
Een goed ingerichte paardenweide kan heel wat voordelen opleveren voor verschillende 
fauna- en florasoorten. Met deze fiche willen we je graag enkele maatregelen voorleggen 
die jij als paardenhouder kan ondernemen om andere dieren te verwelkomen. 

 DE BOERENZWALUW 

De boerenzwaluw is een typische zwaluwsoort die zich voortplant in stallen en schuilhokken 
waar paarden en vee aanwezig zijn. De zwaluwen vinden hier voldoende modder om hun 
komvormig nestje mee te maken op een donkerder plekje in de stal. Als voedsel vangen ze 
tot wel 20.000 insecten per dag die in en rond de stallen rondzwermen. Een win-win voor 
jou en je paarden. Verwelkom deze vrolijke zomergasten dus met open armen. Heb je last 
van de uitwerpselen? Hang dan een mestplankje onder het nest en kuis dit in de winter af. 

 TORENVALK / STEENUILTJE
Spot je regelmatig een torenvalk of steenuiltje? Deze kleinere roofvogels zoeken in de 
weide naar knaagdiertjes. Staan er veel knotbomen of fruitbomen in of rond je weide, 
dan kan je nestkasten ophangen. Hang voor een torenvalk een halfopen nestkast  op een 
hoogte van 4 meter of hoger tegen een boom in een open of halfopen landschap. 

 WILDE BIJEN EN VLINDERS
Wil je graag bestuivers zoals bijen en vlinders een handje helpen? Voorzie dan enkele 
bloeiende hagen, heggen, houtkanten of bomen. Hazelaar, meidoorn, hondsroos, wilg,  
linde zijn voedselrijke stuifmeelbronnen. Je kan best ook een aantal hoekjes van je 
perceel wat ruiger laten worden (bv 1x maaien om de twee jaar). Met deze ruigere hoekjes 
creëer je ideale nestgelegenheden voor heel wat nuttige insecten, maar ook voor kleinere 
faunasoorten zoals patrijs, haas, fazant… Gebruik geen herbiciden: deze zijn schadelijk 
voor zowel de biodiversiteit als voor jouw paarden zelf. 

 WEIDEVOGELS
Hooilanden zijn ideale habitats voor talrijke weidevogels zoals kievit, grutto en scholekster. 
Maai pas na 15 juli. Na deze datum zijn de meeste jonge weidevogels al vliegvlug en kunnen 
ze ontsnappen aan de maaimachines. 

 AANLEG TAKKENWAL 

Door het snoeihout te verzamelen op een smalle takkenhoop/rij (=takkenwal) creëer je 
extra woon- en voortplantingsplaatsen en voedselgelegenheden voor heel wat kleine 
zoogdieren, amfibieën en vogelsoorten.
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