Een veilige wei
Weidegang wordt veel toegepast in de paardenhouderij. Ieder paard heeft
tenslotte beweging en ontspanning nodig. Let wel op dat er in de wei geen
giftige planten en gevaarlijke voorwerpen zijn.
Betrouwbare afrastering zorgt niet alleen dat paarden binnen het perceel
blijven, maar voorkomt ook dat ze zich kunnen verwonden. Daarom is
prikkeldraad ongeschikt om de wei af te rasteren. Schrikdraad is
onmisbaar voor elke afrastering. Paarden zijn bang voor stroomschokken
en blijven daarom van de afrastering af. Dat vraagt wel gewenning van de
paarden, ze moeten het een keer gevoeld hebben. Daarna blijven ze er af.
Bij veulens moet je opletten dat ze niet van schrik juist in de afrastering
springen.
Voor elektrische afrasteringen worden verschillende geleidende materialen
gebruikt. Gegalvaniseerd glad draad werkt prima, maar heeft als nadeel
dat de paarden het slecht zien. In combinatie met goed zichtbare
materialen is het wel geschikt. Bijvoorbeeld bovenop een afrastering van
hout of rubberband. Om het zichtprobleem op te lossen is schriklint
gemaakt. Schriklint bestaat uit kunststof materiaal met daar doorheen
gevlochten fijne ijzerdraadjes voor geleiding van de stroom. Het varieert
in breedte van 1 tot 4 cm en wordt met speciale isolatoren bevestigd.
Twee linten boven elkaar op hoogtes van circa 70 en 130 cm werkt goed.
Vanwege de goede zichtbaarheid is hout een veel gebruikt materiaal voor
de afrastering van paardenweiden en paddocks. De duurzaamheid is
afhankelijk van houtsoort en behandeling. Veelal wordt geïmpregneerd
grenen of vurenhout gebruikt. Hardhout is kwalitatief beter, maar zeer
veel duurder. Naast impregneren is creosoteren een behandeling om de
duurzaamheid te vergroten en aanvreten te voorkomen. Een schrikdraad
zorgt ervoor dat paarden van het hout afblijven.
Ook met rubberband kan een geschikte afrastering voor paarden worden
gemaakt. Bij een afrastering van rubberband kan met minder onderhoud
worden volstaan. Geen rotting en de paarden vreten het niet aan. Ook
hier weer bovenlangs een schrikdraad. In het rubberband is ter
versterking canvas verwerkt.
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