
  

 
 
 
 

 

 

Uw dier is uw zorg en 
verantwoordelijkheid! 
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Voeding 

Paarden zijn planteneters. Daarom moet 

het grootste deel van de maaltijd 

bestaan uit gras. Ook al staat het paard 

op stal, het moet voldoende gras 

kunnen eten. Geef uw paard dus niet 

alleen voer, maar ook gras. Een paard 

dat 1 uur per dag lichte arbeid verricht, 

heeft circa 25 kilo gras nodig. Dat staat 

gelijk aan 1 hectare goed grasland om te 

grazen.  

 

Daarnaast dient een paard – zoals elk 

dier – continu over vers drinkwater te 

beschikken. In ons tropisch klimaat kan 

dat oplopen tot dertig liter water per 

dag. Grote sportpaarden hebben zelfs 

nog meer nodig. Indien het voor een 

paard niet mogelijk is om constant over 

vers drinkwater te beschikken, moet u 

uw paard tenminste drie keer per dag 

vers drinkwater geven. 
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Leefomgeving 

Aangebonden paarden moeten 

regelmatig van plek wisselen. U 

dient uw paard dan dus steeds op een 

andere plek vast te binden. Een 

schaduwrijke plek verdient de 

voorkeur. Als uw paard toch in de zon 

staat, dan moet u uw paard op het 

heetst van de dag (tussen 11.00 en 

15.00 uur) verplaatsen naar een 

schaduwrijke plek. 

 

Wij van de Dierenbescherming 

Suriname raden u af om een paard 

ergens langs de weg of op een 

leegstaand perceel vast te binden. Wij 

krijgen namelijk veel klachten binnen 

over loslopende paarden. Als u uw 

paard toch wilt vastbinden, let dan op 

de dikte van het touw. Hoe dikker 

het touw, hoe beter. Controleer het 

touw regelmatig. Jonge paarden 

moeten geleidelijk aan, en onder 

toezicht, wennen aan het 

vastgebonden zijn. Let er bovendien 

op dat uw paard veilig staat, anders 

kunnen er ernstige en soms dodelijke 

ongelukken gebeuren. 

 

 

Een merrie met veulen  moet vijftien liter 

melk per dag aanmaken, dus het moet drie 

keer zoveel eten. Met name gras, maar u 

moet haar ook voer geven. In gras alleen 

zitten niet alle voedingsstoffen. Een merrie 

met veulen moet continu kunnen drinken. 

 

Beweging 

Beweging is belangrijk om de benen van uw 

paard gezond te houden en de conditie van 

uw paard op peil te houden. Volwassen 

paarden moeten minimaal een half uur 

tot een uur per dag bewegen. Een veulen 

mag u niet vastbinden aan een touw of 

langdurig op stal zetten. Het moet zich vrij 

kunnen bewegen in een wei.  

 

Een rijpaard waar u langdurig plezier aan 

wilt beleven (circa twintig jaar), mag u niet 

te vroeg berijden. Wacht tot het paard drie 

jaar oud is. Racepaarden worden vaak vanaf 

hun tweede jaar getraind. Deze paarden 

worden na vijf tot zes jaar ‘afgeschreven’. 

Geef ze een goede oude dag! 

 

Verzorging  

 

Zweet en stof zorgen ervoor dat de haren 

van uw paard aan elkaar kleven en daarna 

uitvallen. Daarom is huidverzorging erg 

belangrijk. Paarden moeten elke dag 

geborsteld worden. Een zandbad (het 

paard zelf laten rollen in het zand) stellen ze 

ook erg op prijs. Ook moet u de hoeven van 

uw paard regelmatig inspecteren op rotte 

plekken of verwondingen. 

 

Gezondheid 

Tetanus (klem) komt geregeld voor bij 

paarden die niet gevaccineerd zijn. Het is 

een pijnlijke en meestal dodelijke 

aandoening. Gelukkig kunt u deze 

aandoening voorkomen door uw paard 

regelmatig te laten vaccineren. Dat 

bespaart u een hoop geld, want de 

behandeling van een paard met klem kost 

circa 15 keer zoveel als een preventieve 

vaccinatie tegen klem. Bovendien loopt u het 

risico dat uw paard, ondanks de 

behandeling, toch sterft. 
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