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Serie rassenbijsluiters 

Belgische Herder 
Belgische Herders zijn actieve, intelligente honden. Er zijn vier variëteiten te 

onderscheiden, die allemaal relatief gezond zijn. Ze hebben veel beweging nodig en 

passen dus goed bij een sportieve eigenaar. Deze moet wel ervaring hebben met 

honden, want door hun wat nerveuze en felle aard vragen deze honden een goede 

begeleiding om uit te kunnen groeien tot een plezierige huisgenoot. 

 

Kies het juiste ras voor uw situatie: lees vóór het kopen eerst of de Belgische Herder 

het ras is dat u zoekt. 

 

 

   

 

 

LICG HUISDIERENBIJSLUITER 

DE HANDLEIDING VOOR HET HOUDEN VAN HUISDIEREN 

Lees ook de huisdierenbijsluiter Hond op www.licg.nl 

voor alle benodigde basisinformatie over honden.  
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Algemeen 

De Belgische Herder is oorspronkelijk een hond die door boeren gebruikt werd om vee te hoeden 

en het erf te bewaken. Uit de verschillende gebruikshonden werd in eerste instantie een ras 

gefokt met drie verschillende vachtvarianten. Later werden dit vier verschillende variëteiten: de 

Groenendaeler, de Tervuerense Herder, de Laekense Herder en de Mechelse Herder. Ze hebben 

alle vier een andere vacht, maar verschillen ook wat in karakter. De Belgische Herders, en vooral 

de Mechelse Herder, worden veel gebruikt als politiehond, speurhond, reddingshond en 

waakhond. Het zijn daarnaast leuke huishonden voor mensen die actief bezig willen zijn met hun 

hond. De Belgische Herder wordt gemiddeld twaalf jaar oud. 

 

Uiterlijk 

De Belgische Herders zijn middelgrote honden die ongeveer even hoog als lang zijn. Ze zijn sterk 

maar slank. De rug is recht, de staart hangt in een boog tot op de hoogte van de hiel (de sprong). 

De kop is vrij lang en de overgang tussen schedel en neus verloopt vloeiend. De oren staan 

rechtop. 

De vier variëteiten hebben verschillende vachten. De Mechelse Herder is kortharig, de vacht is 

zwart gevlamd vaal ros (geelbruin met daartussen haren met zwarte uiteinden) en een zwart 

masker. De Tervuerense Herder is wat kleur betreft gelijk aan de Mechelse Herder of 

zwartgevlamd grijs maar heeft een langharige vacht, behalve op de kop, op de oorpunten en aan 

de voeten. Langs hals en borst, aan de achterkant van de dijbenen en de staart is het haar langer 

dan op de rest van het lichaam. De Groenendaeler heeft lang haar zoals de Tervuerense Herder 

maar is helemaal zwart. De Laekense Herder is ruwharig. Het haar is warrig en vaalros  van kleur 

met op snuit en staart wat zwart gevlamde haren.  

De schofthoogte van reuen is gemiddeld 62 centimeter, voor teven 58 centimeter. Het gewicht 

van de reu ligt tussen 25 en 30 kilo, van de teef tussen 20 en 25 kilo. 

De volledige rasstandaard van de Belgische Herders kunt u vinden bij de rasvereniging. Op de 

website van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland staan alle bij hen 

aangesloten rasverenigingen genoemd. 

 

Karakter 

Belgische Herders zijn actieve, sportieve en intelligente honden die snel reageren op hun 

omgeving. Ze hebben veel uithoudingsvermogen en kunnen hard en vasthoudend zijn, vooral de 

Mechelse Herder. De twee langharige variëteiten zijn zachter en gevoeliger dan de korthaar en 

ruwhaar. De Laekense Herder is wat rustiger en eigenzinniger dan de andere drie variëteiten. 

Belgische Herders hechten zich sterk aan hun gezin en zijn gevoelig voor de stemming van hun 

eigenaar. Tegenover vreemden zijn ze terughoudend of argwanend en ze zijn waaks. Belgische 

Herders hebben aanleg om angstig of nerveus te zijn, vooral de Tervuerense Herder. Als ze niet 

uitgebreid gesocialiseerd worden en duidelijk leiding krijgen kan dit leiden tot angstagressie. 

Belgische Herders zijn geen echte kindervrienden. Met kinderen uit het eigen gezin gaat het 

meestal goed, naar onbekende kinderen zijn de meeste Belgische Herders terughouden. Laat 

honden nooit alleen met kinderen! 

Naar andere honden kunnen de Belgische Herders soms dominant zijn of juist angstig. Vooral 

honden van gelijke sekse kunnen ruzie krijgen. Belgische Herders hebben vrij veel jachtinstinct, 
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de combinatie met kleine huisdieren is dan ook niet aan te raden. Als het goed wordt aangeleerd 

kan de Belgische Herder goed alleen blijven. De Mechelse en Tervuerense Herder hebben daar 

soms meer problemen mee dan de andere twee. 

