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Paddock Paradise 2.0
VIVA CONCEPT

Paardenweides worden veelal 
geassocieerd met kort begraasde 
graslanden die weinig biodiversiteit 
bevatten, veelal een monocultuur 
aan (Engels raai-)gras met uiteraard 
ook kruiskruid en ridderzuring 
bij de mestplekken. Dit alles als 
resultaat van verdichte bodems, 
overbegrazing en overbemesting 
met kunstmest en/of drijfmest. 
Maar het kan ook anders! 

Door tracks zonder gras te creëren 
rond en door weides, zones af te 
bakenen voor het inzaaien van 
kruidenstroken en het aanplanten 
van struiken en bomen, heb je de 

mogelijkheid om weides te laten 
rusten en maak je een regeneratie 
van de omgeving van het paard 
mogelijk. Door de paarden ook van 
bomen en struiken te laten eten, 
kan je meer voedsel creëren op 
minder oppervlakte.  Het gras dat je 
verliest door de tracks krijg je dus 
meer dan dubbel terug in de vorm 
van een biodivers en gevarieerd 
paardendieet aan kruiden, struiken 
en bomen. Dit noemen wij een Equi 
Habitat, echter is dit niet enkel 
een habitat voor paarden, maar 
creëren we hier ook zoveel mogelijk 
plaatsen waar vogels, nuttige 
insecten en kleine zoogdieren 

zoals egels en hazen kunnen 
schuilen en voedsel vinden. Je zou 
kunnen stellen dat dit een Paddock 
Paradise is met aangepaste planten 
voor de paarden en hun omgeving. 

Maar wat is nu juist een Paddock 
Paradise? In het originele concept 
van Jaime Jackson beschreven 
in het boek “Paddock Paradise 
– Een gids voor het natuurlijk
houden van paarden” ligt de nadruk
vooral op de hoeven en algemene
gezondheid van de paarden. Door
gedomesticeerde paarden te
huisvesten in een omgeving die
zo dicht mogelijk aansluit bij hun

Als landschapsregeneralist en paardenvriend is het mijn missie om paarden terug dichter bij hun natuur  
te brengen en dit in een ecologisch en esthetisch evenwicht met de omgeving. Ik geef hier graag een 

stappenplan mee om in een jaar tijd te evolueren van een weide via een Paddock Paradise tot een Equi Habitat. 
Belangrijk hierbij is dat je de acties in de juiste volgorde plant. Heel wat stappen hebben ook een specifiek 

moment in het jaar, waarop ze het best uitgevoerd kunnen worden. Daarom is het goed om elke maand  
een taak uit te voeren, zodat je zeker een geslaagde realisatie krijgt. 
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natuurlijke habitat en ook het dieet 
daarop af te stemmen, krijg je 
gezonde paarden. Naast voeding 
is vooral ook de mogelijkheid om 
dag in dag uit, zomer en winter, vrij 
te kunnen bewegen op de tracks 
en paddocks de reden dat paarden 
gezond blijven. De beweging 
wordt extra gestimuleerd door op 
verschillende plaatsen eten aan te 
bieden in kleine voerstations en de 
dynamiek binnen de kudde te laten 
spelen. Zo zullen de paarden elkaar 
in beweging zetten door het hooi 
van een paard lager in rang in te 
nemen. 

In Nederland en België zijn er 
wel enkele zaken waar we extra 
rekening mee moeten houden 
zoals de ondergrond en de 
waterhuishouding op de tracks 
die voor modder kan zorgen. 
Ook het feit dat de meeste 
paardeneigenaren in Nederland en 
België over minder land beschikken 
dan in Californië waar het originele 
Paddock Paradise concept 
ontwikkeld werd, speelt een rol bij 
de uitwerking van het ontwerp. Het 
is ook een misvatting dat je om een 
Equi Habitat aan te leggen moet 
beschikken over veel grond. Mits de 
juiste indeling kan je op een halve 
hectare wel tot 4 paarden een goed 
en semi-natuurlijk leven geven. Dit 
zeggen we met de kanttekening dat 
je eigenlijk pas tot een ecologisch 
evenwicht kan komen met 1 paard 
per ha. Want een evenwicht wil ook 
zeggen dat je al het voedsel van je 
eigen land moet kunnen halen en 
alle mest ook weer moet kunnen 
inzetten voor de bemesting van dat 
eigen land.

