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Honden aan de leiband tijdens de wandeling,
een goed idee!

In onze landelijke gemeente
Zwalm kan je prachtige wandelingen maken, via stille
wegen, langs het glooiende
landschap, tussen de koeien,
de schapen en de paarden.
De hond(en) meenemen op
wandeling is uiteraard een
goed idee maar het is belangrijk deze aan de leiband
te houden. Niet alleen is dat
goed voor de wildpopulatie
of andere wandelaars die op
deze manier niet gestoord
worden, het is ook belangrijk voor onze koeien en wel

omwille van een parasitaire
aandoening, Neosporose, die
tot grote problemen kan leiden voor deze dieren en hun
veehouders.
Neosporose is een ziekte bij
runderen en andere diersoorten veroorzaakt door
een parasiet met de mooie
naam Neospora caninum. Bij
runderen is deze parasiet
een belangrijke oorzaak van
abortus (miskraam). Uitbraken van abortus op rundveebedrijven zijn vaak gelinkt

aan de aanwezigheid van
loslopende honden die via
hun mest drachtige koeien
op de weide of op de boerderij besmetten. De hond
is namelijk in de cyclus van
de parasiet de zogenaamde
eindgastheer. De hond raakt
besmet door het eten van
besmet vlees, nageboorte
(moederkoek) van koeien,
kadavers, … waarna de parasiet zich in zijn lichaam verder ontwikkelt. Enkele dagen
later scheidt de hond via de
mest besmettelijke eitjes van
de parasiet uit. Als deze eitjes
worden opgenomen door
grazende koeien dan kan dat
problemen veroorzaken. Is
de koe namelijk drachtig dan
kan dat leiden tot abortus
of tot het infecteren van de
foetus in de baarmoeder, wat
kan leiden tot de geboorte
van een verzwakt kalfje.
Neosporose kan niet behandeld worden en de bestrij-

ding is enkel mogelijk via preventie. Het is essentieel dat
honden geen mest achterlaten op de weides waar koeien grazen en daarom is het
belangrijk dat honden aan
de leiband gehouden worden
tijdens het wandelen. Met
een hondenpoepzakje houden we daarnaast ook onze
wandelwegen proper.
In uitzonderlijke gevallen
worden honden trouwens
ook zelf ziek door deze parasiet. Dat is een extra reden
om uw hond aan de leidband
te houden zodat hij zich niet
kan besmetten op de weide.
Voor mensen daarentegen is
deze parasiet niet gevaarlijk.
Artikel geschreven door Prof.
Sarne De Vliegher, dierenarts,
woonachtig te Sint-Blasius
Boekel en verbonden aan de
Faculteit diergeneeskunde te
Merelbeke.

Gezocht: vrijwilligers/Zwalmstreek-ambassadeurs
Heb jij ook een passie voor Zwalm en De Vlaamse Ardennen?
Het Streekpunt is een toeristisch onthaalpunt in het voormalige sluiswachtershuisje
‘Huisje van Palmyre’ op de
site rond de Zwalmmolen.
Bezoekers kunnen er terecht
voor info over de streek, fietsen wandeltochten, verkoop

en degustatie van streekproducten en erfgoedpublicaties. Ook de Zwalmmolen
wordt opengesteld voor
bezoek. Het Streekpunt is
geopend van maart t.e.m. oktober, elke donderdag t.e.m.
zondag, van 10 tot 17u.

Dit onthaalpunt wordt bemand door een team van
enthousiaste vrijwilligers.
De vrijwilligers ontvangen
hiervoor per dag de maximum
vrijwilligersvergoeding.

Daarnaast worden ze uitgenodigd op allerhande
vormingsmomenten en netwerkmomenten van Toerisme Vlaamse Ardennen om
te proeven van wat onze
mooie Vlaamse Ardennen te
bieden heeft.

Zie jij het wel zitten om in het Streekpunt bezoekers
te ontvangen en enthousiast te maken over Zwalm en
de Vlaamse Ardennen? Ben je liefhebber van streekproducten? Ben je gids in onze regio? Neem dan
zeker vrijblijvend contact op met de Dienst Toerisme:
055 48 05 93 - toerisme@zwalm.be

