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HET PAARD  

Equus caballus 

1. ALGEMEEN 

Het paard is een gehoefd herbivoor zoogdier dat behoort tot de familie van de paardachtigen. 
Wereldwijd bestaan er 397 paardenrassen die onderverdeeld zijn in verschillende categorieën: 
de volbloeden (bijvoorbeeld de Arabische volbloed of de Engelse volbloed), de warmbloeden 
(bijvoorbeeld het Belgisch warmbloedpaard of de Pura Rasa Espagnola),  en de koudbloeden 
(bijvoorbeeld het Belgisch trekpaard of de Tinker), met elk hun specifieke kenmerken qua 
lichaamsbouw en temperament.  
 
De mens zet het paard al heel lang in, en dat voor verschillende doeleinden. De eerste sporen 
van domesticatie van paarden gaan meer dan 5000 jaar terug. Gedurende al die jaren werd het 
beschouwd als consumptiedier, vervoermiddel, werkdier (trekken, lossen, leger…), en tot slot 
voor vrije tijd of sport. Ookal is de houding van de mens ten opzichte van het paard door de jaren 
heen geëvolueerd, het paard is altijd een diersoort geweest die een nauwe band had met de 
mens. Zo zijn de noden van deze dieren door relatief uitgebreid wetenschappelijk onderzoek vrij 
goed gekend en geïdentificeerd, helaas beantwoordt het houden van paarden er tegenwoordig 
niet altijd aan.  
 
Eerst en vooral mogen we niet vergeten dat het paard een kuddedier is. In de natuur leven 
paarden in familiegroepen of vrijgezellengroepen waarbij hiërarchische interacties van belang 
zijn. Paarden zijn prooidieren. Sociaal contact geeft hen een gevoel van veiligheid. Ze gaan 
langdurige vriendschapsbanden aan met andere leden van de kudde. 
 

 
Figuur 1: een paard is een kuddedier. 

 
Paarden zijn eenmagige planteneters die de hele dag door kleine beetjes ruwvoer met een hoog 
vezelgehalte en een relatief lage voedingswaarde eten. Ze eten vooral grassen, maar ook 
struiken en kruiden. In de natuur spenderen ze 12 tot 16 uur per dag aan het zoeken naar voedsel. 
Ze leggen daarbij zo’n 5 tot 10 km af per dag. Hun natuurlijke home range omvat een gebied van 
100 tot 1000 hectare.  
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Om aan hun natuurlijke behoeften te voldoen hebben paarden bijna continu nood aan sociaal 
contact, beschikking over vezelrijk ruwvoer en vrije beweging. Het strookt dus niet met het 
natuurlijke gedrag om een paard permanent in een box te stallen of het alleen te houden. 
 
De grootte van een paard kan variëren van 50 centimeter schofthoogte (voor de kleinste pony’s) 
tot 2 meter (Shire). Een paard weegt gemiddeld 500 kilogram. Echter kan het gewicht oplopen 
tot meer dan een ton voor zware trekpaarden. Het gewicht van een kleiner ras kan beperkt zijn 
tot amper 50 kilogram (Falabella of Shetlandpony).  
 
Afhankelijk van het ras en het gebruik van het dier is de levensverwachting momenteel 25 à 30 
jaar. Uitzonderlijk worden paarden ook wel 35 jaar oud. Het paard is een dier dat bijzondere en 
regelmatige zorg vraagt, wat vrij hoge dagelijkse kosten met zich meebrengt. Het is belangrijk om 
daarmee rekening te houden voordat je een paard koopt. 

2. SAMENLEVEN 

Een paard is een obligaat sociaal dier dat in kleine, hiërarchische groepen leeft. Sociaal contact 
met soortgenoten is dan ook absoluut noodzakelijk voor een paard. Dit kan door paarden samen 
te houden in een groepshuisvesting, een weide of paddock. In individuele stallen kan je 
gedeeltelijke sociale interactie mogelijk maken in boxen met halfopen wanden of er tenminste 
voor zorgen dat de paarden elkaar kunnen zien, horen en ruiken. Dit kan ook door huisvesting in 
aanpalende weides of paddocks. 

Hou hierbij rekening met het geslacht, het temperament en de voorgeschiedenis van het paard. 
Paarden die van jongsaf aan alleen gehouden werden, zijn niet gewend aan het samenleven met 
andere paarden. Dit kan problemen geven in interacties met andere paarden. Denk dus goed na 
over welke paarden je bij of naast elkaar zet en introduceer een nieuw paard geleidelijk aan in 
een groep. Ook andere diersoorten zoals ezels, geiten en schapen kunnen samen met paarden 
gehouden worden. Om in de natuurlijke behoeften te voorzien moet een paard echter ook dan 
contact kunnen hebben met soortgenoten. 