In het Paddock Paradise concept 
blijft het belang van diverse planten 
als voeder- en schuilplaats voor de 
paarden en andere dieren echter 
onderbelicht. De toegevoegde 
waarde voor de omgeving, 

biodiversiteit en natuur in het 
algemeen komt niet aan bod. De 
toevoeging van de juiste planten en 
het ecologische evenwicht tussen 
paard en omgeving dat we trachten 
te bereiken in onze ontwerpen en 
uitvoeringen maakt dus van een 
Paddock Paradise een Equi Habitat. 

Januari: 
Doe inspiratie op

De donkere maand januari is ideaal 
om het internet af te struinen op 
zoek naar inspiratie, boeken te 
lezen en eventuele workshops te 
plannen. Voor je gaat ontwerpen 
en plannen maak je eerst een lijstje 
met elementen die je zeker wel en/
of niet wenst te integreren. 

TIP: 
Inspiratie vind je zeker ook in 

onze facebook groep 
 “Equi Habitat & Paddock  

Paradise Inspiratie” 

Februari: 
Observeer en elimineer

Voor je gaat ingrijpen op een 
landschap en de gewoontes van je 

paarden is het belangrijk dat je eerst 
je paarden en omgeving observeert. 
Paarden hebben namelijk zo hun 
gewoontes, looppaden en vaste 
mestplaatsen. Ook zijn er mogelijk 
plekken waar ze nerveus worden of 
gaan staan om te rusten. Naar het 
ontwerp toe is het belangrijk om 
deze te respecteren. Waar mogelijk 
behoud je dus de reeds gevormde 
paden en enkele van deze plaatsen.

Welke beplanting, bomen en strui-
ken zijn er momenteel aanwezig? 
Heb je giftige exemplaren staan, 
houd dan rekening hoe deze best 
geïntegreerd worden. Giftig is in de 
meeste gevallen ook enkel na een 
zware overdosis van planten waar 
paarden normaal gezien zelfs niet 
van eten. Als ze er wel van eten 
zoals bijvoorbeeld de vers gevallen 
eikels is dit in geringe dosis zeker 
niet slecht voor ze. Je kan er ook 
voor zorgen dat je het stuk track 
onder de eik(en) in september en 
oktober afsluit voor de paarden. Er 
is in ieder geval geen enkel excuus 
om een eik te kappen. Heb je echter 
bijvoorbeeld Amerikaanse vogelkers 
staan haal die er dan maar snel 
uit. Alle Prunus soorten geven een 
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risico op blauwzuur-vergiftiging 
bij paarden maar de Amerikaanse 
vogelkers wordt ook niet voor 
niets bospest genoemd, het is 
een uitheemse woekerplant die 
inheemse soorten verdringt. 

Februari is ook de maand bij uitstek 
om de waterbalans in kaart te 
brengen. Zo zijn er mogelijk stukken 
die onder water komen te staan of 
echt drassig zijn. Dit op zich moet 
geen reden zijn om er geen pad aan 
te leggen aangezien ze in de zomer 
perfect begaanbaar kunnen zijn. 
Wel geeft dit aan welke stukken van 
je track je in de winter en meest 
natte weken van het jaar best afs-
luit. Modder voorkomen is namelijk 
beter dan genezen. Het laagste 
punt is in veel gevallen ideaal voor 
de aanleg van een veedrinkpoel. 
Een centraal punt op je perceel of 
in het landschap is dan weer ideaal 
als locatie voor een berg waarop 
paarden een goed uitzicht hebben 
en bijvoorbeeld de dreiging van het 
maïs etende monster dat aan het 
oogsten is beter kunnen inschatten. 

