
Hoe maak ik mijn Paddock Paradise™?
Leg een baan aan met een gemiddelde breedte van 
2m tot 2½m. Dit maakt dat de paarden wel naast 
elkaar kunnen als ze dat onderling toelaten maar ook 
dat er, vooral met 3 of meer paarden, gedreven 
wordt; dit is natuurlijk paardengedrag. Er mogen ook 
versmallingen zijn maar maak deze kort.
Water en voedsel dienen ver uit elkaar gehouden te 
worden wat het lopen stimuleert. Zorg ervoor dat de 
paarden gedwongen worden om over verharding te 
lopen door deze strategisch tussen voedsel en water 
te plaatsen of zelfs op de plek waar voedsel 
aangeboden wordt. Twee of meer voerplekken  
voorkomen dat één paard anderen van het eten 
wegjaagt. Plaats voedsel niet direct bij beschutting 
om het lopen te stimuleren maar ook omdat 
beschutting een plek is waar paarden vaak willen 
rusten; het eten zorgt voor het tegenovergestelde.
Het afbakenen van het pad is vrij eenvoudig - 
meestal zal de buitenrand van het terrein ook de 
buitenrand van het pad zijn. De binnenkant van het 
pad kan zowel van permanente of van tijdelijke aard 
zijn. Afzettingen mogen nooit van prikkeldraad zijn. 
Een tijdelijke afzetting in de vorm van een paar lijntjes 
schrikdraad heeft als voordeel dat (delen van) een 
eventueel in het midden liggend grasweide af en toe 
voor de paarden beschikbaar gesteld kan worden 
zonder grote verbouwingen.
Zorg dat er voldoende ruimte is rondom beschutte 
plekken waardoor alle paarden er kunnen staan. Het 
aanleggen van extra paden die sluiproutes kunnen 
vormen biedt extra variatie.
Het pad zal misschien aanvankelijk gras zijn - niet 
vergeten dat dit tot zand belopen wordt; heel 
normaal en gezond maar dit betekent ook dat de 
paarden van voldoende hooi voorzien moeten 
worden.

Paarden zijn kuddedieren; 
hou minimaal twee op de wei.

Natuurbewust 
Gehouden
In een Paddock Paradise™

Dit is een uitgave van Sabots Libres.
Op alle tekst en afbeeldingen berust auteursrecht. Geen deel van deze 
uitgave mag op enigerlei wijze gekopieerd of gedistribueerd zonder 
toestemming van de uitgever.
Paddock Paradise is een handelsmerk van Jaime Jackson.

Sabots Libres promoot het natuurbewust houden 
van paarden en pony’s:
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Natuurbewust
In de natuur, paarden leven 24/7 in de buitenlucht. Ze leven 
niet alleen in de natuur maar ook van de natuur: voedsel 
van de planten die in de omgeving gedijen; water van 
beekjes, plassen en rivieren; mineralen uit het water, 
voedsel, rotsen en zelfs de grond; beschutting door struiken 
en bomen; hoefverzorging door afwisselende 
ondergronden… Voor veel gedomesticeerde paarden is hun 
leefomgeving ver van natuurlijk. Ze wonen vaker in stallen - 
tot twintig uur per dag gedurende de wintermaanden - en 
brengen zelfs in de zomer alleen een beperkt aantal uren 
door in de buitenlucht. De weides bestaan uit eenzijdig en 
veel te voedzaam koeiengras! Water komt uit een emmer of 
oude badkuip, of soms wel een drinkwaterautomaat, en er 
is geen steen of kiezel te zien.

Wanneer wij onze paarden daadwerkelijk natuurlijk willen 
houden, vraagt dat ons bijna het onmogelijke. Niet iedereen 
heeft beschikking over een gebied van 2000 hectaren met 
rotsachtige hellingen, beken en bossen. Bovendien, wordt 
het een halve dagtaak om de paarden te halen voor een ritje 
van anderhalf uur! Dus kunnen wij onze paarden moeilijk 
een natuurlijke omgeving aanbieden en daarom kiezen wij 
voor natuurbewust.

Paddock Paradise™
Door jarenlang de paarden van het Great Basin gebeid, 
tussen de Sierra Nevada en het Rocky gebergte in de 
Verenigde Staten, te bestuderen, heeft Jaime Jackson een 
concept ontwikkeld dat hij het Paddock Paradise™ noemt. 
Het concept is zeker niet alleen van hem - sterker nog, 
zulke praktijken zijn al honderdtallen jaren langer toegepast 
door o.a. nomaden en ook boeren zonder eigen grond, 
zowel met paarden als met ander vee.

Principieel biedt het Paddock Paradise™ concept paarden 
de benodigde omgeving voor een natuurbewust leven in 
een compacte en beheersbare vorm. Het leefgebied wordt 
niet meer een grote eetbak met een watervoorziening in de 
hoek! Evenals in de natuur worden de paarden gedwongen 
om te lopen van voedsel naar water en terug; om schaduw 
of beschutting te kunnen zoeken zonder daar ook te 
kunnen eten. De paarden hebben niet alleen een mooie 
zachte ondergrond om op te lopen maar móeten juist over 
rotsen of tenminste kiezel, grind en stenen lopen, over 
heuveltjes en door dalen om bij water of voedsel te komen. 
Het water wordt ook helemaal op grondniveau aangeboden 
als dat mogelijk is waardoor de paarden ook met hun 
voeten in het water kunnen staan. 

Paddock Paradise™

Een Paddock Paradise™ is een stuk grond aangelegd 
met relatief smalle looproutes waaraan verschillende rust- 
en actieplekken gemaakt zijn: water om te drinken; bo-
men voor schaduw; rotsen, kiezel, grind en stenen, heu-
veltjes en dalen en strategisch geplaatste voederplaat-
sen waardoor de paarden voortdurend in beweging zijn. 
Doorgaans lopen en grazen de paarden niet op gras - dit 
is een gevaarlijke bron van fructose waaruit hoefbevan-
genheid kan ontstaan; het centraal grasveld kan voor 
hooi en/of andere doeleinden gebruikt worden.


