
 

STAPPENPLAN  
NIEUWE PAARDEN INTRODUCEREN 

Als je een nieuw paard in een kudde introduceert, is het belangrijk dat de dieren eerst de tijd krijgen 
om elkaar van een afstand te leren kennen. Door elkaar van een afstandje te observeren, leren ze 
elkaars gedrag kennen[15] zonder dat ze meteen een gevaar zijn voor elkaar. De volgende stappen zijn 
een richtlijn voor het rustig en veilig introduceren van paarden aan elkaar. Ieder paard is echter uniek, 
en daarom kan het samen zetten van de ene combinatie langer duren dan dat van een andere.  

Paarden die sociaal opgroeien, hebben er vaak geen moeite mee om later weer in een groep geplaatst 
te worden.[24] Flessenveulens1 (paarden die in hun eentje ‘in een achtertuin’ opgroeien), 
dekhengsten, of paarden die lang alleen hebben gestaan, hebben een rehabilitatietraject nodig om 
succesvol, veilig en verantwoord in een groep te worden gezet. Dit vergt meer tijd en geduld, maar is 
zeker haalbaar, en voor het paard in de jaren daarna van grote toegevoegde waarde. 

De volgende stappen voor een doordachte introductie van paarden aan elkaar is slechts een indicatie 
voor hoe zoiets in zijn werk kan gaan. De stappen zijn gebaseerd op praktijkkennis, op 
wetenschappelijke literatuur over hoe paarden leren, en op publicaties over sociaal gedrag van 
paarden.[4, 5, 10, 11, 14-17, 24, 29-35] Niet alle methodes worden hier besproken.  

Stap 1. Zorgen voor een goede basis 
De basisomstandigheden voor paarden moeten in orde zijn voor een succesvolle introductie. Een 
vroege socialisatie, het voermanagement en de ruimte zijn belangrijker dan de 
groepssamenstelling.[24] Als paarden op een natuurlijke manier gehouden worden, en er aan hun 
behoeftes wordt voldaan, voelen ze zich beter en staan ze meer open voor vriendschappelijk contact 
met nieuwe paarden. 

Als de dieren pijn of stress ervaren door matig management, kan het dat ze dit afreageren op 
soortgenoten.[18, 36-38] Zorg dus voor stabiliteit in de kudde, voldoende ruwvoer, loop- en ligruimte 
en dagelijks buiten loslopen op een terrein waar de paarden kunnen rennen. 

Basisvoorwaarden voor positieve sociale interactie: 

- De kuddes zijn stabiel. Dit betekent dat er zo min mogelijk veranderd wordt in de samenstelling 
van de kuddes. Het is belangrijk voor het welzijn van paarden om onderlinge vriendschappen ook 
op lange termijn te behouden.[39]  

Paarden die korter dan drie maanden op één adres staan, kunnen beter niet in een bestaande 
groep geplaatst worden. Kudde-instabiliteit en verandering van de kuddesamenstelling is zeer 
stressvol voor paarden.[18, 40] Als het slechts om een korte tijd gaat, kost de introductie meer 
stress dan dat ze vriendschap oplevert. Als er geen duurzame vriendschap tussen de paarden 
wordt beoogd, is het de vraag hoe ethisch het is de paarden wel vriendschap te laten sluiten om 
deze vervolgens weer te verbreken.  

Voorbeeld: Op handelsstallen is groepshuisvesting niet verstandig. Bij een vaak wisselend 
paardenbestand zijn individuele inloopstallen een diervriendelijke keuze. Het is belangrijk dat de 
paarden elkaar wel kunnen zien, maar elkaar niet kunnen storen met eten. Ze hoeven immers geen 
langdurige relaties op te bouwen omdat ze slechts kort op dezelfde stal staan. 

                                                           
1 Veulens die zonder moeder, met een fles zijn groot gebracht. 



 

- Stress door omgevingsfactoren wordt beperkt. Dit houdt in: 
o Er is voor ieder paard voldoende ruwvoer, en alle paarden kunnen elkaar zien tijdens het 

eten. 
o Er wordt op meerdere plekken ruwvoer aangeboden. 
o Er wordt geen krachtvoer aangeboden in de kudde: dit maakt de paarden reactief. Zet ze 

vast of apart tijdens het voeren van krachtvoer of suikerrijke voeding (zoals 
wortelen/appels). 
 

- Er is contact mogelijk. Zorg dat paarden die met elkaar loslopen, elkaar ook kunnen zien, en 
dat paarden met hechte vriendschappen naast elkaar op stal staan zodat ze contact kunnen 
houden.  
 

