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Paardenweiland – kampweide – sportweide te huur 
 

 
 

Het is voortaan ook mogelijk en toegestaan om uw eigen paard mee te 

brengen naar de vakantiewoning en een weide te huren. De omgeving 

is ideaal om korte of langere uitstappen in een wondermooie natuur 

te maken op uw geliefkoosd dier.  

Er is een weide beschikbaar van 4000 m² waarvan er 2500 m²  

(115 m diep op 21,50 m breed) is afgespannen als paardenweide.  

Deze ligt tegen het terrein van de vakantiewoning,  gescheiden door 

een kleine weg.  Het is redelijk hoog gelegen en dus niet drassig. 

Eventueel kan deze weide opgesplitst worden.  

Paarden die op de weide staan, zijn zichtbaar vanuit de vakantiewoning.  
 

De weide is omheind met - om de 4 meter - kastanjepalen en twee 

6mm dikke schrikdraden van Pulsar (65 cm hoog en ± 120 cm).  

Een schrikdraadapparaat is beschikbaar. 
 

Er is ook een drink- of voederbak aanwezig.  Met een watertank 

(1000 liter) op een aanhangwagen kan water tot op de weide 

gebracht worden.  Op aanvraag kan er - via een lokale boer - voor 

balen hooi gezorgd worden.  De kosten hiervoor zijn de kosten die 

ons aangerekend worden + 25 euro per transport. 

De weide kan afgesloten worden met een stevige Engelse poort. Voor de poort is er ruimte  

om paardentrailers te parkeren. Dit kan eventueel ook op de parking van de vakantiewoning. 

 

De kostprijs per paard per nacht is 8 euro. 

De kostprijs voor hooi of strobalen is 25 euro per transport + de kostprijs van het stro of hooi. 
 

De weide kan ook gehuurd worden als kampweide om tenten te plaatsen. Hiervoor is een apart gedeelte 

achter de paardenafrastering beschikbaar.  Prijzen op aanvraag en afhankelijk van aantal personen. 
 

Ook kan de weide bij de woning worden afgehuurd, indien u graag een groot veld ter beschikking hebt. 

Dit kost 25 euro per weekend.  
 

De weide kan gehuurd worden zowel bij het afhuren van de volledige Vakantiewoning als bij het 

reserveren op basis van 'Bed en Breakfast'.  
 

Zie www.lebrameducerf.be voor info en prijzen. 

 Prijzen B & B : Eenpersoonskamer:  € 45 per nacht,  inclusief ontbijt.  

 Tweepersoonskamer:  € 65 per nacht (voor 2 personen) inclusief ontbijt 
 

Voor info en reserveringen :   

Jorn Van Den Bogaert - gsm : 0032/(0)496.45.80.85  - email : jornvdb@hotmail.com  

http://www.lebrameducerf.be/

