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Deze  tekst  is het  resultaat van opgedane ervaringen door verscheidene 
ezelhouders,  door  lectuur  van  vele  boeken,  gesprekken met  eigenaars, 
dierenartsen  en  hoefsmeden  ,  en  infodagen  door  Martine  Jouclas‐
Lacuche. 

Wij wensen hiermee de mensen te helpen die van ezels houden en reeds 
een dier hebben of er één willen aanschaffen en zo het welzijn van deze 
lieve dieren te verbeteren.  

 De  tekst werd  gerealiseerd  in  samenwerking met Muriel  Smitz,  dokter 
dierenarts Véronique Delvaux,  Jacques Boonen en aangepast  in een Ne‐
derlandstalige versie door Thérèse De Groot. 

  

                                                             De Ezeloase VZW 

                                                              Ezelopvangcentrum 
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Herkomst , ras en andere ezelweetjes. 

De  ezel  behoort  tot  de  paardachtigen  samen met  de  paarden  en  de    
zebra’s. 

Onze  ezels  zijn  afkomstig  uit  Egypte,  Somalië  en  omgevende meestal  
dorre  streken waar  zij  nog  vóór  het  paard  gedomesticeerd werden  en  
gebruikt werden als trek‐ en lastdier door de nomaden. 

Alle ezels worden herkend  aan hun grote oren,  kwaststaart en gebalk. 

Door  toevallige  fok  zijn  er  ezels  ontstaan  van  verscheidene  grootte  en 
kleuren  door  selectieve  fok  zijn  er  rasezels  ontstaan.  Deze  moeten        
beantwoorden  aan  bepaalde  normen  om  in  het  stamboek  van  een       
bepaald ras te worden opgenomen: Zo kennen wij o.a.  le grand Noir du 
Berry, le Poitou, enz… 

Paarden,  ezels  en  zebra’s  zijn  vruchtbaar  onder  elkaar,  maar  de           
kruisingen zijn onvruchtbaar. 

De kruising tussen een ezelhengst en een paardenmerrie is een muildier, 
een  kruising  russen  een  paardenhengst  en  een  ezelmerrie  is  een         
muilezel. 

De gemiddelde levensduur van een ezel is 35 jaar. 

Ezels zijn volwassen op de  leeftijd van 5  jaar, maar zij worden seksueel 
actief op jongere leeftijd. Het is dus wenselijk een jonge hengst tijdig bij 
zijn moeder weg te halen  en jonge merries niet voor hun vierde jaar bij 
een hengst te laten. 

Een hengst kan men best laten kastreren tenzij hij een fokdier is.   

Ezels  zijn  kuddedieren  die  zachtaardig  met  elkaar  omgaan,  al  zijn      
hengsten wel vechtlustig onder elkaar. 

Het zijn voorzichtige en intelligente dieren met een fantastisch geheugen. 
Zij hechten zich sterk aan elkaar en ook aan de mens. 
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Hun karakter verschilt van dat van het paard en zij moeten ook anders 
benaderd worden bij hun opvoeding. 

  

Wat moeten wij goed onthouden? 

Ezels  komen  uit  warme  dorre  streken,  dit  is  van  belang  voor  hun            
onderkomen en voeding 

Zij zijn intelligent en sociaal. 

Hengsten kunnen een agressief gedrag vertonen. 

 

 

ONDERKOMEN EN HUISVESTING 

Een weiland is onontbeerlijk om een ezel te houden. De grootte ervan is 
afhankelijk van de grootte van de ezel en van hun aantal.  ( +/‐ 25 aren 
per  ezel  is  een  aanrader,  maar  het  kan  ook  minder  onder  bepaalde   
voorwaarden ) 

Het darmstelsel van de ezel  is zo, dat hij moet bewegen ( stappen ) om 
zijn eten goed te kunnen verteren en dat hij geen eiwitrijk voedsel moet 
hebben. In onze streken is het gras vaak te eiwitrijk vooral in de lente en 
het moet dus beperkt worden. 