- Er is genoeg ruimte voor elk paard. Een richtlijn is maximaal vier paarden in een rijbak (20x60 
meter), weide of paddock te plaatsen. Uit observaties bij wilde paarden blijkt dat meer ruimte 
beter is. Paarden blijven graag in elkaars zicht staan, maar tussen de paarden kan een afstand 
van tientallen meters zijn. Een te hoge dichtheid kan stress geven, met als gevolg dat de 
paarden minder liggen, minder rollen en meer blijven rondlopen.[41] 
 

- Alle paarden kunnen tegelijkertijd in de schaduw staan of droog liggen. In de groepsstal of 
schuilstal moet daar genoeg ruimte voor zijn. [41]  

Paarden die niet sociaal zijn opgegroeid, moeten extra begeleid worden in een introductietraject om 
normaal sociaal gedrag te gaan vertonen.  

Hengsten, klophengsten en ruinen die nog dekken, plaatst men het beste in een groep met enkel 
mannelijke dieren, of samen met één speelmaatje van hetzelfde geslacht.[28, 30, 42] Mits aan de 
eerdergenoemde voorwaarden is voldaan en er geen (hengstige) merries in de buurt zijn, gaat dit goed. 
In het geval van dekkende hengsten of seksueel gefrustreerde of agressieve dieren is extra zorg 
noodzakelijk bij het sociaal huisvesten. Echter: ook voor deze dieren is sociaal contact noodzakelijk! 
Raadpleeg hiervoor een gedragsexpert. 

Stap 2. Paarden laten wennen aan het management 
Een nieuw paard heeft de tijd nodig om te wennen aan een nieuwe stal, nieuw voer, de nieuwe 
omgeving. Er komt veel op het dier af de eerste weken. Zorg daarom voor rust, reinheid en regelmaat. 
Huisvest een nieuw paard de eerste twee tot vier weken apart van de kudde, om te zien of het dier 
gezond is en om het dier te laten wennen. Als het paard vrijwel zeker uit een ziektevrije omgeving 
komt, kun je het gedurende deze gewenningsperiode wel al naast de andere paarden zetten; 
bijvoorbeeld in een weide of paddock naast de paarden waar het dier later samen mee zal staan. Als 
de paarden naast elkaar in een box staan, is hun gedrag in de box een goede indicatie voor hun 
vermogen om met elkaar om te gaan. Bijtgedrag richting een buurpaard in de box resulteert ook vaak 
in bijtgedrag tijdens het loslopen.[43] 

Stap 3. Paarden aan elkaar laten wennen 
Paarden die van verschillende stallen komen, zijn ieder een eigen manier van omgaan met andere 
paarden gewend. Omdat ieder paard zijn eigen ervaringen meeneemt in een nieuw contact, is het 
soms lastig te voorspellen hoe de dieren op elkaar zullen reageren. Paarden onderling weten dit ook 
niet van elkaar. Om ervoor te zorgen dat ze elkaars gedrag zo goed mogelijk kunnen inschatten, is het 
belangrijk dat ze van elkaar kunnen leren door observatie.[15] Paarden die enkele weken naast elkaar 
in een wei of stal staan, kennen inmiddels de basisgedragingen van het andere paard. Zo kun je de 
paarden helpen om meer diepgang en saamhorigheid te creëren.  



 

Het is praktisch als de weides of paddocks zo naast elkaar liggen, dat je er later 
één grote weide of paddock van kan maken. 

Voor de veiligheid kan het nodig zijn nog een gangpad tussen de twee weides te hebben. Zo kunnen 
de paarden nog niet direct met elkaar in contact komen over het hek, maar elkaar wel zien. Als de 
paarden gewend zijn aan hun eigen weide of paddock ga je ze omwisselen; als je ze om de beurt in 
elkaars weide of stal zet, leren ze elkaars geur en omgeving kennen. Hier halen ze veel informatie uit. 

Stap 4. Gezamenlijke belevenissen creëren 
De volgende stap om ervoor te zorgen dat de paarden van elkaar leren, is het creëren van gezamenlijke 
belevenissen. Als de paarden buiten staan en zicht op elkaar hebben, kun je ze een nieuw object laten 
onderzoeken. Geef bijvoorbeeld paard A een pion, kartonnen doos, handdoek of ander veilig te 
onderzoeken object, en laat paard B zien hoe paard A hiermee omgaat. Daarna laat je paard B het 
object onderzoeken, terwijl paard A toekijkt. Het beste werkt dit als de paarden loslopen, zodat ze de 
vrijheid hebben om dichter naar het hek te komen bij grotere nieuwsgierigheid, of weg te lopen. Zo 
leren de dieren van elkaar door observatie.[5, 15] 

Als de paarden ontspannen en nieuwsgierig naar elkaar zijn, is dit een goede indicatie dat een rustige 
introductie al mogelijk is. Als een paard bijtgedrag vertoont[43] of angstig reageert, geeft dit aan dat 
er aan het management nog het een en ander verbeterd kan worden. De dieren zijn nog niet op hun 
gemak. Hoe een dier reageert op zijn omgeving, is een goede indicatie van zijn welzijn.[18, 28, 44, 45] 
Ga de vorige stappen na om te zien waar je meer rust kunt creëren en meer aan de natuurlijke 
behoeftes van de paarden kunt voldoen. 

