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je denken aan nervositeit, verlatings
angst en een zwakke sociale, 
communicatieve ontwikkeling 
waardoor het paard moeilijker 
functioneert tijdens de training. 
Maar ook stalondeugden als 
kribbebijten en weven zijn vaak  
het gevolg van veel stress in het 
eerste levensjaar,’ legt Jansen uit. 
Door dicht bij de natuurlijke leeftijd 
en met beleid te spenen, kan er veel 
leed voor paard en eigenaar worden 
voorkomen. ‘Bovendien kan  
de aanwezigheid van volwassen 
merries in een groep gespeende 
veulens de stress aanzienlijk 
 reduceren’, aldus Jansen. 

‘In mijn werkgebied kom ik paarden 
tegen waarvan het probleemgedrag 
direct te herleiden is naar een 
abrupt, stressvol speenproces met 
eenzame afzondering,’ vertelt Arlène 
Jansen, gedragsdeskundige voor 
paarden, verbonden aan de Tinley 
Opleidingen. Bij navraag blijkt 
dikwijls dat eigenaren van deze 
paarden weinig weten over het 
 verleden van hun paard. Er is geen 
informatie over het speenproces en 
in welke context het paard zich als 
veulen heeft kunnen ontwikkelen. 
‘Juist de eerste levensfase van  
een paard kan cruciaal zijn voor  
de verdere ontwikkeling’ stelt Jansen. 

Spenen:  
stap voor stap

Na het weideseizoen zullen veel veulens afscheid nemen van 
hun moeder. Het spenen in de veulentijd kan veel impact 
hebben op het verdere leven van een paard. Vier experts op 
het gebied van spenen delen hun ervaring en visie. 

TEKST: MARJAN LEUNISSEN

‘Informatie hierover zou in  
het aankoopproces net zo zwaar 
moeten wegen als de bewegingen 
en verrichtingen van een paard.’
Er is veel onderzoek gedaan naar  
de effecten van de wijze van spenen. 
Een veulen dat plotseling wordt 
gescheiden van de merrie onder
vindt veel stress. Deze stress, die zich 
tot op celniveau manifesteert, kan 
zowel fysiek als emotioneel lang
durig nadelige effecten op  
de gezondheid hebben en daarmee 
op het algehele welzijn van het 
paard. ‘Uiteindelijk kan dit leiden tot 
probleemgedrag in de volwassen
heidsfase van het paard. Daarbij kun 

geleidelijk speenproces niet altijd haalbaar
In de natuur verloopt het speenproces geleidelijk. De merrie zal haar 
veulen vanaf een maand of negen steeds minder laten drinken. 
Hierdoor loopt de melkproductie vanzelf terug. In die negen maanden 
heeft een veulen al geruime tijd gegraasd en is het niet meer afhankelijk 
van de merriemelk. In de sport en fokkerij is dit niet altijd haalbaar.  
Bij zogende sportpaarden is het gemakkelijker om de weg der geleide-
lijkheid te kiezen. Immers bij het oppakken van de training wordt  
het veulen steeds iets langer van de merrie gescheiden. Maar in de 
fokkerij, waar de vaak alweer drachtige merries in groepen met hun 
veulens op het land lopen, is een stapsgewijs speenproces moeilijk 
uitvoerbaar. Het spenen gaat dan ook vaak abrupt. Afscheid nemen van 
elkaar is voor zowel merrie als veulen een stressvol moment. Het is van 
groot belang de speenperiode goed voor te bereiden zodat het veulen 
en de merrie snel aan de nieuwe situatie kunnen wennen.

De gedragsdeskundige: 

‘Eerste levensjaar cruciaal’
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De kleine fokker: 

‘Geleidelijk, net als in de natuur’

De dierenarts: 

‘Houvast in een stressvolle periode’
Pascale Drijfhout, paardendierenarts 
en bestuurslid van het Fries Paarden 
Stamboek fokt jaarlijks één of twee 
veulentjes. ‘In de praktijk hoor ik regel
matig dat er problemen ontstaan 
vlak na het spenen. Eigenaars maken 
zich zorgen omdat de conditie van 
het veulen teveel terugloopt. Vaak 
blijkt dat het veulen voor het spenen 
geen mogelijkheid heeft gehad om te 
wennen aan veulenbrokken. Bij het 
spenen krijgt het dan een tijd lang te 
weinig voedingsstoffen binnen,  
de conditie gaat snel achteruit en  
het veulen groeit niet goed. Als het 
dier dan ook nog op een andere plek 
terechtkomt, met vreemde veulens, 
kan de situatie zorgelijk worden. Zo’n 
veulen heeft totaal geen houvast 
meer in een toch al stressvolle 
periode van grote veranderingen. 
Omdat de weerstand van deze 

