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Checklist FRH-paradise* 
Deze checklist kan je gebruiken bij het ontwerp van je eigen paardvriendelijke huisvesting OF bij het bezoek aan een 
paardvriendelijk pension. Ik heb in 5 thema’s (de bouwstenen) de verschillende puntjes opgesomd. Er zijn vaak 
verschillende uitvoeringen van elk puntje in de praktijk. Zo lang je puntjes kan afvinken, maakt de manier van uitvoeren 
niet uit. Soms staan er puntjes dubbel vermeld. Het kan zijn dat voor jouw paard of kudde het ene thema zwaarder 
doorweegt ivm individuele problemen.  
Meer uitleg over de puntjes vind je terug op www.barbarahoekstra.com 
Disclaimer: Deze checklist bestaat uit puntjes die ik door opleidingen heb opgebouwd, na bezoek aan tientallen paardvriendelijke 
plekken, de opbouw en ervaringen met 3 eigen paradijzen. Daarom vind ik het ook belangrijk dat je beseft dat ik je niet in 1 keurslijf 
van een opgelegd plan duw (want dat bestaat toch niet) maar een handige tool bied om de noden van je paard voor ogen te houden. 
Succes! 

 
Legende:  
 Groen :  noodzakelijk of minstens sterk aangewezen 
 Rood : te vermijden 
 Paars : een extra pluspunt (die in BE niet evident zijn wegens vaak vergunningsplicht) 

 

Stimulering van beweging? 

 Brengt de kudde paarden 24/7/365 dagen buiten door? 
 Liggen de voederplaatsen verspreid? 
 Zijn de voederplaatsen en de drinkplek(-ken) ver uit elkaar geplaatst? 
 Zijn er meer voederplaatsen dan aantal paarden? Of wordt het dagrantsoen ruwvoer per paard verdeeld over 

meerdere tijdstippen? 
 Liggen de ingangen van de weides ver van de favoriete paddock en drinkplek(-ken)? 
 Zijn er hindernissen op de paden of reliëfverschillen die extra inspanning vragen? 
 Worden de extra’s (paardenlekkernijen) verstopt op verschillende of uitdagende plaatsen zodat de paarden moeten 

gaan zoeken? 

 

Kwaliteit en kwantiteit van paden en paddocks? 

 Zijn er voldoende paden tussen de paddocks om elkaar te ontwijken? Minimaal een 8-vormig traject rond 2 weides. 
 Hoeveel meter paden is aangelegd? ☺<250m ; ☺☺250 – 500m ; ☺☺☺>500m 
 Zijn de paden breed genoeg? Minimaal 3m maar bij >10 paarden minimaal 5m. 
 Zijn de paddocks groot genoeg voor kudde in beweging (spel, op hol, …)?  
 Is er een plek (gemaakt) die uitnodigt om liggend te rusten? 
 Hebben de paddocks minimaal 2 toegangen? 
 Zijn er anti-modder maatregelen op de essentiële plekken? Bvb in- en uitgangen van schuilplekken en weilanden, 

rond voederplaatsen en drinkplek(-ken), lager gelegen paddocks, …  
 Zijn er doodlopende paden of plekken die gemakkelijk geblokkeerd kunnen, waar een opgejaagd paard zich kan 

klemlopen? 
 Zijn er gevaarlijke obstakels (≠hindernissen) die uitsteken, blokkeren of te laag voor paarden zijn. Denk aan te lage 

afdaken, onhandig geplaatste palen, te hoge drempels of randen, uitstekende planken, prikkeldraad…  

https://www.barbarahoekstra.com/bouwstenen
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 Hebben de paden ruime bochten en weides en paddocks afgeronde hoeken? Dit kan door de omheining zelf zijn of 
door beplanting of door objecten. 

 Zijn er verschillende type ondergronden zoals beton, grind, verschillende soorten zand? 
 Zijn er niveauverschillen zoals berg(-jes), geulen of in het algemene perceelreliëf? 
 Is er een poel? 

 

Kwaliteit van de beschutting, schuilplekken 

 Is er voldoende beschutting voor alle kuddepaarden?  
o Tegen wind? 
o Tegen regen? 
o Tegen de hete zomerzon? 

 Beschermt de dichte zijde tegen de regionale natste windrichting?  
 Heeft de schuilplek zeer brede of min. 2 toegangen? 
 Zijn de toegangen veilig begaanbaar? Dus geen scherpe hoeken of bochten, opstapjes, diepe modder, … die 

ontwijken moeilijk of gevaarlijk maken. 
 Is er een voederplek in de schuilplek? 
 Is er een luchtstroom in de schuilplek die hete lucht afvoert en dus ook vliegen verhindert? 
 Kunnen de paarden met hun hoeven altijd droog staan in de beschutting? 
 Is er een beschutte plek waar jij je paard in veiligheid kan verzorgen of laten behandelen?  

 

Ruwvoer 

 Krijgt jouw paard voldoende ruwvoer per dag aangeboden?  
 Zijn er technieken/handelingen die ervoor zorgen dat de paarden minstens 20u bezig zijn met het opeten van hun 

dagrantsoen? 
 Ziet het hooi er gezond en fris uit? 
 Wordt het hooi dagelijks vers gegeven? 
 Is er een zoutblok aanwezig? 
 Is het mogelijk om de hele kudde 300 dagen per jaar op de weide te laten grazen? 
 Is het hooi beschut tegen de regen?  
 Is er regelmatig variatie in het ruwvoer zoals takken, kruiden, eetbare planten? 

 

Lage competitie en eigen keuze over basisnoden 

 Zijn er meer voederplaatsen dan aantal paarden? 
 Zijn er verschillende drinkplekken? Of is het mogelijk om met meerdere paarden tegelijk te drinken? 
 Kan de drinkplek geblokkeerd worden door een paard zodat anderen er niet aan kunnen? 
 Is er voldoende ruimte rond voederplaatsen en drinkplek(-ken) zodat veilig ontwijken mogelijk is? 
 Kan elk paard beschut rusten? 
 Is er een (tijdelijke) voederplek in de schuilplek? 
 Hebben elke paddock en schuilplekken meerdere toegangen zonder objecten die vluchten hinderen? 
 Zijn er voldoende paden om elkaar te ontwijken zonder confrontatie? 
 Zijn er visuele obstakels (boom, …) op de paddocks zodat ze uit elkaars zicht kunnen gaan staan zonder apart van de 

kudde te staan? 
 Is er een integratiepaddock of afgesloten deel waar een nieuw paard op een veilige manier kennis kan maken met 

de kudde? 
 Is er een ziekenboeg vlak bij de kudde zodat een gewond paard het contact met de kudde niet verliest?  
 Zijn er regelmatig wisselingen in de kudde waardoor spanningen blijven ontstaan? 