Bijvoorbeeld: als een paard iedere dag maar een uur losloopt, zal het erg ‘uitgelaten’ reageren wanneer 
het eindelijk even vrij kan bewegen. Een paard dat vierentwintig uur per dag losloopt, zal veel 
ontspannener zijn en de tijd nemen om het nieuwe object te onderzoeken. Hoe regelmatiger en langer 
de paarden loslopen, hoe beter. 

Een vervolgstap kan zijn om samen met iemand anders met de paarden te gaan lopen. Werk samen 
om tegelijkertijd de paarden uit de weide te halen, en een ronde over het erf, in de bak of in de buurt 
te maken. Door samen op een ontspannen manier op pad te zijn, creëer je ook belevenissen die de 
paarden nader tot elkaar brengen.  

Als de paarden elkaar heel gewoon lijken te vinden, is het moment aangebroken om ze samen te 
zetten.  

Stap 5. De paarden bij elkaar zetten 
Als de paarden aan elkaar gewend zijn, is het tijd om ze samen te zetten. Zorg dat beide paarden zonder 
hoefijzers staan, zo kunnen ze elkaar minder ernstig verwonden als er wel getrapt wordt. In dit stadium 
van faciliteren gaat men er echter van uit dat de dieren elkaar niets zullen doen. Van de twee paddocks 
of weides – die ze in de voorgaande stappen van elkaar verkend hebben – maak je nu één groot terrein. 
Zorg dat er genoeg ruwvoer is op meerdere plekken. Let opnieuw op stap 1, beide paarden moeten 
tevreden en ontspannen kunnen zijn. Inmiddels kennen de paarden elkaar; als je de hekken openzet, 
is de kans groot dat ze niet eens direct op elkaar afgaan, maar rustig op onderzoek gaan in elkaars 
weide.  

 

Paarden afscheid laten nemen van een overleden kuddegenoot 

Als een paard overlijdt, is het belangrijk dat de kuddegenoten afscheid kunnen nemen. Paarden sluiten 
vriendschappen voor het leven. Als hun soortgenoot opeens verdwijnt, kan dit erg traumatisch zijn. Er 
is geen wetenschappelijk bewijs voor rouwen bij paarden; dit soort complexe emoties is zeer moeilijk 



 

aan te tonen. Het gedrag van een dier dat rouwt of verdriet heeft, is vergelijkbaar 
met dat van een mens. Het gedrag kan zich kenmerken door onverschilligheid, verminderde eetlust en 
pessimisme. Rouwgedrag is bekend bij andere diersoorten, zoals mensapen en walvisachtigen.[46-49] 
Ook paarden kunnen pessimistisch zijn.[44] Als complexe emoties bij dieren moeilijk aantoonbaar zijn 
– zoals verdriet om het verlies van een soortgenoot – betekent dit niet dat ze deze complexe emoties 
niet hebben.[5, 20] Er zijn diverse praktijkvoorbeelden bekend waarbij paarden gedrag vertonen dat 
geassocieerd kan worden met stress, depressie en verdriet als een goede vriendschap verbroken 
wordt. Daarom is het belangrijk om als een paard overlijdt, de andere paarden afscheid te laten nemen. 
Het afscheid kun je faciliteren door het dode paard nog een dag te laten liggen, zodat de soortgenoten 
eraan kunnen snuffelen. Hierdoor kunnen ze zich een beeld vormen van de situatie en begrijpen dat 
deze kuddegenoot niet meer terugkomt. Je kunt de kuddegenoten ook aan het dode dier laten 
snuffelen buiten de weide, aan een lang halstertouw. Schrik niet als ze hun hoef of tanden gebruiken 
om het dode dier te onderzoeken; met hun mond en hoef vormen ze zich een beeld van de situatie. 
Ze hebben immers geen handen zoals wij.  

Per paard zal het verschillen hoe lang het rouwproces duurt. Het ene paard snuffelt misschien even en 
gaat over tot de orde van de dag, terwijl een ander wekenlang van slag blijft. Zorg er in ieder geval 
voor dat het overgebleven paard niet alleen achterblijft.  
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