Er bestaan speciale werkhondenlijnen van de Belgische Herder, honden uit deze lijnen zijn vaak 

feller en alleen geschikt voor gevorderde hondenbezitters die ook echt met hun hond willen gaan 

werken. 

 

Verzorging 

De Belgische Herders hebben niet veel vachtverzorging nodig. Wekelijks doorborstelen of kammen 

is afdoende. In de ruiperiode moet u dagelijks borstelen en kunt u met een herderharkje de losse 

onderwol helpen verwijderen. Bij de langharige variëteiten moet u opletten dat de lange haren bij 

poten, oren en borst niet gaan klitten. De Laekense Herder moet twee keer per jaar geplukt of 

getrimd worden. Castratie (‘sterilisatie’) kan bij de ruwhaar en langhaar voor vachtverandering 

zorgen waardoor deze pluizig en minder goed te onderhouden wordt. Controleer geregeld het 

gebit en zorg dat de nagels niet te lang worden. Het is belangrijk om uw Belgische Herder slank te 

houden, overgewicht kan gezondheidsproblemen veroorzaken. 

 

Beweging en activiteiten 

De Belgische Herders zijn actieve, sportieve en speelse honden die veel beweging nodig hebben. 

Het zijn echte werkhonden en door hun intelligentie hebben ze niet alleen fysieke maar ook 

geestelijke uitdaging nodig. Zorg er dus voor dat ze moeten nadenken! Als ze te weinig beweging 

krijgen kunnen ze probleemgedrag gaan ontwikkelen. Voor wie een hond zoekt voor drie maal 

daags een blokje om  is dit ras niet geschikt. 

De Belgische Herders zijn geschikt voor vrijwel alle activiteiten die men met honden kan 

ondernemen: ze kunnen prima presteren bij gehoorzaamheidstraining, maar ook bij sporten zoals 

behendigheid, flyball, doggy dance of frisbee. Speuren, reddingswerk of gewoon flinke 

wandelingen maken, zolang ze actief bezig zijn samen met hun baas vinden de Belgische Herders 

heel veel leuk. De Mechelse Herders zijn ook geschikt voor africhting.  

 

Socialisatie en opvoeding 

Zoals bij alle honden is een goede, uitgebreide socialisatie erg belangrijk. De fokker moet hier al 

mee begonnen zijn, maar thuis moet u hiermee doorgaan. Wen uw pup aan allerlei mensen, 

dieren en andere nieuwe zaken. Besteed extra aandacht aan de omgang met kinderen, 

onbekenden en andere honden. Begeleid de pup daarbij op een rustige manier en zorg ervoor dat 

hij leuke ervaringen opdoet. Zorg dat uw pup ook voldoende rust krijgt om alle nieuwe ervaringen 

te verwerken.  

Bij de opvoeding is het belangrijk dat u rustig en duidelijk bent en steeds consequent blijft. De 

Belgische Herders zijn gevoelig en snel nerveus, een harde aanpak werkt averechts. Ze zijn ook 

gevoelig voor dominantieverhoudingen, zorg ervoor dat u goed leiding geeft zodat de hond niet 

het gevoel krijgt dat hij zelf de leiding moet nemen. Omdat ze snel leren is het eenvoudig hen 

oefeningen aan te leren, maar ze leren ook snel ongewenst gedrag aan. Vooruit denken en alert 

blijven is dus nodig!  

Ga met uw Belgische Herder pup naar een puppycursus. Daar leert hij andere honden kennen en 

op u te letten, terwijl u leert hoe u de hond iets bij kunt brengen. Bovendien is het goed voor de 
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band tussen u en uw hond om samen actief bezig te zijn. Het is verstandig om ook na de 

puppycursus door te gaan met trainen, zeker tot na de puberteit. 

 

Ziekten en erfelijke aandoeningen 

De Belgische Herders kennen weinig erfelijke aandoeningen. Heupdysplasie (HD) en 

Elleboogdysplasie(ED) komen soms voor. Dit zijn gewrichtsaandoeningen waarbij de onderdelen 

van het gewricht niet goed op elkaar aansluiten. Ze veroorzaken pijn en problemen met bewegen. 

De rasvereniging verplicht fokkers om de ouderdieren te laten testen op HD en met dieren die 

duidelijk HD hebben mag niet gefokt worden. Voor de Laekense Herder is een ED test verplicht, 

waarbij tenminste een ouder vrij van ED moet zijn, de andere ouder mag hooguit een grensgeval 

zijn.  

Bij de Tervuerense Herder en ook de bij de Groenendaeler en Mechelse Herder komt af en toe 

maagcarcinoom (maagkanker) voor. 