 

 
Figuur 2: paarden die elkaar groomen halen vriendschapsbanden aan. 
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3. HUISVESTING 

Paarden kunnen in een individuele box gehouden worden, in een groepshuisvesting, een 
openlucht bewegingsstal of een Paddock Paradise® of ze kunnen permanent op de weide 
gehouden worden. Aangezien paarden sociale dieren zijn die veel nood hebben aan vrije 
beweging krijgen huisvestingssystemen die veel sociaal contact en vrije beweging mogelijk 
maken duidelijk de voorkeur.  
 
Paarden kunnen in ons gematigde klimaat het hele jaar door in een weide of paddock verblijven 
op voorwaarde dat er een voldoende en afdoende beschutting ter beschikking is. In de winter 
biedt een schuilhok de beste bescherming tegen het gecombineerde effect van koude, neerslag 
en wind. Gedurende de rest van het jaar kan natuurlijke beschutting ook beschermen tegen de 
weersomstandigheden en insecten. Als paarden permanent op een weide verblijven mag je 
maximaal 3 paarden per hectare houden. 
 

 
 

In België hebben de meeste paardenhouders een beperkt grondoppervlak ter beschikking, 
waardoor het niet mogelijk is om paarden permanent op een weide of in een paddock paradise 
te houden. Daarom is het belangrijk om de huisvesting zo goed mogelijk aan te passen aan de 
welzijnsbehoeften van het paard.  
 
De huisvesting moet ten eerste voldoende groot zijn om voldoende bewegingsgemak te voorzien. 
Een individuele box moet een oppervlak van minstens (2 x schofthoogte)2 hebben. Een 
voorbeeld: een box voor een paard van 1m62 schofthoogte moet (2 x 1,62)2 = 10,5 m2 oppervlak 
hebben. Dit komt neer op een box van 3m op 3,5m. De kleinste zijde van de box moet minstens 
1,5 x de schofthoogte bedragen zodat het paard zich veilig kan rollen. Voor een groepshuisvesting 
moet je ook rekening houden met het feit dat er hiërarchische interacties zijn tussen de paarden, 
waardoor ze de mogelijkheid moeten hebben om voldoende te kunnen bewegen en te kunnen 
uitwijken voor elkaar. Voor een groepshuisvesting heb je daarom een oppervlak van (2 x 
schofthoogte)2 x het aantal paarden x 2,5 nodig. De hoogte van een stal moet minstens de 
schofthoogte plus 1 m bedragen. Om comfortabel te kunnen rusten moet een dikke laag van een 
geschikte, droge bodembedekking (bijvoorbeeld stro of houtkrullen) worden voorzien. Ook in een 
paddock en op een weide moeten er voldoende schone en droge ligplekken zijn. In ideale 
omstandigheden hebben paarden vanuit hun stal vrije toegang tot een weide of paddock. Als 
dit niet mogelijk is, moeten ze per 48 uur minstens 4 uur vrij kunnen bewegen.  

Figuur 3: een paddock met een schuilhok 
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Om te voorzien in hun behoefte aan sociaal contact kun je paarden in een groepshuisvesting 
houden of in stallen met halfopen stalwanden. Om de voorspelbaarheid van de omgeving te 
vergroten hebben stallen best ook een halfopen staldeur of een luik dat uitzicht geeft naar buiten 
toe zodat de paarden een ruim zicht hebben op hun omgeving. Een stal moet ook voldoende 
verlucht zijn en verlicht zijn door natuurlijke lichtinval (minstens 1 m2 vensteroppervlak per box) in 
combinatie met kunstlicht. 
 

 
 
 
 

Een stal moet uiteraard ook veilig zijn. Zorg daarom voor een ondergrond die voldoende grip 
geeft. Zorg voor tralies en planken waar de hoeven niet tussen kunnen. Het plafond dient 
voldoende hoog te zijn en de doorgangen voldoende breed. Zorg er zeker ook voor dat er geen 
objecten aanwezig zijn waar het paard zich aan kan verwonden. Introductie van een nieuw paard 
in een groep moet doordacht en geleidelijk gebeuren om conflicten en verwondingen te 
vermijden. Zorg dat er op het moment van de introductie genoeg ruimte beschikbaar is in de 
weide of paddock zodat de paarden kunnen vluchten en elkaar kunnen vermijden.    
 
