
Wat als u vaststelt 
dat er iets niet in orde is met het dierenwelzijn?

Het welzijn van dieren op 
de weide verzekeren, dat is:

In de winter

•  De dieren beschermen tegen 
een vochtige bodem

•  De drinkvoorzieningen 
regelmatig nazien (bevriezing)

• Voldoende voeder en hooi verschaffen
• De zwakkere dieren binnenhouden

In de zomer

• De dieren beschutten tegen de zon
•  De dieren in grote hoeveelheden 

te drinken geven

1° Praat erover met de eigenaar
Probeer hem ervan te overtuigen dat zijn dieren nood 
hebben aan goede zorgen en een degelijke beschutting. 
Laat hem het artikel van de wet op het dierenwelzijn 
lezen dat handelt over de huisvesting van dieren. 

2° Neem contact op met de lokale politie,
indien de eigenaar zijn dieren blijft verwaarlozen. 

3° Contacteer de Inspectiedienst Dierenwelzijn  
van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van 
de Voedselketen en Leefmilieu.

Per post:  Ketelvest 26 - 201, 9000 Gent
Per e-mail: Dierenwelzijn.gent@ .behealth.fgov
Per telefoon: 02/524.7 .33 4
Op onze website: www.health.fgov.be/dierenwelzijn

 
 

 
 

4° Contacteer het FAVV (Federaal Agentschap 
voor de Veiligheid van de Voedselketen)

via uw Provinciale Controle-Eenheden:
www.favv.be ➞ home ➞ PCE

via Meldpunt: 0800/13.550 (gratis nummer);
meldpunt@favv.be 

DG Dier, Plant en Voeding / Dienst Dierenwelzijn en CITES  
Eurostation, blok II - Victor Hortaplein 40, bus 10, 1060 Brussel
Tel: 02/524.74.11   |   Fax: 02/524.74.48
E-mail: dierenwelzijn@health.fgov.be
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Blij in de wei



In de zomer
Het kan zeer aangenaam zijn om zich te koesteren 
in de zon. Maar er een hele dag aan blootgesteld 
worden is een echte kwelling. 

Om zich te beschermen tegen de zon hebben
de dieren beschutting nodig. Bomen en hoge 
hagen kunnen hiervoor zorgen, maar dan moeten 
er genoeg zijn voor het aantal dieren dat zich 
op de weide bevindt.

De dieren moeten ALTIJD voldoende vers 
en proper water hebben. Als het heet is, 
kan een paard of een rund tot wel 60 liter water 
per dag drinken!

In de winter
Dieren op de weide kunnen zich goed aanpassen 
aan de koude, op voorwaarde dat ze niet verzwakt 
zijn (door ziekte of ouderdom), en dat hun vacht niet 
geschoren is. Zeer jonge, oude of zieke dieren moeten 
in een box of een stal ondergebracht worden.

Als de lage temperaturen echter gepaard gaan 
met neerslag en wind kunnen alle dieren hier
onder lijden en zoeken ze graag beschutting.
Het is ten zeerste aangeraden om dieren die in 
de winter permanent buiten verblijven een schuilhok 
te verschaffen, dat voldoende groot is zodat alle 
dieren tegelijk kunnen schuilen. Uiteraard moet ook 
hier gezorgd worden voor voldoende water en voeder.

Met de voeten in de modder
De winter is doorgaans koud en vochtig. 
Het gras groeit niet meer. Als onze dieren in de winter 
op de weide blijven, verandert deze al snel 
in een modderbrij. De oplossing: zorg voor
een schuilhok waar het droog is, 
met stro in overvloed. 

Goede raad
Neem voor de oprichting van een 
schuilhok contact op met uw gemeente. 
Zij kan u vertellen wat toegestaan is in het 
gebied waarbinnen uw weide gelegen is.

Voor de aanplanting van hagen of andere 
landschapselementen worden er soms 
subsidies uitgekeerd. Ook hier zal
uw gemeente u graag verder helpen.

Maar de weide kan een hel zijn…

Wat zegt de wet? 
Uittreksels van de wet van 14 augustus 1986 betreffende 
de bescherming en het welzijn der dieren.

Artikel 4 §1. Ieder persoon die een dier houdt, verzorgt
of te verzorgen heeft, moet de nodige maatregelen nemen 
om het dier een in overeenstemming met zijn aard, 
zijn fysiologische en ethologische behoeften, zijn 
gezondheidstoestand en zijn graad van ontwikkeling, 
aanpassing of domesticatie, aangepaste voeding, 
verzorging en huisvesting te verschaffen.
§3. De verlichting, de temperatuur, de vochtigheidsgraad, 
de verluchting, de luchtcirculatie en de overige 
milieuvoorwaarden van het verblijf der dieren moeten 
overeenstemmen met de fysiologische en ethologische 
behoeften van de soort.


