
  

Huisvesting  
 Zaagsel is geen geschikte bodembedekking. 

Er zijn aanwijzingen dat dit giftig is voor 
dieren, bovendien is het erg stoffig. 

 De grootte van de stal van een paard kan 
berekend worden met behulp van zijn 
schofthoogte. De schofthoogte is de hoogte 
van de schoft, de top van het schouderblad, 
vanaf de grond. De grootte van de stal dient 
minimaal twee keer de schofthoogte in het 
kwadraat te zijn. Als de schofthoogte van een 
paard 1.65 m is, dan moet de grootte van de 
stal (1.65 x 2)2 = 10.90 m2 zijn.  

 Een paard in het wild loopt vele kilometers 
per dag. Het is daarom belangrijk om 
paarden in ieder geval een groot deel van de 
dag in groepsverband op een ruime uitloop 
of weide te huisvesten. Als paarden toch op 
stal staan is het belangrijk dat zij ook 
lichamelijk contact met soortgenoten kunnen 
hebben. 

 Let op Jacobskruiskruid in het weiland, dit is 
giftig voor paarden en veel andere dieren. 

 

Voeding  
Sommige paardenrassen, bijvoorbeeld 

Shetlanders, worden snel dik van teveel voeding. 

Krachtvoer verstrekken is dan vaak niet nodig, 

maar ook van teveel ruwvoer kan een paard dik 

worden. Omdat het voor de werking van de 

darmen wel heel belangrijk is dat een paard 

gedurende de dag blijft eten, wordt aangeraden 

om het ruwvoer in kleine hoeveelheden over de 

dag te verstrekken. Er kan ook gebruik gemaakt 

worden van een speciale slowfeeder, een bak 

met een fijn rooster aan de bovenkant, waardoor 

het paard er lang over doet om te eten. Er 

bestaan ook speciale halsters voor op het 

weiland, hierdoor kan het paard niet snel grazen. 

Als er geen krachtvoer wordt gegeven, zorg dan 

voor een liksteen of mineralenblok voor de 

benodigde voedingsstoffen. Stem de voeding 

altijd af op gewicht, levensfase en inspanning van 

het paard. 

 

Gedrag 
Paarden zijn groepsdieren. Daarom moeten zij 
met minimaal één andere soortgenoot 
gehouden worden. Dit voorkomt eenzaamheid 
en zorgt dat de paarden natuurlijk gedrag 
kunnen uitvoeren. Ook blijven ze actiever, 
waardoor ze minder snel dik worden. Merries 
(vrouwtjes) en ruinen (gecastreerde mannetjes) 
gaan onderling en gemengd vaak goed samen. 
Hengsten (mannetjes) kunnen in verband met 
voortplanting en kans op ruzie niet in de groep 
geplaatst worden. Wanneer er geen merries in 
de buurt zijn kunnen zij soms met andere 
hengsten en ruinen gehouden worden. 
Castreren is echter vaak de beste oplossing. 

 

Verzorging 
 Vachtverzorging van paarden door middel van 

borstelen stimuleert de bloedsomloop en 

verwijdert vuil en losse haren. Een paard dat 

dag en nacht op stal staat, mag echter niet te 

vaak geborsteld worden in de herfst en de 

winter. Hierdoor verliest het paard namelijk 

teveel haren en kan het water minder goed 

van de vacht afgestoten worden.  

 Het uitkrabben van de hoeven is belangrijk 

om vuil en vastzittende steentjes te 

verwijderen. Steentjes kunnen voor pijn en 

uiteindelijk voor ontstekingen zorgen. Zorg er 

altijd voor dat paarden op een droge plek 

kunnen staan, anders gaan de hoeven rotten 

(rotstraal).  

 



 

Verzorging 
 Genoeg beweging door middel 

van weidegang of rijden 

 Dagelijks hoeven uitkrabben 

 Regelmatig de vacht borstelen 

 Iedere 6 – 8 weken hoeven laten 

bekappen 

 Jaarlijks vaccineren 

 Jaarlijks gebitscontrole door 

paardentandarts 

 Minimaal twee keer per jaar 

mestonderzoek uitvoeren, 

a.d.h.v. het resultaat eventueel 

ontwormen 

Huisvesting  
 Paarden moeten gehouden worden met minimaal één andere 

soortgenoot 

 Schuilmogelijkheden moeten aanwezig zijn 

o Groot genoeg voor het aantal paarden 

 Gevulde stal zonder kale plekken met geschikte bodembedekking 

zoals stro of vlas 

 Tussen de 5 graden onder nul en 25 graden boven nul 

 Veilige afrastering 

o Geen prikkeldraad 

o Goed zichtbaar voor de paarden 

 

 

Voeding  
 Onbeperkt water 

 Voldoende ruwvoer; om de 

darmen op gang te houden is 

minimaal 1,25 kilogram ruwvoer 

per 100 kilogram paard per dag 

nodig  

 Verspreid over de dag 

verdeeld 

 Zo nodig aanvullend krachtvoer 

 Op basis van inspanning  

 Lacterend paard, jong 

paard of ziek/te dun paard 

 Aangepast aan het 

gewicht van het paard 

 

Interactie 
 Vervoer een paard rustig aan het 

halster met halstertouw waarbij de 

persoon aan de linkerkant loopt 

 Benader een paard niet van 

achteren 

 Maak geen onverwachte en drukke 

bewegingen in de buurt van het 

paard 

 Zorg voor voldoende rust op een 

dag, in ieder geval na elke activiteit 

 

Gedrag 
 Het kunnen uitvoeren van sociaal- en 

natuurlijk gedrag 

o Poetsen van soortgenoten 

o Grazen  

 Geen stereotype gedrag vertonen 

zoals: 

o Luchtzuigen 

o Weven  

o Tegen staldeur schoppen 

o Hoofdschudden  

 Geen stresssignalen vertonen 

Stresssignalen  
 Verhoogde hartslag 

 De ademhaling is snel en 

oppervlakkig 

 Trillen 

 Zichtbaar oogwit 

 Verkrampte spieren en/of 

verkort lopen 

 Klapperen met de lippen 

 Knarsen met de tanden 

 Vaak gapen 

 De neus en/of lippen 

worden opgetrokken 

 Grote neusgaten 

 Snurken en/of blazen 

 Zweten 

 Likken 

 Kleine plasjes urine en meer 

mesten 

Hygiëne 
 Het verblijf moet schoon, droog en tochtvrij zijn 

o Elke dag de vieze plekken verwijderen 
o Elke week het hele verblijf schoonmaken 
o Minimaal eens per week mest verwijderen uit de weide 

 De voerbak en waterbak dienen schoon te zijn 

o Elke week geheel schoonmaken 
o Dagelijkse controle op reinheid (geen uitwerpselen e.d. in 

de bak) 

 De materialen (borstels, zadels e.d.) dienen schoon te zijn  

 