Om de weides gezond te houden is een goed weidebeheer nodig. Vermijd overbegrazing, deel 
het weideoppervlak op in percelen en roteer tussen deze percelen zodat het gras na begrazing 
voldoende tijd krijgt om te herstellen en bij te groeien. Als er niet genoeg weideoppervlak 
beschikbaar is ten opzichte van het aantal paarden, wissel dan weidegang af met vrije uitloop in 
een paddock waar de paarden hooi kunnen eten in een slowfeeder of hooiruif. In de winter kunnen 
paarden continu op een paddock gehouden worden om de grasmat in de weides te beschermen.  
Kies voor een graszaadmengsel dat geschikt is voor paardenweides. Dergelijke grassen zijn 
beter bestand tegen kort afgrazen en tegen betreden. Ook qua voedingswaarde zijn ze geschikter 
voor paarden. Zorg daarnaast ook voor een gepaste bemesting. Aan de hand van een 
bodemanalyse kan bepaald worden hoe de weide bemest moet worden. Verwijder regelmatig de 
mest uit de weides en verspreid de mest door de weides te slepen nadat de paarden naar een 
ander perceel zijn verhuisd. Dit is noodzakelijk omdat mestplaatsen niet begraasd worden. 
Daardoor ontstaan er bossen hoog gras en onkruid (bijvoorbeeld brandnetels) op die plaatsen. 
Door de mest minstens drie keer per week te verwijderen en de weide te slepen vermindert ook 
de wormpopulatie op een weide. Dit is erg belangrijk in de preventie van wormbesmettingen.  
 

Figuur 4: paarden in een groepshuisvesting 
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Figuur 5: als er niet genoeg weideoppervlak beschikbaar is ten opzichte van het aantal paarden, wissel dan 
weidegang af met vrije uitloop in een paddock. 

Verwijder zo snel mogelijk giftige planten in en rond de weides. Zorg voor een goed zichtbare en 
veilige omheining, bijvoorbeeld een houten omheining met brede dwarsplanken en schrikdraad. 
Gebruik geen prikkeldraad, vanwege het gevaar op ernstige verwondingen. 
 

 
 

 Figuur 6: paardenweide met houten omheining 
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Als particulier beschik je niet altijd over de nodige infrastructuur om één of meer paarden te 
houden. In zo’n geval kan je je paard huisvesten in een manege of pensionstal. Het is belangrijk 
om je goed te informeren over de verschillende mogelijkheden voordat je een paard aanschaft.  
 

4. VOEDING 

Paarden zijn niet-herkauwende planteneters die de hele dag door kleine beetjes ruwvoer met 
een hoog vezelgehalte en een relatief lage voedingswaarde eten. In de natuur spenderen 
paarden 12-16u per dag aan foerageren. Ze eten vooral grassen, maar ook struiken en kruiden. 
We moeten ze dus veel ruwvoer geven (1,25-2% van het lichaamsgewicht per dag berekend op 
droge stof basis). Dit kan gaan om weidegras, hooi of voordroog van goede kwaliteit, eventueel 
in combinatie met andere ruwvoerbronnen zoals luzerne of bietenpulp. Ook twijgen van 
wilgenbomen bijvoorbeeld kunnen als extraatje gegeven worden.  

 

 
Figuur 7: paarden in de natuur eten heel de dag door. Laat ze nooit langer dan 6 uur zonder 
ruwvoer staan. 

 
Aangezien paarden geëvolueerd zijn tot dieren die bijna 
heel de dag door eten, zijn ze niet aangepast aan het eten 
in maaltijden. Om gezond te blijven moet een paard bijna 
de hele dag door ruwvoer kunnen eten. Zorg er daarom 
voor dat een paard nooit langer dan 6 uur de toegang 
tot ruwvoer ontzegd wordt.  
 
Dit kan door het ruwvoer in verschillende porties te geven 
en het aan te bieden in een slowfeeder of hooinet. Geef 
laat in de avond nog een grote portie ruwvoer zodat de 
paarden ’s nachts niet te lang zonder ruwvoer staan. 
 

 
 Figuur 8: een slowfeeder 
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Paarden die een hogere energie- of eiwitbehoefte hebben zoals sportpaarden en drachtige of 
zogende merries mogen ook krachtvoer krijgen om aan hun specifieke behoeften te voldoen. Te 
veel krachtvoer in het rantsoen moet echter vermeden worden, want dit kan aanleiding geven tot 
problemen als koliek, maagzweren en hoefbevangenheid. Geef krachtvoer meerdere keren per 
dag, in kleine porties. Geef ’s ochtends eerst ruwvoer en pas daarna krachtvoer. Dit stimuleert 
de aanmaak van speeksel en de darmwerking. Je kan ook een paar handjes hooi, stro of luzerne 
onder het krachtvoer mengen om het kauwen te stimuleren. 
 