TIP: 
Informeer je m.b.t. eventuele  

ver gunningen voor wat betreft (schuil)

stallen, poelen en reliëf-wijzigingen.  

De mogelijkheden en beper kin -

gen kunnen sterk verschil len 

afhankelijk van de geografische en 

kadastrale kenmerken.

In veel gevallen zullen paarden 
bijgevoerd moeten worden met 
hooi. Zoek naar een centrale en 
bereikbare locatie voor de opslag 
van het hooi, berging en de 
schuilstal.

Maart: 
Natuurlijk weidebeheer 

Zorg voor een goede bodem, zo 
ontwikkel je gezond gras voor je 
paarden. Blind kalken (= kalk 

uitstrooien voor je bodemonderzoek 
hebt gedaan), kunstmest en 
drijfmest inzetten is omwille van 
meerdere redenen geen goed idee, 
je gras gaat er misschien wel 
explosief van groeien maar is dan 
vooral ook een suiker- en eiwitbom. 
Het vernietigt je bodemleven en 
dat is nu juist nodig om ervoor te 
zorgen dat je grassen en kruiden 
de juiste voedingsstoffen kunnen 
opnemen. Beter is het om de 
paardenmest te composteren en 
gedeeltelijk terug te gebruiken 
voor de bemesting van de weides. 
De compost uitrijden doe je het 
liefst niet in de winter wanneer het 
bodemleven beperkter is door de 
koude. De beste periode hiervoor 
is eigenlijk oktober maar dan mag 
het in de meeste gevallen niet 
volgens de wet (afhankelijk van 
geografische locatie en bodem
type). Men blijft deze compost als 
dierlijke mest bekijken, een periode 
waarop je dit wel zeker in Nederland 
en België mag uitrijden is tussen 16 
februari en 31 augustus. 

Het voordeel van in maart te 
bemesten met de compost van 
eigen paardenmest is dat deze nog 
voldoende kan opgenomen worden 
door de bodem en je de paarden 
tot laat in het jaar op de weide kan 
laten grazen.

Bodemverbeteraars zoals: lava, kalk, 
gips, zout en kleimineralen kan je 
het hele jaar strooien. Wel doe je dit 
bij voorkeur als het gras niet te lang 
staat, dus is maart ideaal.

TIP: 
Om de 3 à 5 jaar een  

bodem analyse laten uitvoeren  

en dan een meerjarenplan laten 

opmaken voor bemesting en 

bodemverbetering is zeker aan  

te bevelen. Blind bemesten en 

bekalken is niet aan te bevelen.

April: 
Doorzaaien van weides en 

kruidenstroken

Heb je al een weide met voor paar-
den aangepast gras en kruiden? 
Is de grasmat ook dicht genoeg 
ingezaaid of heb je kale plekken/
stroken? De aanbevelingen voor 
het inzaaien variëren van 15 kg 
tot 90 kg zaad per hectare voor 
hetzelfde type van zaadmengsels. 
Loonwerkers gaan al snel voor 60 
kg of meer per hectare en dan komt 
het meestal wel goed in het eerste 
jaar, maar heb je in september zelf 
met de hand 20 kg ingezaaid, dan is 
de kans groot dat je nu in april best 
nog eens 20 kg doorzaait/bijzaait.
Doorzaaien is een beter idee dan 
volledig opnieuw inzaaien. In het 
belang van een goed bodemleven 
en humusopbouw is elke grond-
bewerking die vermeden kan wor-
den een goede zaak. Moet je toch 
van nul moeten beginnen dan is 
september de beste maand om in te 
zaaien.

