Geschikte huisvesting (stal)
Vaak staan paarden in een stal, bijvoorbeeld in een pension, bij een manege of
bij een weiland. Paarden kunnen heel goed dag en nacht, in zomer en winter
buiten blijven. Er kunnen meerdere redenen zijn waarom je er toch voor kiest
om een paard op stal te zetten. Let er dan op dat een paard genoeg beweging
krijgt in verband met zijn gezondheid. Ook is het belangrijk dat het paard
(lichamelijk) contact met andere paarden kan hebben.
Er zijn verschillende soorten stallen, maar boxen en loopstallen zijn de beste
keus, omdat paarden daarin vrij kunnen bewegen en contact met andere
paarden kunnen hebben. Een box zelf is te klein om te voldoen aan de
bewegingsbehoefte die een paard dagelijks heeft. Als het paard in een box staat,
moet het dus nog een paar uur per dag eruit.
Hoe groot het vloeroppervlak van de stal minimaal moet zijn, hangt af van de
grootte (schofthoogte) van je paard. Richtlijnen hiervoor zie je in de tabel
hieronder.
Schofthoogte
Kleiner dan 155 cm
155 - 164 cm
165 - 174 cm
175 cm of groter

Minimum vloeroppervlak
9,00 m2
9,60 m2
10,90 m2
12,25 m2
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Zorg ervoor dat het paard de omgeving kan zien en andere paarden kan
aanraken. Kies daarom, als dat mogelijk is, voor ramen en deuren die (deels)
open kunnen en een stalmaatje (bij voorkeur een ander paard). Als dit niet
genoeg mogelijk is, is het ophangen van een bal waarmee het paard kan spelen
een goed alternatief. Ook kun je je paard ter afleiding takjes, hooi, voederbieten
of wortelen geven, waaraan het kan knabbelen.
Tarwestro, koolzaadstro, houtkrullen en vezelhennep zijn allemaal geschikt om
de vloer van de stal mee te bedekken. Tarwestro biedt naast een droge, schone
en comfortabele ligplaats, ook de mogelijkheid om te kauwen. Als een paard niet
kan kauwen, kan het zich vreemd gaan gedragen. Als je kiest voor houtkrullen,
geef dan je paard meerdere keren per dag energiearm voer, zoals hooi.
Sommige paarden reageren op het stof in de bodembedekking en krijgen
daardoor last van hun longen.
Het is goed om meerdere paarden samen te houden. Wissel de samenstelling
van de groep niet te vaak en zorg voor genoeg ruimte, zodat de paarden elkaar
kunnen ontwijken. Ook moeten er meer voerplaatsen zijn dan paarden, om
ervoor te zorgen dat er altijd ruimte is voor elk paard om te eten. Voor een
gesloten loopstal is 16 m2 per volwassen paard nodig. Bij open loopstallen met
uitloop naar een paddock of wei kan het vloeroppervlak iets kleiner zijn. Houd
goed in de gaten of de paarden het met elkaar kunnen vinden. Laat paarden de
eerste keer samen in een ruime wei of paddock. Houd er ook rekening mee dat
hengsten merries die één jaar oud zijn al kunnen dekken.
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