Paarden die een rantsoen krijgen dat voornamelijk uit ruwvoer bestaat, hebben ook een 
vitaminen- en mineralensupplement nodig. Voorzie ook een liksteen zodat het paard kan 
voorzien in zijn zoutbehoefte. Gezien de grote variatie aan beschikbare voedermiddelen en de 
individuele behoeften van elk paard naargelang de leeftijd, de voedingstoestand, het niveau van 
arbeid en de eventuele dracht of lactatie is het verstandig om het rantsoen te bespreken met een 
dierenarts of voedingsspecialist.  
 
Paarden hebben continu behoefte aan vers, schoon drinkwater. Ze drinken zo’n 30 tot 50 liter 
water per dag en mogen nooit langer dan 4 uur zonder drinkwater staan. Controleer dagelijks of 
de drinkbakken schoon zijn en goed functioneren. Let er in de winter ook op dat het water niet 
bevriest. 

5. VERZORGING 

Tandverzorging  
Door het eten van vezelrijke planten slijten de tanden van een paard geleidelijk af. Ter 
compensatie van deze slijtage blijven de tanden levenslang doorgroeien. Door te weinig ruwvoer 
te eten en te weinig zijwaartse kauwbewegingen te maken, zullen sommige tandvlakken van de 
kiezen onvoldoende afslijten. Daardoor ontstaan er scherpe punten en haken die wondjes kunnen 
veroorzaken aan de wangen of de tong. Zo kunnen ze de normale kauwbewegingen 
belemmeren. De wondjes in de mond kunnen eveneens aanleiding geven tot problemen bij het 
rijden (hoofdschudden, het bit vastnemen, verzet, …). Regelmatige tandcontroles zijn daarom 
heel belangrijk. Voor de meeste paarden volstaat een jaarlijkse controle en 
onderhoudsbehandeling van het gebit door een dierenarts.   

 
Vachtverzorging 
Paarden die op een goed onderhouden weide gehouden worden, hebben normaal geen 
vachtverzorging nodig. Zij onderhouden hun vacht door zich te rollen, tegen bomen te wrijven en 
elkaar te groomen. Paarden die op stal gehouden worden, mogen regelmatig geborsteld worden. 
In een paardenwinkel vind je allerlei borstels en verzorgingsproducten voor paarden. Door een 
paard regelmatig te borstelen hou je niet enkel zijn vacht schoon, je versterkt ook de band met je 
paard en je kan eventuele kwetsuren vroegtijdig opsporen. Sportpaarden worden soms 
geschoren omdat zij erg veel kunnen zweten bij inspanning. Als je een paard scheert, moet het 
in de winter wel een deken dragen om zich te kunnen beschermen tegen de kou. Paarden die 
niet geschoren zijn, kunnen het hele jaar door buiten verblijven zonder deken mits ze in een 
goede conditie zijn, voldoende schuilmogelijkheden hebben en de tijd hebben gehad om zich aan 
te passen aan de veranderende weersomstandigheden. In de zomer kan het nodig zijn om de 
ogen van een paard te beschermen tegen vliegen en andere insecten aan de hand van een 
vliegenmasker. 
 
Hoefverzorging  
Om de hoeven van een paard gezond te houden, zijn voldoende beweging en weidegang nodig. 
Dit heeft een zelfreinigend effect op de hoeven. Zorg ook voor een schone en droge ondergrond 
op stal en in de weide of paddock. Onhygiënische stallen en modderige weides en paddocks 
geven aanleiding tot heel wat hoefproblemen. Als paarden veel op stal gehouden worden is het 
belangrijk om de hoeven dagelijks schoon te maken met een hoevenkrabber.  
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Figuur 9: als paarden veel op stal gehouden worden is het belangrijk om de hoeven dagelijks schoon te 
maken met een hoevenkrabber. 

Gemiddeld om de 6 à 8 weken moet een hoefsmid de hoeven bekappen en eventueel ook 
beslaan. Een goede hoefverzorging is niet alleen belangrijk om de hoeven gezond te houden, 
een correcte hoefstand is ook belangrijk om orthopedische problemen te vermijden.  
 
Ziektepreventie  
Specifieke ziektepreventie bij paarden berust vooral op vaccinatie en ontworming. Paarden 
moeten één keer per jaar gevaccineerd worden tegen tetanus en griep (influenza) en twee keer 
per jaar tegen rhinopneumonie. Paarden die deelnemen aan wedstrijden moeten twee keer per 
jaar gevaccineerd worden tegen tetanus en griep. 

