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Veranderende rol ruwvoer 
in paardenvoeding

De trend in paardenvoeding is om meer ruwvoer verstrekken, maar daarbij zijn er 

grote verschillen tussen landen. Zweeds onderzoek laat zien dat het wellicht mogelijk 

is om sportpaarden te laten presteren op een alleen-ruwvoerrantsoen, mits het ruw-

voer van hoge kwaliteit is. 

Grote verschillen tussen landen

Paarden zijn van nature 10 tot 15 uur per dag bezig met eten en 
zijn gespecialiseerd in het verteren van ruwvoer. Onlangs is, in 
een review artikel van een groep internationale deskundigen, de 
aanbeveling voor de minimale drogestof-opname uit ruwvoer 
verhoogd van 1 naar 1,5 procent van het lichaamsgewicht. 
Voldoende ruwvoer draagt bij aan het welzijn van paarden 
doordat het past bij hun natuurlijk gedrag en is van belang voor 
hun gezondheid. De Zweedse Landbouwuniversiteit (SLU) is 
actief op het gebied van ruwvoeronderzoek. Het is dan ook niet 
vreemd dat de European Workshop on Equine Nutrition (EWEN) 
2018, die te gast was bij de SLU in Uppsala, aandacht besteed-
de aan ruwvoervoorziening voor paarden.
Het belang van ruwvoer voor de gezondheid werd onderstreept 
door Nicolás Galinelli. Hij liet zien dat van de koliekgevallen die 
naar de Dienst Paardenvoeding van de universiteit van Gent 
werden doorverwezen, 35 procent minder dan 1 procent DS uit 
ruwvoer kreeg. “Voor paarden met maagzweren was dat bijna de 
helft”, vertelde hij. Gezonde paarden, waarbij om andere reden 
om advies werd gevraagd, kregen allemaal méér dan 1 procent 
ruwvoer en 20 procent zelfs meer dan 1,5 procent ruwvoer.

Verschillen
Er zijn grote verschillen in de hoeveelheid krachtvoer en ruwvoer 
die in diverse landen worden gevoerd. Uit een enquête van Maria 
Wilhelmsson van de Royal (Dick) School of Veterinary Studies in 
Edinburgh, bleek dat in Duitsland 22 procent van de responden-
ten meer dan 3 kg krachtvoer per dag voert tegen 9 en 5 procent 
in respectievelijk Verenigd Koninkrijk en Zweden. Deels worden 
de verschillen veroorzaakt door rasverschillen. In het Verenigd 
Koninkrijk waren bijvoorbeeld meer eigenaren met pony’s. 
Daarnaast is er verschil van inzicht over de krachtvoerbehoefte 
van sportpaarden. “Van de Duitse respondenten gaf 73 procent 

Veulens zijn vatbaar voor Osteochondrose en gedrag- en verterings-

problemen als wordt gestreefd naar maximale groei.
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aan te denken dat sportpaarden krachtvoer nodig hebben, 
tegenover 23 en 22 procent in Zweden en Verenigd Koninkrijk”, 
vertelde Wilhelmsson. 
Uit de enquête bleek ook dat het in Zweden vrij normaal is om 
ruwvoer te analyseren, want 65 procent gaf aan over ruwvoer-
analyses te beschikken. Opvallend is dat, ondanks de lage 
krachtvoergiften, slechts 29 procent van de Zweedse respon-
denten onbeperkt ruwvoer verstrekt tegen 51 tot 54 procent in 
de Engelstalige landen en 39 procent in Duitsland. Hiervoor werd 
in het onderzoek geen verklaring gegeven, maar het zou te 
maken kunnen hebben met ruwvoerkwaliteit.

