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Inleiding
KWALIFICATIEDOSSIER PAARDENSPORT EN PAARDENHOUDERIJ
De module ‘Huisvesting en stalmanagement paarden’ is onderdeel van een serie modulen
van het Ontwikkelcentrum voor het kwalificatiedossier Paardensport en paardenhouderij. De
inhoud van deze module sluit aan bij het basisdeel van dit kwalificatiedossier, in het bijzonder
bij werkproces B1-K3-W4: ‘verzorgt leef- en werkomgeving’.

HUISVESTING EN STALMANAGEMENT PAARDEN
Het op de juiste manier huisvesten van paarden is belangrijk voor het welzijn van het paard en
voor duurzaam ondernemen. De basis van de huisvesting ligt in het natuurlijke gedrag van het
paard. Heel veel eisen en wensen aan de huisvesting en het stalmanagement zijn daarop terug
te voeren. Deze module draagt eraan bij om met die kennis het welzijn van paard en mens te
vergroten.

INHOUD
De module bestaat uit acht hoofdstukken. Voor een goed besef van de eisen en wensen die het
paard stelt aan huisvesting heb je kennis nodig van de natuurlijke leefomstandigheden van het
paard. Hoofdstuk 1 beschrijft wat die natuurlijke leefomstandigheden zijn en hoe je daarmee
rekening houdt bij de huisvesting. Hoofdstuk 2 gaat over de verschillende soorten huisvesting,
de inrichting ervan, de eisen eraan en de voor- en nadelen ervan. Een goed stalklimaat is belangrijk voor de gezondheid van het paard. In hoofdstuk 3 lees je hoe je een gezond stalklimaat
kunt creëren. De dagelijkse werkzaamheden zijn op de meeste bedrijven hetzelfde. Periodieke
werkzaamheden zijn afhankelijk van het type en de grootte van het bedrijf. Waaruit de dagelijkse en periodieke werkzaamheden bestaan, komt aan de orde in hoofdstuk 4. Paarden in
de vrije natuur kunnen heel goed schoon en gezond blijven. Paarden die gehouden worden,
worden beperkt in hun natuurlijke gedrag en leefwijze. Dan moet je als paardenhouder zorgen
dat paarden niet ziek worden. Hoofdstuk 5 gaat over oorzaken van ziekten en maatregelen om
te voorkomen dat paarden ziek worden. Voor het houden van paarden en het beoefenen van
de paardensport zijn faciliteiten nodig. Welke faciliteiten er zijn en welke eisen eraan gesteld
worden, lees je in hoofdstuk 6. Huisvesting heeft een grote invloed op de lichamelijke en mentale gezondheid van een paard. Hoe je kunt monitoren of een paard gelukkig en gezond is, en
wat je eraan kunt doen als dat niet zo is, komt aan de orde in hoofdstuk 7. Ook beschrijft dit
hoofdstuk welke ziekten en aandoeningen een relatie hebben met huisvesting. Duurzaamheid
en innovatie spelen een grote rol in het succesvol en verantwoord ondernemen. In hoofdstuk
8 staan de duurzaamheidsaspecten die van toepassing zijn in paardenhouderijen. Ook komen
daar de wetten en regels aan bod, waar je je als paardenhouder aan moet houden.
Wij wensen je veel leerplezier en succes bij het bestuderen van de inhoud van deze module.
Het Ontwikkelcentrum
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Leerdoelen
Aan het eind van dit hoofdstuk weet je:
• hoe het paard is geëvolueerd;
• wat de natuurlijke leefomgeving van het paard is;
• hoe het gebruiksdoel van paarden in de geschiedenis is veranderd;
• waarom en hoe je bij de huisvesting rekening kunt houden met de natuurlijke
eigenschappen van het paard.
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Hoofdstuk 1

De natuur van het paard

1.1

ORIËNTATIE

De natuurlijke leefomstandigheden van het paard zijn heel anders dan de leefomstandigheden
van gehuisveste paarden. De mens heeft de eerste paarden zo’n 3000 jaar voor Christus getemd
en gedomesticeerd. Sindsdien is het moderne paard veel veranderd. In de huisvestingsbehoefte
is het paard echter minder veranderd dan je denkt. Daarom is het van belang om te weten wat
de natuurlijke leefomgeving van het paard is. Bij de huisvesting van het moderne gedomesticeerde paard kun je daar dan rekening mee houden.
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De natuur van het paard

1.2

EVOLUTIE VAN HET PAARD
EOHIPPUS
De ontwikkeling van het paard begint
zo’n 60 tot 65 miljoen jaar geleden
met de verschijning van de Eohippus.
Dit oerpaardje had een stokmaat van
25 tot 45 centimeter en is daarmee
zo groot als een kleine herdershond.
De Eohippus had vier tenen aan de
voorbenen en drie tenen aan de achterbenen. De tenen hadden hoefach- Afb. 1.3 Een prehistorisch skelet van een Eohiptige nagels. De rug van de Eohippus
pus in een museum in Wenen.
was gebogen. De tanden stonden

© Frantic00/Shutterstock.com

dicht op elkaar in een gesloten
rij, met maar een paar kleine tussenruimtes. De Eohippus leefde in bosrijke
gebieden, alleen of in kleine groepen.