 
Ontworming is afhankelijk van heel wat factoren en moet gebeuren in overleg met een 
dierenarts. Algemeen kunnen we stellen dat veulens en jonge paarden zo’n 4 keer per jaar 
ontwormd moeten worden. Bij volwassen paarden is het aanbevolen om tijdens het weideseizoen 
ontworming te baseren op de resultaten van mestonderzoek. Om de wormdruk op de weides 
onder controle te houden is ook een goed weidemanagement van belang.  

 
 

6. VOORTPLANTING 
 

Een mannelijk paard wordt een hengst genoemd, een vrouwelijk paard een merrie. Een 
gecastreerde hengst noemt men een ruin. Merries zijn geslachtsrijp vanaf de leeftijd van 1 tot 1,5 
jaar. Hengsten vanaf de leeftijd van 2 jaar. Dit is echter afhankelijk van onder andere het ras en 
het seizoen waarin ze geboren zijn. Zowel merries als hengsten worden pas ingezet voor de 
fokkerij vanaf de leeftijd van 3 jaar.   
 
Merries zijn seizoensgebonden vruchtbaar. Tijdens het voortplantingsseizoen hebben ze om 
de 3 weken een oestrische cyclus. Het voortplantingsseizoen start rond maart-april en eindigt 
rond september-oktober. De ovariële activiteit komt in het voorjaar geleidelijk op gang om een 
hoogtepunt te bereiken in de maanden juni en juli. 
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Wanneer de merrie hengstig is, kan ze op een natuurlijke manier gedekt worden. Tegenwoordig 
gebeurt dit echter voornamelijk via kunstmatige inseminatie. In de paardenfokkerij wordt ook meer 
en meer gebruik gemaakt van kunstmatige voortplantingstechnieken zoals embryotransplantatie, 
ovum pick up (OPU) en intracytoplasmatische spermacelinjectie (ICSI).  
 
De draagtijd van de merrie is 11 maanden. Ze baart doorgaans één veulen. Tweelingdrachten 
zijn eerder zeldzaam.  
 
 

 
Figuur 10: een veulen bij de merrie. 

 
Het veulen is een “nestvlieder”. Ongeveer een uur na de geboorte staat het recht en na een 
tweetal uur kan het de moeder volgen.  
 
Een veulen mag vanaf de leeftijd van 6 maanden geleidelijk aan gespeend worden. In de natuur 
is dit een gradueel proces dat plaatsvindt rond de leeftijd van 10 maanden.  
 

7. ZIEKTEN EN AANDOENINGEN 

Onderstaande lijst is een niet exhaustief overzicht van de belangrijkste aandoeningen bij paarden. 
Sommige van deze ziekten moeten verplicht worden aangegeven. Raadpleeg een dierenarts voor 
meer informatie en advies inzake preventie en behandeling. 

• Ademhalingsaandoeningen: griep, rhinopneumonie, droes, cornage, recurrent airway 
obstruction,… 

• Aandoeningen van het spijsverteringsstelsel en voedingsgerelateerde aandoeningen: 
koliek, diarree, maagzweren, hoefbevangenheid,… 

• Endocriene/metabole aandoeningen: pituitary pars intermedia dysfunctie, equine metabool 
syndroom, hoefbevangenheid,… 

• Aandoeningen van het voorplantingsstelsel: baarmoederontsteking, retentio 
secundinarum, ovariumtumor,… 

• Aandoeningen van het zenuwstelsel: tetanus, Wobbler syndroom,… 
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• Huidaandoeningen: luizen, schimmelinfectie, regenschurft, zomereczeem, mok, equine 
sarcoïden,… 

• Orthopedische aandoeningen: peesletsels, artrose, osteochondrose, podotrochleose,  
blaren, rotstraal, hoefkanker,… 

 

8. BELANGRIJKE ZIEKTETEKENEN 

Het gedrag van het paard is de eerste indicator van zijn gezondheidstoestand. Door de dieren 
dagelijks te observeren, is het mogelijk om problemen snel op te merken. Raadpleeg een 
dierenarts wanneer je één van de volgende symptomen vaststelt:  
- verminderde eetlust 
- gewichtsverlies 
- weinig alert zijn 
- diarree 
- te droge mest of geen urinelozing 
- lopende ogen of neus 
- ademhalingsproblemen: hoesten, bemoeilijkte ademhaling 
- doffe vacht 
- kale plekken of korsten in de vacht 
- manken 
- warme hoeven, vervormde of gebarsten hoeven, slechte hoornkwaliteit ter hoogte van de 

straal 
- verschijning van een massa op het lichaam (knobbeltje, oedeem, abces,...)  