Op het weiland moet een schuilhok staan waar hij zich kan beschutten 
tegen regen en wind. De vacht van de ezel  is niet water waterafstotend. 
Ook zoekt de ezel de schaduw op bij grote hitte. 

De ezels moet ook beschikken over een stal, al dan niet bij het weiland, 
waarin hij 'snachts kan verblijven. Ook ideaal is een halfopen koraal met 
verharde ondergrond. 
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De  stal moet  luchtig  en  droog  zijn,  een  vochtige  bodem  is  zeer  slecht 
voor de hoeven. 

Ezels  knagen  graag  aan  hout  en  schors,  dus moet men  oppassen met 
houten stallen en bomen in het weiland. 

Ezels  zijn  keien  in  het  ontsnappen,  dus  moet  de  omheining  van  het      
weiland  stevig  zijn.  Schapendraad  is  zeer  afdoend  maar  duur.                
Prikkeldraad is te gevaarlijk. Een elektrische afspanning met verschillende 
linten en draden  is efficiënt. De  toegangspoortjes moeten goed  sluiten 
met een stevige grendel . 

  

Het onderhoud van de stal en het weiland. 

Het is best elke dag ( en tenminste om de 2 dagen ) de mestballen uit het 
weiland en de stal te verwijderen, dit om worminfectie te voorkomen en 
vliegen  te weren. Ook  het  natte  strooisel moet  verwijderd worden  en 
vervangen . 

(Het  is dus noodzakelijk een plaats voor mestopslag  te voorzien en een 
bestemming om deze regelmatig af te voeren). 

Een  wekelijkse  grondige  schoonmaak  van  de  stal  is  aanbevolen. 
(Potstallen zijn uit den boze) 

Er moet regelmatig een nazicht gebeuren van de omheining . 

Er  moet  goed  uitgekeken  worden 
naar  giftige  bloemen  en  planten  in 
de omgeving van het weiland en de 
stal.  Deze  moeten  zorgvuldig            
verwijderd worden. 
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VOEDING 

Een aangepast weiland voldoet voor de voeding van de ezel, hij hoeft in 
normale  omstandigheden  geen  bijvoeding  te  krijgen.  Hij  moet  wel        
beschikken over vers zuiver water en een liksteen met mineralen. 

Wanneer het weiland  te groot  is,  is het  raadzaam om het  in stroken  te 
verdelen en een deel evt. voor hooiland te bestemmen. 

Wanneer het weiland  te klein  is kan er hooi of stro bijgevoerd worden. 
Dit is ook nodig tijdens de winterperiode. 

Nooit brood of keukenafval geven !!! 

In  uitzonderlijke  gevallen  kan  het      
nodig  zijn  een  bijvoeding  geven  in  de 
vorm  van  een  kruiden  en  granenmix. 
Eerst raad vragen bij b.v. onze Ezeloase 
of een dierenarts. 

NB.  In  sommige  boeken  over  de       
verzorging  van  de  ezel  staan  soms   
voedingsadviezen die volledig  fout zijn 
en zelfs gevaarlijk. 

Bij  overvoeding  bestaat  het  gevaar 
voor   hoefbevangenhe id   en                 
hyperlipemie (teveel vet in het bloed) 

Wil  je een ezel belonen, geef dan een 
worteltje of een stukje appel. 
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AANDACHT, VERZORGING, OPVOEDING. 
Dit zijn drie items die sterk met elkaar verbonden zijn. 
Er moet tijd genomen worden om de houding en het gedrag van de ezel 
te bestuderen om hem zo te leren begrijpen. Wij als mens moeten weten 
hoe  een  ezel  zich  voelt,  en  wij  moeten  leren  hoe  met  hem  te                
communiceren zodat hij ons verstaat en er een band ontstaat tussen de 
ezel en de eigenaar. 