Doorzaaien doe je dus het best in 
april op kort gras, zo kunnen de 
paarden in het najaar langer op 
de weide blijven en is de weide 
tegen juli terug klaar om ze te laten 
foerageren tussen al die nieuwe 
lekkere kruiden. Naast kruiden 
doorzaaien in het gras kan je ook 
aparte kruidenstroken inzaaien 
waar de paarden onder en over de 
draad maar gedeeltelijk bij kunnen. 
Zo blijft er steeds wat over om de 
kruiden in stand te houden en/of 
verder uit te zaaien.

TIP: 
Kies bij het doorzaaien voor een 

biodiverse zaadmengeling met veel 

kruiden en zonder Engels raaigras,  

de kans is namelijk groot dat je huidige 

grasmat al uit 60 à 100% Engels 

raaigras bestaat.   

equiday_magazine_april_2018.indd   38 02-04-18   20:25



EQUIDAY 2018 39

Mei: 
Ontwerpen

Het hoofddoel van het ontwerp is 
dat je de paarden uitnodigt om te 
bewegen. Dit doe je vooral door op 
verschillende plaatsen voer aan 
te bieden. Onder voer verstaan we 
niet alleen hooibakken maar ook 
houtige gewassen waar ze van 
kunnen eten.

Ben je beperkt in de beschikbare 
ruimte, zorg dan voor een multi-
functionele inrichting. Veel mensen 
investeren in een goede gedrai -
neerde ondergrond voor piste, 
picadero of roundpen maar laten 
deze geen onderdeel uitmaken 
van het tracksysteem. Zorg 
verder ook voor een func tionele 
inrichting zoals één centrale of 
meerdere decentrale hooi opslag 
en mest/compost hopen. Zorg voor 
afgeronde hoeken en dat je overal 
met de kruiwagen nog kan komen.

TIP: 
Ontwerp op schaal op basis van 

een luchtfoto die je kan vinden 

via google maps, google earth, 

ruimtelijkeplannen.nl of geopunt.be.

Nog enkele belangrijke vragen: In 
hoeveel aparte stukken wil ik het 
tracksysteem kunnen opdelen, 
bijvoorbeeld i.v.m. de introductie 
van nieuwe paarden? Welke 
stukken moet ik kunnen afsluiten 
in de winter of om grondwerk 
te kunnen doen en is het daar 
dan nog breed genoeg om te 
draaien voor mijn kudde? Heb je 
nog vragen of twijfels m.b.t. je 
ontwerp? 

Vraag dan advies, dit kan via 
online fora, workshops of zelfs ter 
plaatse.

Juni: 
Plannen

Maak voor de zomer een planning 
voor de rest van het jaar. Tijdig de 
juiste werken inplannen of nodige 
zaken bestellen is belangrijk als je 
er geen 5-jarenplan van wenst te 
maken.

TIP: 
Maak een lijst met prioriteiten  

en streefdata en hang deze op een 

zichtbare plaats.

Juli: 
Proefopstelling met prikpalen

Zet (een deel van) je ontwerp 
als proefopstelling uit met prik-
paaltjes. Maak de bochten rond 
genoeg door 4 palen per bocht te 
gebruiken. 

TIP: 
Ook al is het mogelijk maar 

voorlopig om daarna weer bij 

te sturen, de bochten maak je 

bij voorkeur van kastanjepalen, 

zodat je de schrikdraad goed 

kan opspannen, want een bocht 

in prikpaaltjes gaat meestal niet 

langer dan een week mee.

Augustus: 
grondwerken 

Om later problemen met modder 
te voorkomen laat je eventuele 
grondwerken voor het maken van 
grachten, een poel, een berg of het 
optimaliseren van tracks uitvoeren 
op het droogste moment van 
het jaar. Dit zou dus een warme 
augustus kunnen zijn na 2 weken 
droogte. Strikt genomen komen er 
geen zware machines op je land 
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tijdens nattere periodes. En als het 
echt niet anders kan, rijden deze 
enkel door de weides en dus zeker 
niet op de tracks zelf. 
Afhankelijk van je bodemtype, is het  
al dan niet nodig om ook grond-
werken aan (een gedeelte van) je 
tracks uit te voeren, lava is hiervoor 
een heel dankbare natuurlijke grond-
stof als water doorlatende verharding 
en nog goed voor de hoefslijtage 
ook. Ongeacht je bodemtype is het 
nodig om de gedeeltes van je tracks 
en paddocks waar de voerstations 
staan van (waterdoorlatende) 
verharding te voorzien. 