Tien jaar geleden stapte Esther van 
der Velde, eigenaar van VCG Horses, 
de paardenwereld binnen. Toen ze 
zich acht jaar geleden op het fokken 
ging richten, verbaasde ze zich over 
de manier waarop veel veulens 
gespeend werden. Als moeder van 
twee kinderen die ze borstvoeding 
gaf, kon ze zich niet voorstellen dat 
het goed voor een veulen is om 
abrupt gespeend te worden.  
‘Wij beginnen meestal vanaf zes 
maanden geleidelijk te spenen’, 
vertelt Van der Velde. ‘Dit begint met 
het heel kort scheiden van merrie en 
veulen, waarbij ze naast elkaar in 
een box staan. Ze kunnen elkaar dus 
zien en ruiken. Het veulen krijgt dan 
meteen wat veulenbrokjes. De 
meeste veulens eten hier na een 
paar dagen al goed van en ontdek
ken bovendien dat ze zonder hun 
moeder niet dood gaan. Omdat onze 
eerste veulens pas in april geboren 
worden, worden ze aan het einde 
van het weideseizoen gespeend.  
In het weiland groeien ze de eerste 
zes maanden op tussen andere 

Wat te doen
…voor het spenen
• Het veulen vroeg laten wennen 

aan brokken en ruwvoer
• Veulenbrokken uit een kleinere 

voerbak voeren, zodat  
de merrie niet mee kan eten

• Gebalanceerde voeding is 
belangrijk. te veel krachtvoer 
kan leiden tot te snelle groei 
met grotere kans op de 
botaandoening oc(D)

• Het veulen laten wennen aan 
leeftijdsgenootjes en andere 
volwassen paarden

• Weidegang in een zo vroeg 
mogelijk stadium is belangrijk 
voor de ontwikkeling van een 
gezond bewegingsapparaat

• Alleen veulens in goede 
conditie spenen

…tijdens het spenen
• opletten dat het veulen 

voldoende eet en water drinkt 
• Het scheiden van merrie en 

veulen geleidelijk opbouwen, 
dat is het meest natuurlijke

• Een veulen nooit in eenzame 
afzondering zetten. Als er geen 
leeftijdsgenootjes zijn, kan een 
ander paard als oppas fungeren

• Een veilige omgeving is 
belangrijk. Een stal zonder 
gevaarlijke uitsteeksels met 
voer- en drinkbakken op  
de juiste hoogte 

• Niet alles tegelijk veranderen 
op het gebied van voer, sociaal 
contact en huisvesting

…na het spenen
• In de gaten houden dat er geen 

veulen buiten de groep valt, 
veel alleen staat of verstoten 
wordt. Eventueel een subgroep 
vormen

• op de conditie van het veulen 
letten, als deze te veel terugvalt 
kan het geven van extra 
vitamines geen kwaad. Zet  
het veulen tijdelijk met  
een maatje apart tot het op 
krachten is gekomen

veulens verminderd is, zijn ze als ze in 
aanraking komen met vreemde 
dieren, extra vatbaar voor infecties. 
Bovendien zie je in deze situatie vaak 
de jongste veulens het onderspit 
delven, zij staan onderaan in rang
orde, mogen als laatste eten en lopen 
een groter risico op tekorten.’ Drijfhout 
speent haar veulens zelf vanaf een 
maand of vijf, na het weideseizoen, 
redelijk snel. Voor het spenen zorgt ze 
ervoor dat het veulen gewend is aan 
veulenbrokken, ruwvoer eet en dat 
het minstens één maatje heeft van 
gelijke leeftijd dat het goed kent.  
Na een maand, als de uier van  
de merrie opgedroogd is, mag het 
veulen weer bij de merrie. ‘Meestal 
regelt de rest zich dan vanzelf’, legt 
Drijfhout uit. ‘Na het spenen weert  
de merrie het veulen af en krijg je al 
snel een gesettelde situatie’.