Het vertrouwen van de ezel winnen is uiterst belangrijk. 

Tijdens het verzorgen van de ezel heeft men de gelegenheid hem tevens 
op te voeden.  Het is goed hiervoor een vast ritueel aan te houden. 

Eerst wordt  de  ezel  een  halster  omgedaan waarna  hij  naar  een  vaste 
plaats  gebracht  en  vastgemaakt wordt. Dit moet  aanvankelijk  dagelijks 
gebeuren en hoe jonger je hiermee begint des te sneller hij het leert. Bij 
alle handelingen moet je met de ezel praten en hem met een aai belonen 
wanneer hij het goed doet. Nooit slaan of roepen, maar wel kordaat en 
consequent zijn bij het bevelen. 

Gebruik  steeds  dezelfde  woorden  voor  een  bepaald  bevel,  bvb.  Geef 
voet, halt,  vooruit…  en wanneer het  goed  is  kan  je    “goed  zo”  zeggen   
terwijl je hem aait. 

Een ezel vindt het fijn om geborsteld te worden, vooral tijdens de ruitijd 
(mei‐juni)  is  het  een  aanrader  om  hem  dagelijks  een  goede  beurt  te      
geven. De borstelbeurt is ook de gelegenheid om mogelijke letsels op te 
sporen en te verzorgen. 

De  hoeven  worden  onderaan 
schoongemaakt   met   een              
hoevekrabber en volledig geborsteld 
met  een  harde  borstel,  waarna  zij 
kunnen  ingesmeerd  worden  met 
aangepaste  producten  b.v.  Kevin  
Bacon of hoefteer  
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De ogen en de oren moeten schoongemaakt worden met een vochtige 
zuivere doek, één voor elk orgaan. 

Wanneer er kleine verwondingen worden opgemerkt is het goed deze te 
ontsmetten. 

 

 

 

MEDISCHE VERZORGING. 

 1/ Ontwormen. 

Ezels zijn onderhevig aan diverse worminfecties en daar  in onze streken 
wegens  de  vochtigheid  de  kruidenbehandeling  vaak  onvoldoende  is     
gebleken dienen  ezels regelmatig ontwormd te worden ( 4x per jaar). 

2/ Inentingen. 

De inenting tegen tetanus is onontbeerlijk. 

Een griepvaccin is aan te raden voor ezels die veel met soortgenoten en   

paarden in aanraking komen. 

Dit geldt ook voor rhinopneumonie. 

De inenting tegen hondsdolheid: Dit is in sommige streken verplicht  

  

3/ Tandverzorging. 

Vanaf de leeftijd van 5 jaar is het aan te raden 1x per jaar de tanden door 
een dierenarts te laten nazien. 
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HET BEKAPPEN VAN DE HOEVEN DOOR DE HOEFSMID. 

De hoeven van de ezels moeten gemiddeld 4x per  jaar bekapt worden. 
Slecht verzorgde hoeven kunnen veel nare gevolgen hebben. Het  is  ten 
zeerste  aan  te  raden  een  hoefsmid  te  nemen  die  ervaring  heeft  het      
bekappen van ezels, daar de stand van de voeten van ezels verschilt van 
deze van paarden.   

 

☺ 

☺ 

   

☺ 
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DE AANSCHAF VAN EEN EZEL. 

  

Een gouden raad: “ BEZINT  EER  JE  BEGINT “. 

Word eerst lid van een ezelvereniging zoals b.v. De ezeloase. of  neem 
contact  op  met  een  goede  ezelkenner.  Laat  je  goed  informeren  om       
onaangename verrassingen te vermijden. 

Houd rekening met het  feit dat een ezel  lang  leeft, dagelijks verzorging, 
aandacht en beweging nodig heeft. Een ezel heeft graag het gezelschap 
van een ander dier, liefst een ezel. 