TIP: 

 Minimaal een stuk van je track met 

lava en/of rotsen uitvoeren i.v.m. de 

hoefslijtage is een goed idee. Ideaal 

zoek je hierbij zelfs het evenwicht op 

in hoefslijtage en aangroei. 

September: 
inzaaien

September is de maand bij uitstek 
om de weides in te zaaien. Waar 
de tracks komen hoef je niet in te 
zaaien maar als je dit laat doen door 
een loonwerker kan het voor hem 
wel handig/noodzakelijk zijn om 
eventuele diagonale en slingertrack 
wel mee in te zaaien. Laat daarom 
indien mogelijk steeds inzaaien voor 
je alle definitieve palen zet.

Inzaaien combineer je beter niet 
met bemesten, want hierdoor zou 
je bodem te rijk kunnen worden 
waardoor je grassen en kruiden 
minder goed kiemen. Het toevoegen 

van eventuele bodemverbeteraars 
zoals kleimineralen en lavagruis kan 
wel gecombineerd worden met het 
inzaaien.

TIP: 

 Kies voor een biodiverse 

zaadmengeling met maximum 

30% Engels raaigras en zoveel 

mogelijk soorten andere grassen 

en kruiden zodat je weides een 

goede start krijgen en verder kunnen 

ontwikkelen tot een kruidig paradijs 

voor je paarden en heel wat nuttige 

insecten. Veel loonwerkers en 

commerciële fabrikanten verkopen 

het landbouwmengsel BG11 met 

eventueel nog toevoeging van 

kruiden als ideaal weidemengsel 

voor paarden. Dit mengsel bevat 

echter doorgaans 60 à 70% Engels 

raaigras en is dus niet zo geschikt 

voor paarden en heeft al zeker geen 

meerwaarde voor een biodiverse 

omgeving.

Oktober: 
Definitieve afrastering

Voor het afrasteringsmateriaal kies 
je bij voorkeur niet voor de budget 
uitvoeringen en betaal je beter 
iets meer. Kies voor veiligheid en 
duurzaamheid, wanneer je hiervoor 
het dubbele betaalt, gaat het 
waarschijnlijk 5 keer langer mee.

Zeker in een Paddock Paradise 
maak je liever geen gebruik van 
opzichtige witte linten, koord of 
draad, maar kies je voor bruin of 
zwart wat nauwelijks opvalt. De 
paarden weten na een poos perfect 

waar de tracks lopen en zullen niet 
zomaar door de draad gaan. De 
eerste weken kan je dit visueel iets 
duidelijker maken door rood-witte 
lintjes rond de draad te knopen, 
zodat het voor hen duidelijk wordt. 
Door bruin lint te gebruiken kan je 
ook een piste, picadero of roundpen 
budget vriendelijk visueel beter 
onderscheiden van de gewone 
tracks en paddocks. Zo is ook direct 
duidelijk dat indien de poorten 
gesloten zijn, de werk- of speeltijd 
begint.

Kies ook voor ecologisch 
verantwoorde palen die bovendien 
natuurlijker in het landschap 
staan, ze kosten nauwelijks 
meer. Chemisch verduurzaamde 
palen lekken uit en schaden het 
bodemleven en poel habitat.

TIP: 

Zet de isolatoren aan de kant van de 

weides op de palen, zo voorkom je dat 

paarden in de bochten de isolatoren 

eraf lopen.