merries met veulens. Na het spenen 
komen ze in een gemêleerde groep 
met ruinen, merries en leeftijds
genootjes waardoor ze lekker 
kunnen spelen en bovendien een 
brede opvoeding krijgen. Wij willen 
het veulen met kleine stapjes naar 
een nieuwe situatie brengen, zonder 
onnodige stress. Ik geloof in de 
logica van geleidelijkheid, dat is  
de meest natuurlijke weg. Ik denk 
dat als veulens al jong leren dat 
nieuwe dingen oké zijn, dat je daar 
op langere termijn, dus ook bij het 
beleren en rijden profijt van hebt.  
Je krijgt er prettige rijpaarden van.’ 
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De grote fokker: 

‘In één keer, maar wel met beleid’
Met zo’n zeventig veulens per jaar 
heeft VDL Stud veel ervaring met het 
spenen van veulens. ‘In een groter 
bedrijf als onze fokkerij moet dit 
proces efficiënt, maar vooral goed 
verlopen,’ legt Janko van de Lage-
weg uit. ‘Wij zijn gebaat bij een 
gezonde opfok, maar kunnen  
de veulens niet geleidelijk bij  
de merries vandaan halen. Onze 
ervaring leert dat dit niet nodig is. 
Steeds opnieuw afscheid nemen is 
ook stressvol, je kunt het beter in één 
keer goed doen.’ VDL Stud werd in 
2009 KWPN Fokker van het jaar. Veel 
goed gekeurde hengsten, Grand Prix 
paarden en keuringskampioenen 
werden in het Friese Beers geboren 
en gespeend. Te vroeg spenen vindt 
Van de Lageweg onverstandig.  
‘Een veulen moet wat vet op de 
botten hebben. Daarom spenen wij 
pas na vijf maanden, aan het einde 

van het weideseizoen en alleen als 
veulens in een goede conditie zijn.  
Na de geboorte staan de veulens met 
hun moeder ’s nachts op stal en ze 
eten al vroeg mee van het krachtvoer.  
Zodra de merries weer drachtig zijn, 
gaan ze met de veulens naar het 
land. De veulens zijn dan al gewend 
om tussen andere paarden te lopen 
en zijn meer bij de veulens dan bij 
hun moeder te vinden. 
Tijdens het spenen staan de merries 
in een grote loopstal en worden de 
veulens in tweetallen apart gezet.  
Dit worden meestal maatjes, die 
steun bij elkaar vinden als ze later in 
een veulengroep komen. We houden 
goed in de gaten of de veulens 
voldoende eten. Eten ze goed dan 
gaan ze in een veulengroep, samen
gesteld op rangorde en leeftijd. 
Wanneer veulens achterop raken, 
wat eigenlijk maar heel weinig 

praktijkgids
In de in 2011 opgestelde ‘Gids voor Goede 
Praktijken’ door de Sectorraad voor Paarden 
(SRP) wordt een minimale speenleeftijd van 
vier maanden geadviseerd. Uitgangspunt 
hierbij is dat het maagdarmkanaal van  
een veulen vanaf vier maanden voldoende 
ontwikkeld is om de benodigde energie en 
voedingsstoffen uit ruw- en krachtvoer te 
halen. Vroeger spenen heeft negatieve 
effecten op de gezondheidsontwikkeling, 
omdat de waardevolle moedermelk dan 
nog onmisbaar is.   
De Dierenbescherming adviseert in  
het Paardenbesluit (2011) pas vanaf zes 
maanden te spenen om veulens meer tijd te 
geven zich zo natuurlijk mogelijk te ontwik-
kelen. Zowel de SRP als de Dieren-
bescherming bepleit een geleidelijke 
speenmethode om nadelige effecten op 
langere termijn zoveel mogelijk te voor-
komen. Uit onderzoek (WUR rapport 
Scheiden van dieren 2011) blijkt namelijk dat 
abrupt spenen kan leiden tot gereduceerde 
groei en een verhoogd risico op ziekten en 
blessures. Bovendien neemt de kans op 
gedragsproblemen op latere leeftijd toe.



voorkomt, zetten we ze met z’n 
tweeën in een box tot het beter gaat. 
Erg brutale veulens zingen in  
een andere groep vaak al snel een 
toontje lager en veulens van januari 
staan bijvoorbeeld niet bij juni
veulens. Het gaat al veertig jaar 
goed op deze manier.’
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