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Pools 
paardje als 
natuurbeheerder

Grote grazers als gallowayrunderen en konikpaarden dragen uitermate bij aan een 
duurzaam natuurbeheer. Vandaar dat ze meer en meer worden ingezet in natuurge-
bieden. Voor wie ze wel eens wil ontmoeten op een wandeling, komen we twee 
weken na mekaar met wat suggesties. Vandaag beginnen we met de paarden.

André Grosemans

Grote grazers op de wandeling

Waar komen we ze tegen?

De konik is een halfwild
paard uit Polen. Daar
dankt het zijn naam aan.
Konik is Pools voor
paardje. Het wordt ginds
trouwens uitgesproken

als ‘konjiek’, het verkleinwoordje van 
‘kon’, wat paard betekent. De dieren 
zijn inderdaad klein van stuk. Met een 
schofthoogte van maximaal 1,40 meter 
zou je ze eerder pony’s kunnen noe-
men. Ze hebben een korte, stevige hals 
en kleine oren. Hun vacht is muisgrijs 
tot bruin en vertoont een opmerkelijke 
streep op de rug. Dat is een kenmerk 
van wildkleurpatronen die dieren min-
der zichtbaar maken voor mogelijke 
aanvallers. Hier hebben koniks wel 
geen natuurlijke vijanden. Hoeveel 
wolven er ook opduiken, ze zullen nooit 
zo’n paard aanvallen.
Koniks hebben weinig verzorging no-
dig, zijn zelfredzaam en blijven heel het 
jaar buiten. Vandaar dat ze ingezet 
worden als wilde grazers in natuurge-
bieden. Ze zijn sterker dan gedomesti-
ceerde paarden en kunnen ook strenge 
winters aan. Meer: ze hebben de winter 
eigenlijk nodig. In de zomer eten ze de 
hele dag vers, eiwitrijk groen. Op die 
manier bouwen ze een vetreserve op. 
Die verbruiken ze in de winter als ze 
meer vezelrijk voedsel eten, wat goed is 
voor de spijsvertering. Zonder zo’n ma-
ger seizoen zouden de paarden door 
hun overgewicht belemmerd worden in 
hun natuurlijk gedrag, bijvoorbeeld tij-
dens een gevecht met een rivaliserende 
hengst.

Overspel

Konikpaarden leven in groep. Samen 
houden ze gemakkelijk de vegetatie van 
grote gebieden kort. Dat doen ze bij-
voorbeeld langs de Grensmaas in Lim-
burg, zowel aan de Nederlandse als Bel-
gische kant. En dat leidt tot problemen. 
De dieren die in natuurgebieden gra-
zen, zijn onderhevig aan de regelgeving 
voor landbouw en voedselveiligheid, 
maar ze houden zich vanzelfsprekend 
niet aan de wet – want het natuurlijk 

gedrag kan je niet aan banden leggen. Op 
zoek naar merries steken jonge hengsten 
uit Nederland de rivier over, zwemmend 
of stappend bij een lage waterstand. Ze 
hebben allemaal een chip ingeplant of 
dragen een oormerk en als een ‘overspel-
pleger’ wordt betrapt, moet men hem te-
rugbrengen. Want indien de kuddes zich 
mengen, overtreden ze regels die in bei-
de landen verschillend zijn. Er gaan 
stemmen op om het hele grensgebied 
een aparte status te geven. De populaties 
grazers zouden dan als ‘semi-wild’ wor-
den beschouwd.

Meelsnuit

Er zijn nog andere paarden die ingezet 
worden bij het natuurbehoud, al gebeurt 
dat niet massaal want het betreft een 
diersoort waarvan er wereldwijd nog 
maar iets meer dan tweeduizend exem-
plaren rondlopen. In het natuurgebied 
Het Burreken, dat verspreid is over het 
grondgebied van Brakel, Maarkedal en 
Horebeke in de Vlaamse Ardennen, gra-
zen ze niet alleen, men ijvert er ook tege-
lijk voor het behoud van het paardenras. 
We hebben het over de exmoorpony. 
Zijn naam komt van het nationaal park 
Exmoor in het zuidwesten van Engeland, 
waar er al sinds eeuwen halfwilde kud-
des leven. Het is een heuvelachtig gebied 
met heide en moerassen. De pony’s zijn 
vrij klein, hooguit 1,30 meter. Licht- tot 
donkerbruin zijn ze, met lichtgrijze rin-
gen rond de ogen. Ook rond de neusgaten 
en de mond zijn ze bleker zodat het lijkt 
of ze net hun kop in een voederbak heb-
ben gestoken. Dat wordt een ‘meelsnuit’ 
genoemd, een kenmerk bij uitstek van de 
exmoorpony’s. Ze hebben ook zoge-
noemde paddenogen. Hun bovenste oog-
lid is opvallend zwaar. Dat dient als be-
scherming tegen wind, regen en sneeuw, 
want ook deze dieren blijven heel het 
jaar buiten. Als laatste wilde voorouders 
van het gedomesticeerde paard, worden 
ze alom beschreven als heel taai. Na-
tuurpunt vraagt de bezoekers van het na-
tuurgebied wel om de dieren niet te be-
naderen en niet te voederen. “Zo vermij-
den we problemen op termijn.”