 

 
 
 

 
Een veel voorkomende aandoening bij paarden is koliek. Dit is steeds een spoedgeval. Wees 
daarom opmerkzaam voor de symptomen van koliek en bel meteen een dierenarts. 
Symptomen zijn onrust, rollen, vaak gaan liggen en weer rechtstaan of blijven liggen, met de 
voorbenen op de grond krabben, omkijken naar de buik, een gestrekte stand, zweten, snellere 
ademhaling, flehmen,… 
 

Figuur 11: een paard met gezondheidsproblemen gedraagt zich doorgaans anders. 
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9. HANTEREN  

Het paard leeft al duizenden jaren in nauwe relatie met de mens. Door domesticatie en selectie 
ontstonden gehoorzame, rustige en sociale dieren. Het temperament van een paard hangt echter 
af van het ras (een volbloed bijvoorbeeld is over het algemeen gevoeliger en temperamentvoller 
dan een koudbloed). Daarnaast spelen ook individuele verschillen en de mate waarin er aan de 
natuurlijke behoeften van het paard is voldaan (huisvesting, voeding, sociaal contact) een rol. 
Hengsten zullen doorgaans moeilijker te hanteren zijn dan ruinen (gecastreerde hengsten) of 
merries, maar ook dit hangt af van verschillende factoren. 

Paarden zijn vluchtdieren. Dit maakt het niet altijd gemakkelijk om met hen te werken. Een 
angstig paard kan heel fel reageren en zichzelf maar ook de mensen rondom zich in gevaar 
brengen. De grootste risico’s voor de omgeving van het dier ontstaan door stampen, bijten en 
valpartijen tijdens het rijden. 

Er zijn allerlei disciplines van paardensport en allerlei methodes om een paard te trainen. Door 
paarden van jongsaf aan rustig te benaderen en te trainen met respect voor het natuurlijk gedrag 
en de leerprincipes kan er op een veilige manier gewerkt worden en kan het welzijn van de 
paarden gegarandeerd worden. Bij het trainen van paarden maakt men voortdurend gebruik van 
leerprincipes als operante conditionering, klassieke conditionering en habituatie. Door deze 
leerprincipes correct en consequent toe te passen, kun je met het paard communiceren via heel 
lichte hulpen, zowel in het rijden, tijdens grondwerk, aan de longe als in de dagdagelijkse 
omgang met het paard. De focus ligt daarbij op het creëren van omstandigheden die het paard in 
een situatie brengen waardoor het het gewenste gedrag zal leren. Wanneer dit niet het geval is 
en het paard stelt, volgens de mens, ongewenst gedrag, ga dan na wat de onderliggende 
oorzaken zijn en pas de situatie en de omstandigheden aan zodat het paard wel in de 
mogelijkheid komt om het gewenste gedrag te stellen. Fysieke straffen en dwang zijn volledig 
af te raden want dit kan spanning veroorzaken die iedere keer erger kan worden en tot een 
neerwaartse spiraal kan leiden. Heb je nog niet veel ervaring in het communiceren met paarden 
aan de hand van lichte hulpen? Schakel dan een lesgever in die je hierbij kan helpen.  

 

 

 
Figuur 12: heb je nog niet veel ervaring in het trainen van paarden? Schakel dan een lesgever 
in die jou kan leren om te communiceren met je paard aan de hand van lichte hulpen. 
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Om een goede band op te bouwen met je paard is het belangrijk om ook voldoende tijd te nemen 
voor andere dingen dan trainen. Je paard groomen, een rustige wandeling maken aan de hand, 
je paard gras laten eten aan de hand, bij je paard zijn terwijl het hooi eet en gewoon samen zijn 
zonder iets te doen zijn voorbeelden van dingen die je met je paard kan doen om jullie band te 
versterken. Wil je meer leren over het gedrag van paarden en het trainen van paarden, dan raden 
we het boek Equitation Science van McGreevy et al aan.  
 

 
Om paarden te hanteren, te trainen en te berijden heb je heel wat 
materiaal nodig zoals ruiterkledij, een halster en een touw, een 
longe, een hoofdstel, een zadel en een zadeldek. 
 
Een paard kan worden vervoerd in een daartoe bestemde 
paardentrailer of vrachtwagen. Een paard moet getraind worden 
om rustig en ontspannen op een trailer of vrachtwagen te kunnen 
worden geladen. 
 
 

10. DOELPUBLIEK 

Om te kunnen omgaan met een paard heb je heel wat kennis en ervaring nodig. De meeste 
mensen kopen pas een eigen paard nadat ze minstens enkele jaren ervaring hebben opgedaan 
in een manege. Wees je ervan bewust dat paardrijden een hobby is die veel tijd en geld vraagt. 
Het houden van een eigen paard vraagt nog meer tijd en geld.  