Rantsoen
Hebben sportpaarden inderdaad krachtvoer nodig zoals een van 
de enquêtevragen luidde, of is het mogelijk om sportpaarden te 
laten presteren op een rantsoen dat uitsluitend uit ruwvoer 
bestaat? Aan de SLU wordt hiernaar onderzoek gedaan. In een 
gezamenlijke presentatie van eerdere publicaties lieten de 
onderzoekers enkele bevindingen zien. Bij zesjarige dravers die 
volop in training waren, bleek de aerobe energiestofwisseling iets 
verbeterd op een alleen-ruwvoerrantsoen dat een energiegehalte 
had dat vergelijkbaar was met dat van krachtvoer. Er waren geen 
negatieve effecten op prestatie, hoewel de onderzoekers een 
kanttekening maakten bij het glycogeengehalte in de spieren, dat 
lager was dan op het krachtvoerrantsoen. 
Eerder onderzoek van de SLU liet echter zien dat kuilgras met 
een hoger ruw eiwitgehalte de spierglycogeenvoorraad kan 
verhogen. “Wellicht is een hoger eiwitgehalte nodig dan uit de 
huidige voedernormen blijkt”, aldus de onderzoekers. 
Bij jonge dravers (1 tot 3 jaar) die in training waren en een 
onbeperkt alleen-ruwvoerrantsoen kregen, bleek de spierglyco-
geenvoorraad wel op peil te blijven. Dit rantsoen had een hoger 
ruw eiwit (gemiddeld 124 g/kg DS) dan het rantsoen van de 
zesjarigen. Alle rantsoenen werden aangevuld met vitaminen en 
mineralen en bij de jonge dravers ook nog met luzerne.
Een volledig ruwvoerrantsoen voor sportpaarden staat of valt dus 
met de voederwaarde van het ruwvoer en een hoog eiwitgehalte 
lijkt belangrijk. Het zou, gezien de effecten op energiemetabo-
lisme, interessant zijn om te zien of de resultaten ook gelden voor 
andere takken van paardensport.

Aanvulling
Wanneer ruwvoer niet voldoende is of niet voldoende van 
kwaliteit, is aanvulling met krachtvoer noodzakelijk. Dit hoeft 
echter niet altijd in de vorm van brok of muesli. In een onderzoek 
van Wilhelmsson werd het rantsoen van springpaarden aange-
past door de krachtvoergift te halveren en te verstrekken in de 
vorm van geperste blokken met een mengeling van 55 procent 
hooi met 45 procent granen en bijproducten. “Paarden op het 
nieuwe rantsoen waren langere tijd aan het eten en maakten 
meer kauwbewegingen”, vertelde Wilhelmsson. Dit zal het welzijn 
en de maaggezondheid van de paarden ten goede komen. 
Een andere optie is een total mixed fibre ration (TMFR). Waar 
pony’s in het Verenigd Koninkrijk zeer weinig krachtvoer krijgen, 
is het tegenovergestelde vaak het geval bij de opfok van Engelse 
volbloeds. Om de veulens zo snel mogelijk te verkopen, wordt 
gestreefd naar maximale groei. “Dit maakt de veulens vatbaar 
voor Osteochondrose dissecans en gedrag- en verteringsproble-
men”, zegt Phillippa Tuthill van Royal Agricultural University in het 
Engelse Cirencester. Wanneer weidegang werd aangevuld met 
de TMFR, een mengeling van hooi, sojabonenmeel en lijnzaad, 
bleek de groeisnelheid even hoog als bij een aanvulling met 6 kg 
krachtvoer. Bovendien waren de veulens rustiger. 

Praktijkvoorbeeld 
Brunsbergs Foder och Strö uit Enköping ten zuiden van Stock-
holm is een voorbeeld van een bedrijf dat altijd nutriëntana-
lyses bij hun kuilgras levert. Dit bedrijf van 350 ha is gespeci-
aliseerd in ruwvoer voor paarden en biedt kuilgras (haylage, 
>50 procent DS) aan in vier verschillende kwaliteiten. Een deel 
wordt verkocht onder de licentie van HorseHage. Zweden 
heeft dit jaar te kampen gehad met nog extremere droogte 
dan Nederland en dit heeft ook Brunsbergs getroffen. In au-
gustus was slechts 30 procent van de normale grasopbrengst 
geoogst 
en had de 
tweede snee 
klaar moeten 
zijn. Op dit 
moment (ok-
tober) is het 
bedrijf nog 
druk bezig de 
tweede snee 
in te kuilen, 
wat erg lastig 
is door de 
korte dagen 
met lange 
dauwperio-
des.

energiestofwisseling en inspanning
Verschillende takken van paardensport gebruiken anaerobe 
en aerobe vormen van energiestofwisseling in een verschil-
lende verhouding. Bij de start van een inspanning en bij hoge 
inspanningsintensiteit wordt anaerobe energie gebruikt. 
Duursporten vragen om aerobe energie. Bij drafwedstrijden, 
zoals uit het Zweedse onderzoek, is ongeveer 80 procent van 
de gebruikte energie aeroob. Spierglycogeen is de belang-
rijkste bron voor anaerobe energie tijdens inspanning. Als 
de voorraad op is, zal het paard zich vermoeid voelen en niet 
meer kunnen versnellen, in mensentermen komt hij dan de 
man met de hamer tegen. Bij paarden duurt het 24 tot 48 uur 
voor de spierglycogeenvoorraad is aangevuld en dit kan soms 
oplopen tot 96 uur.
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