Thema van de maand September
2009
"Een goede huisvesting voor je ezel"
Omdat wij zelf druk bezig zijn om het voor onze meiden allemaal in orde
te maken, wil ik deze maand verder ingaan op het thema huisvesting.
Om onze ezeltjes een goede huisvesting aan te bieden heb ik allerlei
informatie verzameld, bij fokkers, in boeken en op internet. Hieronder
vind je een samenstelling hiervan. Het thema wordt verdeeld in;
Waarom
De stal (tochtvrij, luchtvochtigheid, droge vloer, afmetingen, extra's)
De weide (weide, omheining, boombescherming)

Waarom

*hier komt onze ezelstal*

Een ezel heeft een goede huisvesting nodig om prettig en gezond te kunnen
leven. Een ezel kan zonder problemen tegen buiten temperaturen van rond
de vorst tot ongeveer 30 graden. Hij krijgt immers een wintervacht, en na de
rui krijgt hij een zomervacht.
Met de aanwezigheid van een goede huisvesting kan een ezel dus het hele
jaar buiten gehouden worden.

De vacht van een ezel is echter niet waterdicht zoals bijvoorbeeld bij een
paard. Daarom moet je er rekening mee houden, dat een ezel dus altijd moet
kunnen schuilen tegen regen. Maar vergeet niet dat een ezel ook tegen de
wind, en zelfs tegen de warme zon en insecten moet kunnen schuilen.
Enkele mooie grote bomen kunnen ook prima voor schaduw zorgen, maar dit
is niet voldoende!
Ezels hebben ten allen tijden een goede schuilhut of stal nodig.
Het kan zijn dat je in een schuur een gedeelte maakt als ezelstal, of dat je
een veestalletje kunt gebruiken of dat je een nieuwe huisvesting gaat maken.

De stal

*mooie stal met aparte boxen en afdak*

Tochtvrij
Een ezel heeft dus altijd een schuilmogelijkheid nodig in de vorm van een
schuur, (inloop) stal of schuilhut. Een goede schuilstal is minimaal aan 3 zijde
gesloten, zodat de ezel tochtvrij en droog kan staan. Anders kan een ezel een
verkoudheid krijgen. Of in het ergste geval kan een ezel een fikse
longontsteking oplopen.
Een schuilstal kan ook aan 4 kanten gesloten zijn, waarbij aan 1 zijde de
deuropening is voor het vrij in en uitlopen, bovendien kan er zo ook
maximaal lucht worden ververst.
Luchtvochtigheid
Het is belangrijk dat een stal droog is, en geen hoge luchtvochtigheid heeft.
Wanneer er vocht uit de stallucht condenseert op de binnen wanden, is de
luchtvochtigheid té hoog. Een ezel kan dan eventuele ziektekiemen makkelijk
inademen, wat natuurlijk niet gewenst is. Een goede ventilatie is belangrijk
voor een goede stal.

Droge vloer
Ook de vloer van een stal moet natuurlijk droog zijn, vocht op de vloer is
ontzettend slecht voor de ezel hoeven.
Je kunt zorgen dat er tegels in liggen, of misschien ligt er in je stal al beton
als bodem. Sommige mensen strooien een dun laagje zaagsel of houtkrullen
op de grond om zo de bodem goed droog te krijgen. Deze materialen zijn
echter moeilijker te composteren.
Er zijn ook mensen die het ideaal vinden om vlaslemen te gebruiken om het
vocht op te nemen. Het zijn de verbrijzelde kernen van de vlasplanten en dus
100% plantaardig.
Meestal tref je een flinke dikke laag vers stro aan op de vloer in een stal.
Tarwe stro neemt van de stro soorten het meeste vocht op. De vieze natte
plekken en de mest moeten bij voorkeur elke dag worden weggeschept,
zo blijft de vloer fijn schoon en droog. En je houd een eventuele
wormbesmetting in de hand. Bovendien weten de ezeltjes een dikke laag vers
stro te waarderen, omdat ze er ook nog heerlijk aan kunnen knabbelen. En
het tevens als een heerlijk zacht en warm “bedje” kunnen gebruiken.
Stro hoort in ieder geval altijd in de stal op de vloer, ook over het eventuele
andere strooisel heen!

