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Motie vreemd aan de orde van de dag inzake verkenning grasmengsels voor de
paardenhouderij
De Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 12 februari 2018
Overwegende dat:
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De provincie Noord-Holland 72658 hectare grasland heeft en grasland bepalend is
voor een groot deel van het aanzicht van het kenmerkende Noord-Hollandse land
schap;’
Het meeste van dit grasland is ingezaaid met Engels raaigras, een grassoort met een
hoog suikergehalte en daarmee een hoge voedingswaarde per kilo hooi of kuil. Deze
voedzame grassoort voor de koeienboer het meeste opbrengt, maar ook erg aanlok
kelijk is voor ganzen die overlast veroorzaken voor de landbouw in Noord-Holland;2
Deze grassoort niets bijdraagt aan de biodiversiteitfdoelen) van de provincie Noord
Holland;3
Beperking van het Engels raaigras door velen als de oplossing wordt gezien voor ver
mindering van het aantal ganzen en het inzaaien van een bloemrijk graszaadmengsel
op zoveel mogelijk hectare kan bijdragen aan het behoud van biodiversiteit en het
tegengaan van de afname van insecten;4
Het inzaaien van een bloemrijk graszaadmengsel kan bijdragen aan het behoud en
het bevorderen van de weidevogelstand;
In Noord-Holland bijna 6500 paarden worden gehouden en dit aantal nog altijd toe
neemt5 en de paardensector een grote economische waarde heeft6;

http://statIine.cbs.n/Statweb/pubHcation/?DMSLNL&PA=8O78Oned&D1=6, 17,439458&D2=O,12&D3=O,5,1O, 15-17&HDR=G1,G2&STBT&VW=T
2
https://www.nrc.n/nieuws/2O17/O1/O1/ganzen-vreten-voor-17-miIjoen-euro-gras-van-boeren-5981711a1539248
https://www.dsv-zaden.nl/export/sites/dsv-zaden.nh/extras/dokumente/FrieschDagblad-Grasland
290416.pdf
‘
https://www.dierenbescherming.nI/userflles/content/IHWLD/2017 09 26 A amp W Pure graze gan
zen en biodiversiteit -def 26-9.pdf
http://statline.cbs.nI/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=80780ned&D1=493-499,535541&D2r0, 12&D3tO,5,10,15-17&HDRG2,G1&STBT&VWT
6
https://www.knhs.nI/over-knhs/publicaties/brochure-nederland-paardeniand/
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De paardensector boeren de kans biedt om op een gunstiger verdienmodel over te
stappen, lucratiever dan de veehouderij;
Deze paarden worden verweid op percelen waar eerder vee werd verweid;
Engels raaigras een grassoort is die niet geschikt is voor het langdurig verweiden van
paarden vanwege de kans op ernstige ziekten zoals hoefbevangenheid door het hoge
suikergehalte, maar paarden daar wel vaak op worden gehouden omdat boeren na
het overschakelen van vee op paarden geen ander graszaad mengsel inzaaien;7

Van mening dat:
Zowel voor de paarden die worden gehouden op grasland als voor de beperking van
de overlast van de ganzen het beter zou zijn als alle percelen grasland waar paarden
op worden gehouden worden ingezaaid met een bloemrijk graszaadmengsel;
De omschakeling van de graslanden van paardenhouderijen naar een ander graszaad
mengsel kan worden gezien als een pilot voor andere landbouwbedrijven;
-

-

Dragen Gedeputeerde Staten op om:
Een verkenning op te stellen naar de mogelijkheden om paardenhouders te onder
steunen in het omschakelen naar een bloemrijk grasj.angsel.
-

F.J. Kramer (GroenLinks)
Toelichting bij motie grasmengels
Engels raaigras heeft een hoog suikergehalte. Ideaal voor de koeienboer aangezien de koeien daar
door meer melk gaan geven. Echter, voor paarden is gras met een hoog suikergehalte erg gevaarlijk
omdat het kan leiden tot de ziekte hoefbevangenheid. De direct relatie tussen suiker en hoefbevan
genheid is bewezen door dr. Christopher Pollitt in een vergelijkend onderzoek naar de oorzaak van
hoefbevangenheid. Hoefbevangenheid ontstaat bij een overmatige inname van suikers. De suikers
moeten in de dikke darm verteerd worden. Door het overmatige aanbod vermeerderen de koolhy
draat verterende bacteriën zich en scheiden als nevenproduct melkzuur uit. Hierdoor sterven de celstof verterende bacteriën waardoor er gifstoffen ontstaan. Deze gifstoffen beschadigen de darmwand waardoor het melkzuur in de bloedbaan komt. Gevolg is totale verzuring, waaronder het ont
steken van het hoefleder wat leidt tot het ziektebeeld van hoefbevangenheid.
Hoefbevangenheid is een ziekte waarbij door de ontsteking van het hoefleder de hoefwand losraakt
van het hoefbeen. Hierdoor leiden de dieren erg veel pijn. Het is als een losse vingernagel maar dan
eentje waarje als paard continu op moet staan en aan meerdere hoeven kan hebben. Door dat de
hoefwand los is geraakt kan het hoefbeen in de hoef kantelen en in zo een positie komen dat deze
permanent op de zool drukt of zelfs er doorheen komt. Hierdoor is het dier, ook na genezing van de
ontsteking, permanent in pijn door de druk die op de zachte zool door het gekantelde hoefbeen. De
diagnose van hoefbevangenheid leidt dan ook vaak tot het inslapen van een dier om verdere pijn te
voorkomen.
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http://www.voervergeliik.nI/informatie/111/beheer-van-de-paardenweide
https://www.dsv-zaden.nl/nieuws/Waarom-heeft-een-paard-ander-gras-nodig-dan-een-koe.html