De toeristische dienst van 
Oost-Vlaanderen tekende 
recent twee nieuwe wan-
delnetwerken in het 
Waasland uit. Op dat van 
het Grenspark Groot-Saef-
tinghe kunnen we onder 
meer kiezen voor de Saleg-
hemroute, een tocht van 
tien kilometer die aan Den 
Ouden Hof in Meerdonk 
vertrekt. Je komt langs de 
kreek Sint-Jacobsgat en 
het natuurgebied Panne-
weel. Op dit traject stoot je 
op loslopende grazers. 
TOV vraagt op een veilige 
afstand van de dieren te 
blijven. “Dieren aaien doe 
je bij voorkeur op een kin-
derboerderij, niet hier.” 
Honden zijn niet toegela-

ten in de begrazingszones, 
zelfs niet aan de leiband.
Nog in dezelfde regio ko-
men we konikpaarden te-
gen als we door het Stro-
persbos in Stekene wan-
delen, een natuurgebied 
met statige dreven, waar-
devolle elzenbroekbossen 
en open plekken met hei-
de. Op de website van het 
Agentschap voor Natuur 
en Bos vinden we wat 
wandelsuggesties. Zo lo-
pen er de GR5A Noord en 
GR Reynaertland. Er is 
ook een Stropersboswan-
delroute uitgestippeld, een 
lus van iets meer dan ze-
ven kilometer op het 
knooppuntennetwerk.
Het landschapspark Dron-

gengoed is het grootste 
aaneengesloten bosgebied 
van Oost-Vlaanderen. Met 
vertrek in Ursel trekken 
we zes kilometer door de 
natuur, voor zeventig pro-
cent over onverharde pa-
den. In het eerste deel van 
deze Drongengoedbos 
Wandelroute stappen we 
door het Maldegemveld, 
een natuurgebied op de 
grens van Maldegem en 
Knesselare. Hier kan je 
ook reeën of damherten 
spotten, maar je kan niet 
naast de koniks kijken.
Limburgs Landschap laat 
zo’n tachtig konikpaarden 
grazen in de natuurgebie-
den Hochter Bampd in La-
naken, Negenoord-Kerke-

weerd in Dilsen-Stokkem 
en Mazenhoven in de 
Maasmechelse deelge-
meente Leut. Wandelau-
teur Michaël Cassaert 
stippelde een wandeling 
van 6,5 kilometer uit in 
RivierPark Maasvallei. De 
startplaats is Kessenich, 
de meest noordoostelijke 
plek in Vlaanderen. Je 
ontmoet gegarandeerd ko-
nikpaarden op het traject 
dat terug te vinden is in 
zijn bij Lannoo uitgegeven 
boek Avontuurlijk wande-
len in Vlaanderen.
Om exmoorpony’s te zien 
moeten we naar het na-
tuurgebied Burreken, ver-
spreid over het grondge-
bied van Brakel, Maarke-

dal en Horebeke, waar een 
uniek begrazingsproject 
met zulke dieren loopt. Op 
de website van Natuur-
punt vinden we twee wan-
deltrajecten: de Eikel-
muisroute en de Vuursala-
manderroute, elk zo’n 
zeven kilometer lang. Die 
vertrekken in Brakel. Van-
uit Maarkedal kan je over 
iets meer dan veertien ki-
lometer de door TOV uit-
gestippelde Burreken 
Wandelroute volgen.

www.natuurenbos.be/stro-
persbos
www.natuurpunt.be/natuur-
gebied/burreken
www.routen.be/wandelen-
langs-dieren
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