*Roncette met vriendinnen op tarwe stro*

Afmeting en indeling
Als je een stal ook gebruikt om de ezels er ’s nachts in te laten verblijven,
moet de stal ruim genoeg zijn voor de dieren.
De meeste ezels zijn erg blij met een stal ruimte van minimaal 5 tot 8 m2.
Ook een miniatuur ezel heeft uiteraard ook ruimte nodig om zich vrij te
bewegen in de stal, en heerlijk te kunnen liggen in het stro.
Je kunt heel makkelijk een of meerdere schotten in een ruime box zetten,

zodat je deze indien wenselijk kunt opdelen in meerdere kleinere boxen.
Ook erg makkelijk om ezels apart te zetten.
Extra’s
Verder is het erg makkelijk als je een afdakje hebt aan je schuilstal of
schuurtje. Daar kun je dan tegels of een betonnen vloertje onderleggen.
Zo kan je ezel vanuit een droge stal, ook droog naar buiten lopen.
Mocht het regenachtig weer zijn, is hij toch lekker droog buiten. In de stal
kun je een hooiruif of net ophangen, en een voerbakje voor het geven van
bijvoer. Een mineralen liksteen kun je ook ophangen in de stal of onder het
afdakje. Verder mag een waterbak voor elke dag vers water niet in de
ezelstal ontbreken.

De weide

*Lisa in de wei met een wit houten hek*

Elke ezel heeft een ruime weide nodig om lekker te kunnen grazen, te rollen
en vrij te kunnen bewegen. Ezels zullen zich het prettigst voelen als ze dag
en nacht kunnen genieten van een weide. Twee mini ezels zullen een stuk
weide van ca. 800 m2 erg weten te waarderen.
Het is het beste al je ezels afwisselend op een stuk wei laat staan
(verweiden). Dan kan het begraasde stuk wei rust krijgen, hiermee voorkom
je kale plekken en het is beter op het oog van de wormbesmetting.
Ruim daarom ook de ezelmest uit je weide.
Zorg dat de ezels niet té veel mals gras kunnen eten, zeker in het voorjaar
omdat dit gras te veel eiwit bevat voor de ezels. Geef ze dan een klein stuk
om te grazen, of zet ze maar voor korte tijd op het gras, en maak deze tijd
steeds langer zodat ze kunnen wennen. Ook is er de mogelijkheid om eerst
het gras te maaien, het maaisel eraf te halen,
en dan pas de ezels erop te zetten.

Een zanderige rolplek hoef je niet te maken, daar zorgen de ezels wel zelf
voor.
Een ezelweide mag niet té vochtig zijn, het water moet snel kunnen worden
afgevoerd, en er mogen geen plassen water op blijven staan. Daar dit
ontzettend slecht voor de ezelhoeven is.
Let ook op dat de weide niet te kaal en zanderig gaat worden, dan kan een
ezel té veel zand binnen krijgen en dat kan zich in de darmen op hopen. Ik
las dat een ezel hiervan diarree kan krijgen, gewichtsverlies is hierbij een
risico en ook kolieken. Dat willen we natuurlijk niet.
Weide omheining
Een ezelwei heeft een stevige, veilige omheining nodig, ezels zijn namelijk
goede ontsnappers en zijn daarbij ook ongelofelijk sterk. Kies voor stevige
palen met houtwerk, of stangen met hek, of een groene ( niet giftige!!) haag.
Een combinatie met stroomdraad, zorgt dat je ezels thuis blijven.
Gebruik in ieder geval geen prikkeldraad, dit is absoluut dier onvriendelijk en
je ezels kunnen zich hieraan erg verwonden!!
Zet de palen niet té ver uit elkaar ( 2 tot 2,5 meter) zodat het een stevig
ezelproef geheel word. Maak het hekwerk hoog genoeg zodat je ezels niet
kunnen ontsnappen. 1,60 meter zou voldoende zijn voor grote ezels. Mini
ezels hebben voldoende aan ca. 1,20 meter hoogte.
Hou er in ieder geval rekening mee als je hengsten en merries hebt, want als
er grote interesse in elkaar is, is de drang om uit te breken nog groter!
Boombescherming
Bij een omheining moet je ook denken aan de boombescherming, omdat
ezels graag aan de boombast knabbelen.
Zet de bescherming ver genoeg van de stam af, zodat de ezels er echt niet
aan kunnen. Je kunt een boom eenvoudig beschermen door er 4 palen
omheen te zetten met bijvoorbeeld schapen gaas. Kies je voor hout, dan
moet je zorgen dat de afstand klein genoeg is, zodat de ezel er niet
tussendoor kan.

*een rolplek maakt Lisa zelf*