November: 
Aanplant bomen en struiken

De kers op de taart, daarvoor moet 
je wachten tot in november. Dan kan 
je van je Paddock Paradise een Equi 
Habitat maken. Tussen november 
en maart is het de ideale periode om 
struiken en hagen aan te planten, 
want dan zijn ze in rust.

Ongeacht of je voor hagen, heggen, 
houtkanten, knotbomen of solitaire 
bomen gaat, zorg ervoor dat ze 
goed omheind zijn met schrikdraad, 
zodat de paarden enkel de nieuwe 
overhangende takken kunnen eten. 
Stel dit niet uit tot na de aanplant 
en laat de stroom ook niet eens 
een nachtje uit. Eén paard kan 
gedurende 10 minuten tussen 
de bomen al fataal zijn voor je 
aanplant. Zodra de kern ontschorst 
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is, is het in de meeste gevallen 
gedaan met de boom, zeker met 
het stuk dat zich boven deze 
ontschorste zone bevindt.
Vele inheemse bomen zijn eetbaar 
voor paarden maar ook veredelde 
soorten met lekkere vruchten zoals 
frambozen, (doornloze) bramen, 
mispel, moerbij en vele soorten 
bessen (Ribes) vinden ze heerlijk. 
En dan spreken we niet alleen over 
de vruchten maar over de volledige 
plant dus bescherm ze goed zodat je 
ook nog wat voor jezelf kan oogsten.

Knotbomen en hakhout zijn ideaal 
om aan te planten bij de paarden. 
Normaal moet je ze elke 5 jaar eens 
goed snoeien in de winter, maar je 
kan dit ook gespreid aanpakken 
zodat je elk jaar tussen november en 
maart dagelijks een verse grote tak 
kan voeren aan de paarden.

TIP: 

 Een lijst van de meest geschikte 

planten voor een Equi Habitat kan je 

vinden op onze website  

viva-concept.com.

December: 
Evalueer en optimaliseer

Nu je er een jaar van inspiratie 
opdoen, ontwerpen, plannen en 
hard werken hebt opzitten, is het 
tijd om te evalueren. Ongetwijfeld 
is niet elke stap in dit proces even 
vlot verlopen, heb je toch bepaalde 

zaken moeten overslaan of uitstellen 
naar volgend jaar, maar zeker is dat 
je veel geleerd hebt.  

Door deze lessen te delen via o.a. 
onze facebook groep “Equi Habitat & 
Paddock Paradise Inspiratie” help je 
weer andere mensen in hun traject. 
Ook kan je hier evengoed verder 
op zoek gaan naar oplossingen 
voor bepaalde uitdagingen die zich 
voordoen.

Een GPS meting en observatie kan 
je helpen bij het optimaliseren van 
je Equi Habitat. Je kan er o.a. uit 
leren welke plaatsen de paarden 
amper bezoeken en waar een extra 
voerstation aangewezen zou kunnen 
zijn. Maar ga dat gedrag dan eerst 
ook even ter plaatse observeren en 
verder analyseren. Want ook angst 
voor het grote groene grommende 
monster achter de haag van de 

buurman (de tractor dus) zou een 
reden kunnen zijn om bepaalde 
plaatsen te mijden. Door in die zone 
de track met 3 meter te verleggen, 
een extra dikke houtkant aan te 
planten en/of de track te verbreden 
los je dit zo weer op. 

TIP: 

Stel een plan op met alle nog te 

realiseren of te optimaliseren punten 

en zet deze in volgorde van prioriteit. 

Zo weet je waarschijnlijk ook heel 

het jaar daarna nog wat je kunt 

aanpakken. Uiteraard is er ook niets 

mis om er een 10-jarenplan van te 

maken, zolang je maar weet naar welk 

doel en ontwerp je aan het werken 

bent. 

Heb je na het lezen van dit artikel 
nog vragen of bedenkingen ?
Mail me dan op  
Valentijn@Viva-Concept.com !
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