Er wordt  gezegd  dat  een  ezel weinig  behoeften  heeft  en  niets  kost  of    
bijna  niets,  dit  is  dus  niet waar  ( dat  kan  je  uitmaken  als  je  de  vorige      
rubrieken hebt gelezen). 

  

Koop liefst geen ezel op dierenmarkten! Ga liever naar een betrouwbare 
fokker of  particulier. Vraag steeds waarom hij zich van het dier ontdoet. 
Ga meermaals naar de ezel kijken en vraag naar zijn gezondheidsboekje 
en zijn paspoort  ( sedert 1970 moeten de ezel een chip hebben en een 
paspoort). 

Vraag  eventueel  dat  een  dierenarts  je  vergezelt  alvorens  het  dier  te      
kopen. 

  

Wees zeer voorzichtig met de aankoop van dieren zonder papieren, soms 
komen  zij uit andere  landen en waren  zij oorspronkelijk voor de  slacht 
bestemd! 
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De  kostprijs  van  een  ezel  hangt  van  diverse  factoren  af:  een  ezelin  is 
duurder dan een hengst . 

Een  rasezel met  stamboek  is  duurder  dan  een  gewone  ezel.  Een  goed   
opgevoede ezel is duurder dan een onopgevoede. 

Je kan ook een ezel adopteren  in een ezelopvangcentrum. Je betaalt dan 
een vergoeding. Bij ernstige opvangcentra zijn de ezels die aangeboden 
worden  ter  adoptie  gezond,  zij  hebben  officiële  papieren  en  zijn  goed  
opgevoed.  Je  wordt  met  raad  en  daad  bijgestaan  in  geval  er  zich          
problemen met het dier voordoen.   

 

Nog enkele aandachtspunten. 

‐Zoek een dierenarts en een hoefsmid met ervaring met ezels. 

‐Wanneer  het  gedrag  van  je  ezel  anders  is  dan  gewoonlijk,  bvb.  hij  is    
lusteloos, gaat vaak  liggen… neem  contact op met de dierenarts, want 
ezels geven niet snel aan dat zij ziek zijn en    je kan beter 10 maal voor 
niets bellen dan eenmaal te laat.  

‐Indien je een ezel ziet waarvan je vermoed dat hij niet goed verzorgd  is 
(te  lange  hoeven,te  mager….)  neem  contact  op  met  een  ezelopvang‐
centrum of een dierenbeschermingsorganisatie. 

Al  deze  gegevens  zijn  summier  maar  kunnen  toch  helpen  om  een 
(toekomstige ) ezeleigenaar op weg te helpen.   
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DE EZELOASE v.z.w. 

Ezelopvangcentrum 

Goedkeuring n° HK30602748  

 

Adres :  De Ezeloase v.z.w.   
  Holstrée, 2 
  B ‐ 4607 BOMBAYE 

Inlichtingen : 

Muriel SMITZ    Voorzitter      04/376.69.93 FR— 0473/50.64.27 FR 

Alette Thielen    Ondervoorzitter   012/45.37.06 NL 

Thérèse DE GROOT Stichtend lid     014/55.69.95 NL 

Marie Schils    Secretaris     087/88.27.62 FR ‐ DE 

 

Internet :  ezeloase.org en www.loasisdesanes.be  

E‐mail :   loasisdesanes@hotmail.com, info@ezeloase.org 

 
Openingsdagen van het opvangcentrum : elke eerste en derde zondag van de maand 

open van 14 u tot 17u. 

 

Lidmaatschap :  20 € per (burgerlijk) jaar 

Peter en meterschap :  van het opvangcentrum : minimum 5 € per maand 
  van een bepaalde ezel : minimum 15 € per maand 
    (Graag via een permanente opdracht bij de bank, dank u) 
  Fiscaal attest voor elke gift van minimum 40 € per civiel jaar 
 
Bank :  BNP 001‐4482435‐44 
  IBAN : BE55 0014 4824 3544 
  BIC : GEBABEBB 


