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5 tips voor de aanleg van een 
paardvriendelijke thuis! 
 

1. BEWEGING 
Laat je paard voor al wat hij wil, bewegen. Plaats eten, water, beschutting, … zo ver mogelijk uit elkaar. 
Maak meerdere voederplekken en verdeel zijn dagrantsoen over zo veel mogelijk plaatsen. Vul elke dag 
andere voederplekken zodat je paard echt moet zoeken welke bak gevuld is. Leg hindernissen op de rechte 
stukken zodat je paard ofwel meer energie verbruikt om ze te nemen of meer stappen moet zetten om ze te 
ontwijken.  
Zorg er wel voor dat je paard zich nergens kan klemlopen of geblokkeerd kan worden door een hoger 
geplaatst paard. Teken daarom minstens een 8-vormig pad rond 2 weides en voorzie meerdere in- en 
uitgangen aan paddocks. 

2. SOCIAAL CONTACT 
Sociaal contact is noodzakelijk voor paarden. Als mens kunnen we ons dat niet voorstellen hoe belangrijk 
dat dit is. Zorg ervoor dat als jij niet bij je paard bent, hij dan nooit alleen staat en zijn kuddemaatjes kan 
zien en onbelemmerd kan aanraken om bijvoorbeeld te kroelen. Kies voor minimaal 3 paarden bij elkaar 
zodat als er eentje even weg is, bijvoorbeeld voor training, dat er dan nog steeds een kudde ‘achterblijft’. Je 
kweekt er geen verlatingsangst mee maar draagt zorg voor de essentiële behoefte aan sociaal contact van je 
grote vriend. Dat maakt van jou een echte paardenvriend!  

3. RUWVOER 
Kies voor kwalitatief ruwvoer. Wat er op de markt aangeboden wordt, is niet altijd geschikt voor paarden. 
Landbouwers maaien verschillende keren per seizoen en elke snede heeft zijn voor- of nadelen. Er zijn wel 
een paar vuistregels: hoe droger, hoe beter. Hoe minder bemest, hoe beter. Hoe grovere stengel, hoe beter. 
Hoe langere stengel, hoe beter. Stinkt het zuur (voor koeien!)? Weg ermee! Ruikt het muf (schimmels!)? 
Weg ermee!  

Elk pondje komt door het mondje. Geef dus de juiste hoeveelheid aan je paard/kudde! 
Varieer ook tussen gras, hooi, kruiden, takken, … zodat verschillende vezels het gebit en darmen 
gezond houden en je geen dure vitaminesupplementen moet geven. 

4. KUDDECOMPETITIE 
Hou rekening met competitie tussen de verschillende kudde-leden. Hoe minder je als mens ingrijpt, hoe 
sneller het opgelost geraakt. Maar geef ze de tijd om aan elkaar te wennen, bijvoorbeeld door een stuk af te 
spannen waardoor ze elkaar wel kunnen besnuffelen en ‘dicht’ bij elkaar staan maar toch ook uit elkaars 
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buurt kunnen vluchten. Hou dat aan tot dat ze elkaar niet meer interessant vinden en laat dan op een 
ochtend de toegang naar elkaar open. 
Voorzie veel ruimte rond voederplekken, water, beschutting zodat onderdanige paarden veilig en op tijd 
weg kunnen als er een ander paard aan komt.  
Soms zie je paarden die vriendschap sluiten en quasi op elkaars voeten kunnen staan. Soms zie je paarden 
die nooit door 1 deur kunnen, dat is niet erg, voorzie dus altijd voldoende in- en uitgang zodat ze elkaar 
kunnen ontlopen. 
Denk er aan dat elke verandering in de kudde-samenstelling de hele stabiliteit van de hiërarchie 
ondersteboven keert. Het is een natuurwet dat een stabiele hiërarchie rust en ontspanning brengt in een 
groep dieren. 

5. BESCHUTTING 
Voorzie beschutting tegen regen, felle wind maar ook tegen hete zon! Plaats de beschutting tegen de 
heersende regen- en windrichting zoals het zuidwesten. Paarden kiezen eerder voor veiligheid dan comfort 
dus uitzicht op hun paddock vanuit de beschutting is voor hen belangrijk. Voorkom ook dat regen te veel 
lawaai veroorzaakt zodat ze het ‘gevaar’ niet meer horen aankomen. In ons klimaat is het ook verstandig om 
tijdelijke voederplaatsen te voorzien in de beschutting zodat je paard tijdens een moesson-week niet hoeft 
te kiezen tussen eten of beschutting. Verzorg de bodem goed zodat je paard ook met droge voeten beschut 
staat! 
 
Lees meer op www.barbarahoekstra.com 
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