 

Benodigde ervaring 

Voor het op een verantwoorde wijze houden van een Belgische Herder heeft u ervaring nodig met 

het houden van honden, dit is geen ras voor beginners. Dat geldt nog meer voor de honden uit 

werklijnen, zij hebben een eigenaar nodig die ervaring heeft met het ras en veel met de hond wil 

gaan werken. Belgische Herders hebben een rustige eigenaar nodig die stevig in zijn schoenen 

staat en zelf niet snel nerveus is, omdat het honden zijn die emoties snel van hun eigenaar 

overnemen. Zorg dat u zich van tevoren goed informeert, bijvoorbeeld via de rasvereniging.  

 

Aanschaf en kosten  

Lees voor u een hond aanschaft de special 'De aanschaf van een hond' op www.licg.nl. 

Een Belgische Herder pup kunt u het beste aanschaffen via de website van de rasvereniging. Hier 

staan de nesten genoemd van aangesloten fokkers en daarbij is aangegeven of deze zijn gefokt 

met toestemming, dus volgens het fokbeleid van de vereniging. Dat houdt in dat de ouderdieren 

getest zijn op gezondheid en gekeurd op uiterlijk en gedrag. Bij nesten van Nederlandse fokkers 

moeten de ouders volgens een speciale test op gedrag getest zijn en tenminste goed scoren op 

sociaal gedrag. Ga dus niet alleen af op een vermelding van lidmaatschap van de rasvereniging, dit 

geeft geen garantie over de kwaliteit van het fokken.  

Let goed op als u een pup gaat kopen en vermijd tussenhandelaars. Koop niet als u vermoedt dat 

de pups niet goed gesocialiseerd zijn door de fokker of als de moederhond niet aanwezig is. Pas op 

bij fokkers die veel nesten tegelijk hebben: deze hebben vaak weinig tijd voor socialisatie, wat erg 

belangrijk is om nervositeit en angstagressie te voorkomen. Het is belangrijk dat de pups in huis 

opgroeien. Let er op dat de pup gezond is en er schoon en levendig uitziet. Houd rekening met de 

erfelijke aandoeningen van het ras en ga na of de ouderdieren getest zijn. Gebruik de puppy-

checklist van het LICG om u te helpen beoordelen of bij u een betrouwbaar adres koopt. 

Wilt u een volwassen Belgische Herder aanschaffen dan kunt u op de website van de rasvereniging 

kijken of er honden voor herplaatsing worden aangeboden. U kunt ook terecht bij een asiel.  

Maak bij de aanschaf van een pup of oudere hond duidelijke afspraken. Het gebruik van een 

koopcontract is aan te raden.  
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Bij  het  LICG kunt u terecht voor onafhankel i jke en betrouwbare in formatie over 

het ‘houden van huisdieren’.  Door het  bieden van deze informatie en het 
organiseren van campagnes levert  het LICG een bijdrage aan verbetering van de 
gezondheid en het welzi jn van huisdieren in Nederland.  

 
Versie: mei 2013 

 
Kijk voor de meest recente informatie op www.licg.nl 

 
 

 

Pups geboren na 1 april 2013 of honden afkomstig uit het buitenland moeten verplicht gechipt en 

geregistreerd zijn door de fokker of importeur. Krijgt u zo’n hond aangeboden die niet gechipt en 

geregistreerd is, dan houdt de verkoper zich niet aan de wet en kunt u de hond beter niet kopen. 

Zelf bent u verplicht de registratie binnen twee weken na aanschaf op uw naam te zetten. Meer 

informatie vindt u in het Praktisch document over ‘Chippen en registreren’ of op www.chipjedier.nl. 

Een Belgische Herder die u via de rasvereniging aanschaft kost gemiddeld zo’n 700 euro maar dit 

kan per fokker verschillen. Daarnaast bent u geld kwijt aan benodigdheden zoals een mand, een 

riem, een etensbak en speeltjes. Aan voeding bent u ruim 40 euro per maand kwijt. De tarieven 

van de hondenbelasting variëren per gemeente. Denk ook aan de kosten van de puppycursus en 

vervolgcursussen of hondensport. Houd rekening met dierenartskosten zoals entingen, ontwormen 

en behandeling tegen vlooien, bij elkaar vanaf ruim 100 euro per jaar. Wilt u de hond laten 

castreren dan komen daar de operatiekosten bij, voor reuen kost dit zeker 100 euro of meer, voor 

teven minstens tweemaal zoveel. Daarnaast kunt u voor kosten komen te staan als uw dier 

onverhoopt ziek wordt. Voor (onverwachte) dierenartskosten kunt u een ziektekostenverzekering 

afsluiten. 

 

Bijzonderheden 

 De Mechelse Herder is vroeger ook gebruikt om tabak te smokkelen over de Belgisch-Franse 

grens. 

 Er zijn Tervuerense Herders opgeleid als signaalhond voor het voorspellen van epileptische 

aanvallen bij hun eigenaar. Door hun gevoeligheid en gerichtheid op de baas zijn ze hiervoor 

erg geschikt. 

 