Veel kinderen willen graag paardrijden. Het is immers een leuke sport die bijdraagt tot de 
motorische en psychische ontwikkeling van het kind. Bovendien leert een kind in de omgang met 
paarden een aantal waarden zoals respect voor dieren, geduld, rust en vertrouwen. Kinderen 
kunnen doorgaans leren rijden vanaf de leetijd van 6 jaar en dit meestal met pony’s.  

 

 
  Figuur 14: kinderen kunnen doorgaans leren rijden in een manege vanaf 6 jaar. 

Figuur 13: een hoofdstel, zadel en zadeldek 
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11. AANKOOP EN KOSTEN 

Denk goed na voor je overgaat tot de aankoop van een paard. Paarden zijn prachtige dieren, 
maar ze kosten veel geld en de verzorging en het onderhoud van de stallen en de weides vraagt 
veel tijd. Bovendien is het een engagement op lange termijn, aangezien een paard tot 25-30 jaar 
oud kan worden.  

De aankoopprijs van een paard kan gaan van 1.000 tot 10.000 €. Voor sportpaarden kan dit 
zelfs oplopen tot meer dan 50.000 €. Hoeveel je voor een paard betaalt hangt af van verschillende 
criteria: het ras, de afkomst, de leeftijd, het trainingsniveau of het sportieve palmares, de 
specifieke discipline van het dier,... Het is ook mogelijk om een paard te adopteren via een 
paardenasiel, maar in dat geval is het weinig waarschijnlijk dat het nog bereden kan worden. 
Deze paarden zijn vaak al ouder en dragen mogelijks fysieke en/of psychische gevolgen van een 
eerder leven in slechte omstandigheden.  

Als je een paard aan huis wilt houden, heb je een groot oppervlak (minstens 1 hectare 
weideoppervlak per 3 paarden) en heel wat aangepaste infrastructuur nodig. De kosten daarvoor 
lopen enorm op. Voor de meeste particulieren is dit niet haalbaar. Je kan je paard daarom ook 
huisvesten in een pensionstal of manege. Voor het stalgeld in een pension moet je ongeveer 
tussen 2.400 € en 6.000 € per jaar rekenen. De prijzen variëren per regio en hangen af van het 
aantal beschikbare faciliteiten en of je al dan niet zelf de stal moet uitmesten.  

Verder zijn er nog kosten voor materiaal zoals een halster, een touw, een longe, een zadel, 
zadeldekjes, een hoofdstel, ruiterkledij, een helm, laarzen en verzorgingsproducten voor het 
paard. De prijzen voor dit materiaal variëren sterk. Voor zo’n 850 € kan je dit al aanschaffen, maar 
als je voor duurdere varianten kiest, moet je natuurlijk een groter budget voorzien.  

Reken zo’n 800 € per jaar voor kosten van de hoefsmid, de dierenarts en de tandarts. Hou er 
echter rekening mee dat de dierenartskosten in de duizenden euro’s kunnen lopen als een paard 
ziek wordt. Als je lessen wilt nemen om je skills in rijden, grondwerk,… te verbeteren voorzie je 
best een budget van 20 tot 60 € per les.  

Als een eigen paard kopen niet haalbaar is, kan je ook op zoek gaan naar een verzorgpaard of 
een zogenaamde “halve stal”. Hierbij draag je bij aan de verzorging en de kosten van het paard. 
In ruil mag je met het paard rijden of er bijvoorbeeld grondwerk mee doen.  

 

12. WETGEVING 

De identificatie van paardachtigen en hun registratie in een centrale gegevensbank is sinds 
1 juli 2008 verplicht. Dit is wettelijk vastgelegd door een koninklijk besluit van 16 februari 2016. 
Om in orde te zijn moet het paard geïdentificeerd worden aan de hand van een elektronische 
chip, een EU-paspoort hebben en opgenomen zijn in de centrale gegevensbank die beheerd 
wordt door de Belgische Confederatie van het Paard. Het paspoort van het paard, of minstens 
een kopie daarvan, moet beschikbaar zijn op de plaats waar het dier gehuisvest is.  
 