VAN SOLITAIR NAAR SOCIAAL
Zo’n 25 miljoen jaar geleden veranderde het klimaat; het werd warmer en
droger. Hierdoor verdwenen de bossen. De bossen maakten plaats voor uitgestrekte steppegebieden. Door de verandering van leefgebied stierven veel
paardachtigen uit. De paardachtigen die overleefden waren de soorten die
zich goed konden aanpassen aan de nieuwe leefomgeving. Het voedsel op de
steppe was een stuk minder voedzaam dan de blaadjes in het bos. Het drogere klimaat zorgde voor grofstengelig gras dat weinig voedingsstoffen bevatte.
Om te overleven was het paard gemiddeld per dag zo’n 12 tot 16 uur aan het
eten. Dit eten ging dus bijna de hele dag door. De verandering in eetgedrag
had grote gevolgen voor de leefwijze van het paard. Als eenling kun je niet
én de omgeving in de gaten houden én tegelijkertijd voldoende voedsel tot je
nemen. Om te overleven vormden ze kuddes en veranderde het paard in een
sociaal dier. De grotere afstand tussen de mond en de ogen maakte het beter
mogelijk om te grazen én gelijktijdig eventueel gevaar op tijd waar te nemen.

Afb. 1.4 Om te overleven op de steppe veranderde het paard in een kuddedier.
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De natuur van het paard

EQUUS
De paardachtigen veranderden, over een periode van miljoenen jaren, steeds
een beetje meer om zich zo goed mogelijk aan te passen aan de omgeving.
De veranderingen verliepen geleidelijk. Hierdoor zijn er veel verschillende
paardachtigen geweest. Zo’n 3 tot 4 miljoen jaar geleden ontstond de Equus.
Equus

Equus is de Latijnse familienaam voor de soort waaronder het hedendaagse
paard nog altijd valt. Niet alleen het paard, maar ook de zebra en de ezel horen tot de Equusfamilie. Uit dezelfde periode zijn de eerste mensachtige soorten gevonden. Hieruit kun je opmaken dat de ontstaansgeschiedenis van het
paard veel eerder is begonnen dan die van de mens. Dit is belangrijk voor het

Aanpassingsvermogen
Evolutie

aanpassingsvermogen van een soort. Hoe langer een soort is geëvolueerd,
hoe steviger natuurlijke eigenschappen in de soort zijn verankerd. Kleine veranderingen, zoals hoogte, snelheid, kleur of uiterlijkheden, zijn te veranderen
door gerichte fokkerij en selectie van ouderdieren. Maar er is een groot aantal
natuurlijke kenmerken, zoals sociaal gedrag, voedingsbehoefte en bewegingsbehoefte, dat diep in de genen van het paard is vastgelegd. Met deze kenmerken moet je bij de huisvesting van een paard serieus rekening houden.

Afb. 1.5 Het paard, de zebra en de ezel horen alle drie tot de Equusfamilie.

DOMESTICATIE
Domesticatie

De eerste meldingen van domesticatie van paarden stammen uit rond 3000
voor Christus uit Turkestan, het noorden van Tibet. Domesticatie is het proces waarmee de mens, door selectie en fokkerij, dieren zodanig van eigenschappen verandert dat ze steeds beter aangepast raken aan het leven dicht
bij en in dienst van de mens. Het lijkt erop dat de eerste paarden werden gebruikt als trekdieren, om de eerder gedomesticeerde, maar veel langzamere
runderen te vervangen. Waarschijnlijk werden de eerste paarden gevangen
als veulen en in gevangenschap grootgebracht. Het vangen van jonge veulens
was gemakkelijker dan het vangen van volwassen paarden. Daarnaast pasten
de jonge veulens zich gemakkelijker aan.

VAN TREKDIER NAAR RIJDIER
Afb. 1.6 Het centrum van de
domesticatie ligt in Turkestan.

De eerste melding van een ruiter te paard stamt uit 1560 voor Christus. Op
een tekening in Egypte is een jongen te zien die een zwart paard berijdt. Door
het paard te gebruiken als trek- en rijdier werd het leefgebied van de mens
enorm vergroot. Verschillende bevolkingsgroepen en culturen kwamen bij
elkaar en de kennis over paarden werd snel verspreid. Het duurde dan ook
niet lang voor het gebruik van paarden als trek- en rijdieren zich verspreidde
over heel Europa.
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De natuur van het paard

VRAGEN
1.

Wanneer is het ontstaan van het paard begonnen?

A.

65 miljoen jaar geleden

B.

40 miljoen jaar geleden

C.

4000 jaar voor Christus

D.

1560 voor Christus

2.

Zijn de volgende beweringen over de ontstaansgeschiedenis van
het paard waar of niet waar?

--

De oorsprong van het paard ligt verder terug dan
die van de mens.

--

Juist

Onjuist

Juist

Onjuist

Juist

Onjuist

Juist

Onjuist

Hoe langer de evolutie van een soort heeft geduurd, hoe sterker de natuurlijke eigenschappen
van de soort zijn verankerd.

