpaarden, waar onze huidige populatie van paarden uit is ontstaan, leefde op steppen waar ze 

voornamelijk gras en daarnaast bladeren, takken en planten aten. Om voldoende voeding binnen te 

krijgen waren deze paarden bijna de hele dag bezig met grazen en hier is het maag- darmstelsel van het 

paard dan ook op aangepast. Ook voor onze huidige paarden is het gezond om de hele dag door kleine 

beetjes (ruwvoer) te eten. Wanneer een paard 24u per dag op de wei staat is dit dus eigenlijk een hele 

natuurlijke situatie. 

Het grote verschil tussen onze weilanden en de steppen waar de oerpaarden op liepen, is dat ons gras een 

relatief hoge energie inhoud heeft. Het kan dus zo zijn dat, zeker begin zomer, het gras te rijk is om een 

paard of pony er dag en nacht op te zetten. Toch is elk paard gebaad bij weidegang en is het aan te 

bevelen om het dier toch zeker een aantal uren per dag op de wei te zetten. 

Bij pony’s kunnen enkelen uurtjes op de weide echter al te veel zijn, omdat zij zeer gevoelig kunnen zijn 

voor de suikers die in het gras zitten. Door de opname van grotere hoeveelheden  van deze suikers 

kunnen ze onder andere hoefbevangen worden. Eventueel kan een pony met een graasmasker op wel 

langer in de wei staan. Door dit masker wordt de hoeveelheid gras die de pony kan opnemen beperkt. In 

de winter is het daar in tegen geen probleem om pony’s de hele dagen op het weiland te zetten. Ook is 

gebleken dat het voor pony’s goed is om in de winter wat af te vallen en dan in de lente en zomer 

geleidelijk aan weer wat aan te komen (tot een normaal, gezond gewicht). Bij pony’s in de natuur gebeurt 

dit ook, omdat er voor hen in de winter simpelweg veel minder te eten is. 

Voor jonge paarden, die in de groei zijn, is gras een hele goede voedingsbron. In de winter is het echter 

wel aan te raden om ze bij te voeren, aangezien de energie inhoud van het gras dan sterk achteruit gaat. 

Wanneer een paard of pony moet leven van gras en hooi alleen is het wel noodzakelijk om er een 

mineralen en vitaminen supplement bij te geven. 

  

 