 
Het transport van paarden voor commerciële doeleinden is wettelijk vastgelegd door de 
Europese verordening 1/2005 inzake de bescherming van dieren tijdens het transport. Tot slot 
kan voor de installaties (bijvoorbeeld ruiterpaden), het beheer van afvalwater en het aantal 
paarden in bezit verplicht een milieuvergunning klasse 3 of 2 vereist zijn. 
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  Figuur 15: transport van paarden voor commerciële doeleinden is wettelijk vastgelegd 
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OVERZICHTSFICHE 
 

ALGEMEEN 
Het paard is een niet-herkauwende herbivoor. Het is een kuddedier 
van gemiddeld 500 kg en kan tot 25 à 30 jaar oud worden. De 
dagelijkse verzorging vraagt tijd en geld, maar ook een goede kennis 
van de soort. 

SAMENLEVEN 
Paarden zijn kuddedieren die altijd sociaal contact moeten hebben 
met soortgenoten.  

HUISVESTING 
Een paard is een kuddedier dat veel nood heeft aan sociaal contact, 
vrije beweging en de mogelijkheid om ruwvoer op te nemen. Een 
paard staat het best zoveel mogelijk op een weide of paddock, 
samen met soortgenoten. Stallen moeten de mogelijkheid bieden 
om andere paarden te kunnen, zien, horen en ruiken en het liefst ook 
om tactiel contact te kunnen maken met andere paarden.   

VOEDING 
Een paard is een herbivoor. Het rantsoen bestaat uit goede kwaliteit 
ruwvoer in combinatie met een vitaminen- en 
mineralensupplement en een liksteen. Paarden die een hogere 
energie- of eiwitbehoefte hebben, krijgen ook krachtvoer. Er moet 
permanent drinkwater ter beschikking zijn. 

VERZORGING  
Vachtverzorging door borstelen. Hoeven schoonmaken en om de 
6 à 8 weken laten bekappen door een hoefsmid. Tandcontrole en 
-verzorging: 1 keer per jaar. Vaccinatie: 2 keer per jaar. 
Ontworming: 4 keer per jaar of gebaseerd op mestonderzoek, in 
overleg met een dierenarts. 

VOORTPLANTING 
Merries zijn geslachtsrijp vanaf 1 tot 1,5 jaar, hengsten vanaf 2 jaar. 
Paarden hebben een seizoensgebonden voortplanting. De draagtijd 
is 11 maanden. Meestal wordt er 1 veulen geboren dat een 
nestvlieder is. Het veulen kan geleidelijk gespeend worden vanaf de 
leeftijd van 6 maanden. 

ZIEKTEN EN 
AANDOENINGEN 

• Ademhalingsaandoeningen: griep, rhinopneumonie, droes, 
cornage, recurrent airway obstruction,… 

• Aandoeningen van het spijsverteringsstelsel en 
voedingsgerelateerde aandoeningen: koliek, diarree, 
maagzweren, hoefbevangenheid,… 

• Endocriene/metabole aandoeningen: pituitary pars intermedia 
dysfunctie, equine metabool syndroom, hoefbevangenheid,… 

• Aandoeningen van het voorplantingsstelsel: 
baarmoederontsteking, retentio secundinarum, ovariumtumor,… 

• Aandoeningen van het zenuwstelsel: tetanus, Wobbler 
syndroom,… 

• Huidaandoeningen: luizen, schimmelinfectie, regenschurft, 
zomereczeem, mok, equine sarcoïden,… 

• Orthopedische aandoeningen: peesletsels, artrose, 
osteochondrose, podotrochleose, bleinen, rotstraal, hoefkanker,… 
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BELANGRIJKE 
ZIEKTETEKENEN 

Symptomen van koliek, gebrek aan eetlust, weinig alert zijn, diarree, 
hoesten, snot, huidproblemen, hoefproblemen, manken,… 

HANTEREN 
Paarden zijn vluchtdieren die je rustig moet benaderen en moet 
trainen met respect voor het natuurlijk gedrag en de leerprincipes.  
Transport moet gebeuren in een daartoe bestemde trailer of 
vrachtwagen. 

 

DOELPUBLIEK 
 
Geïnformeerd publiek met tijd en geld voor het dier. Kinderen kunnen 
doorgaans leren paardrijden vanaf 6 jaar. 
 

AANKOOP EN 
KOSTEN 

Aankoop van een paard tussen de 1.000 euro en meer dan 50.000 
euro. Stalgeld en voeding: 2.400-6.000 euro/jaar, kosten voor 
hoefsmid, dierenarts en tandarts: 800 euro/jaar. Kosten voor 
materiaal: vanaf 850 euro, kosten voor lessen: 20-60 euro/les. 

WETGEVING 
Verplichte identificatie en registratie in een centrale gegevensbank. 
Transport voor commerciële doeleinden is in een wettelijk kader 
gegoten. 
Voor de installaties kan een milieuvergunning klasse 3 of 2 vereist 
zijn. 

 