--

Het paard leeft al zo’n 40 miljoen jaar naast en in
dienst van de mens.

--

De ezel en de zebra horen tot dezelfde familie als
het paard.

3.

Welke verandering gedurende de evolutie van het paard zorgde
voor de overgang van solitair leven naar leven in een kudde?

A.

de domesticatie

B.

de dreiging van predatoren, zoals de mens

C.

de verandering in de ledematen van het paard

D.

de verandering van het klimaat, waardoor bos plaatsmaakte voor steppegebied

1.3

NATUURLIJKE LEEFOMGEVING
STEPPE
De verandering in leefgebied van bos naar steppe is een belangrijke veran-

Steppe

dering geweest voor het paard. Op een steppe (afkomstig van het Oekraïense woord ‘step’, dat onbebouwde vlakte of boomloos landschap betekent)
groeien geen bomen, maar voornamelijk grassen. Steppen komen voor in
gebieden waar 8 tot 9 maanden per jaar droogte heerst en waar door gebrek
aan regen geen bomen kunnen groeien. Het grootste deel van het jaar is het
gras op de steppe dor en gelig van kleur. Als het regent verandert dit snel en
wordt het gras groen en sappig. Ook komen dan kruidachtige struikjes tot
bloei. Tegenwoordig is het klimaat op de steppe een overgangsklimaat tussen
het subtropisch klimaat en het woestijnklimaat. De steppe beslaat in totaal
zo’n 14% van het aardoppervlak. Steppen komen voor in onder andere Turkestan, Zuid-Afrika, Mexico, Patagonië en Afrika.
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De natuur van het paard

Afb. 1.7 De steppe is het grootste deel van het jaar begroeid met dor, geel gras.

NIEUWE LEEFOMGEVING
Met het verschuiven van de continenten werden werelddelen van elkaar
gescheiden en werd de populatie paardachtigen ook uit elkaar gehaald.
Gedurende de laatste IJstijd zijn paarden op de meeste plekken ter wereld
uitgestorven. Behalve in Europa en Azië, daar heeft de paardenpopulatie
stand kunnen houden. Met dank aan succesvolle domesticatie! De mensen in
Europa gingen de wereld over en ontdekten nieuwe continenten als Amerika. Columbus en andere ontdekkingsreizigers namen paarden mee op hun
reizen naar Amerika om daar nieuwe naties te stichten. Deze paarden vormden de basis voor een nieuwe populatie paarden in Amerika. Door het leven
met en in dienst van de mens werden zo paarden over de wereld verspreid.
Van de poolstreken tot aan de Sahara, het paard reisde overal mee naartoe.
Eenmaal in een nieuw werelddeel aanbeland gebeurde het wel eens dat er
paarden ontsnapten of bewust werden vrijgelaten als de ontdekkingsreizigers
huiswaarts keerden na hun missie. Zo verspreidden de paarden zich opnieuw
over de wereld als ‘wilde paarden’. Je kunt je afvragen hoe wild deze paarden daadwerkelijk waren: vele waren immers in gevangenschap geboren.
Paarden bleken over een uitstekend aanpassingsvermogen te beschikken; ze
pasten zich aan een grote variatie van leefomstandigheden aan. Van beneden zeeniveau tot 5000 meter hoogte en van warme, droge gebieden tot aan
extreem koude gebieden.
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De natuur van het paard

Afb. 1.8 Wereldkaart getekend in 1752.

VRAGEN
4.

Welke begroeiing komt veel voor op de steppe?

A.

bladhoudende bomen en struiken

B.

rotsplanten, cactussen en heidestruiken

C.

veel verschillende planten, bomen en grassen

D.

vooral sobere grassoorten

5.

Zijn de volgende beweringen over wilde paarden juist of niet
juist?

--

Wilde paarden zijn op een zeker moment overal
uitgestorven, behalve in Europa en Azië.

--

Juist

Onjuist

Juist

Onjuist

Met het driften van de continenten heeft de
populatie paarden zich in noordelijke continenten
anders ontwikkeld dan in zuidelijke continenten.

6.

In Amerika zijn de wilde paarden op een zeker moment uitgestorven. Hoe kwamen de indianen dan aan hun paarden?

A.

De indianen leefden al voor de ijstijd en hebben de paarden toen al
gedomesticeerd.

B.

Het is een fabel dat de indianen vroeger op paarden reden.

C.

Ontdekkingsreizigers hebben paarden meegenomen naar Amerika en
daar na hun missie losgelaten.

1.4

GESCHIEDENIS VAN PAARD EN MENS
WERKZAAMHEDEN EN HUISVESTING
Het paard leeft al lange tijd met de mens samen en heeft in de loop der jaren
verschillende functies vervuld. Het paard heeft een groot aanpassingsvermogen en kan zich aanpassen aan verschillende omstandigheden en werkzaamheden. De vroegere huisvesting van het paard had alles te maken met
de werkzaamheden die het paard verrichtte. Het paard van een cowboy, dat
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