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Equi-habitat 
Het duurzame houden van paarden, 

bevordering natuur en werkplek voor 
mensen met een achterstand tot de 

werkvloer. 
Bij stichting Paard Zoekt Baas (ANBI) 
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Equi-habitat 
Aanleiding Equi-habitat 

Laten we ons eerst voorstellen, wij zijn 
Paard Zoekt Baas een non-profit ANBI 
organisatie die al jaren paarden en 
pony’s opvangt voor overheden en 
particulieren, die om welke reden dan  
ook niet meer voor hun paarden 
kunnen zorgen. Wij geven paarden na 
een tijd van revalidatie een nieuw 
vijfsterren huis bij particulieren. 

Bij ons staat het welzijn van de paarden voorop in de meest 
uitgebreide zin van het woord. Wij willen een voortrekkersrol 
vervullen. Door aan het grote publiek een andere manier van het 
‘houden’ van paarden te laten zien en ze op die manier te motiveren 
om meer oog te hebben voor het welzijn van paarden en andere 
noodlijdende dieren en insecten. 

Daarom willen we graag een Equi habitat realiseren voor 
paarden te combineren met insecten en andere dieren, deze 
combinatie is een win win situatie voor beide groepen. Equi-habitat  is 
een groepshuisvesting van paarden met vrij bewegen voor paarden 
en een plaats voor insecten en reptielen. Daardoor verhoogd het 
paardenwelzijn, ieder paard kan zelf voorzien in individuele 
voerbehoefte. 
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Equi-habitat 
Welzijn paarden 

 Er is momenteel een omslag gaande naar het meer op 
natuurlijke wijze duurzaam houden van paarden. Overal in berichten 
op internet zie je steeds meer een verschuiving plaatsvinden van het 
houden van paarden in een stal, naar het houden van paarden zoals 

het vroeger was. Paarden 
vroeger hoefden niet naar 
een hoefsmid, hun hoeven 
sleten door verschillende 
ondergronden. In de natuur 
trekken paarden door een 
gebied heen, daarbij halen 
ze hun voedingstoffen uit de 
diversiteit aan planten. Een 
paard zal de mineralen uit de 
bodem halen. Als het 
rantsoen eenzijdig zal zijn 

gaat het paard op zoek.  Hij zal gaan likken aan voorwerpen, gaan 
schrapen in de grond en met zijn neus wroeten in het zand. Dit heeft 
weer tot gevolg dat het paard veel zand binnen krijgt , wat vervolgens 
weer tot verstopping en/of ontregeling van het spijsvertering en tot 
koliek kan leiden. 

Equi-habitat Paard Zoekt Baas 3



Projectplan Equi-Habitat  
20 mei 2022

Equi-habitat 
Welzijn paarden 

Er zullen verschillende zaken binnen in de Equi habitat gedaan  
voor het welzijn van de paarden. 

1 het leggen van bomen midden over een track zodat paarden 
hun benen op moeten gaan tillen 

2 Paarden kunnen op verspillende plaatsen hooi eten, het 
hebben van 24 uur aan hooi is goed voor de maag. Onderbreking van 
enkele uren eten van hooi kan ernstige maag problemen opleveren. 

3 Er komen verstop plekken waar de paarden op zoek moeten 
gaan naar bijvoorbeeld brandnetels of andere kruiden. 

4 Uit een kikkerpoel kunnen de paarden drinken en als ze het 
water ingaan is goed voor de hoeven in de zomer drogen de hoeven 
uit en gaan scheuren. 

5 het gebruik verschillende ondergronden is goed voor het op 
een natuurlijke wijze afslijten (corrigeren) van de hoef. 

6 De verschillende kruiden langs de paardentrek zijn goed voor 
de gezondheid van de paarden, veel kruiden hebben bijzondere 
helende wijze voor paarden. Paarden kunnen deze kruiden zelf 
plukken en eten. 

7 op verschillende plekken binnen de Equi Habitat kunnen 
paarden aan takken knagen. 
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Brandnetel verhoogt de weerstand van het organisme, houdt de 
bloedvaten schoon, bloedzuiverend en ondersteunt de afvoer van 
afvalstoffen. Brandnetel zorgt voor goede vochtbalans en heeft een 
goede invloed op de bloedcirculatie. 

Vrouwenmantel deze natuurlijke kruiden ondersteunen een 
goede blaasfunctie en de geslachtscyclus bij merries. Vrouwenmantel 
heeft een positieve invloed prikkelbaar rusteloos gedrag bij paarden. 
Helpt bij wisselende stemmingen tijdens de 3-4 weekse periodes van 
merries. 

Kleefkruid voor een gezond lymfestelsel en een goede 
vochthuishouding. Kleefkruid ondersteunt de afvoer van afvalstoffen. 
Gedroogde gesneden Kleefkruid houdt de blaas schoon en is goed 
voor de blaasfunctie. 

 Monnikspeper gedroogde hele zaden van Monnikspeper heeft 
hormoon regulerende eigenschappen, houdt de hormonen in balans 
bij paarden. De hormonen worden op een natuurlijke manier 
gereguleerd en de prikkelbaarheid vermindert. 

Goudsbloem Calendula officinalis wordt Goudsbloem ook vaak 
genoemd. De Goudsbloem bloemen (kelk) en blaadjes zijn gedroogd 
en fijn gesneden, het hele plantje voor paarden en niet enkel de 
blaadjes. Een hele mooi kruidensoort voor paarden die zorgt voor een 
gezonde maag- darm functie en voor een gezonde darmpassage. 
Goudsbloem bevordert de spijsvertering. 

Daarnaast ondersteunt Goudsbloem de afvoer van afvalstoffen 
en het natuurlijk herstellend vermogen van de huid. De Goudsbloem 
heeft een hele goede invloed op een kapotte huid 
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Equi-habitat 
Bevordering bijen en vlinders  

Zonder bijen is een Equi-habitat niet mogelijk. De bijen zijn van 
groot belang voor het bestuiven van de bloemen die geplant zullen 
gaan worden in de Equi-habitat. Alles wat aangeplant zal gaan worden 
zal aangekocht worden bij een biologische kweker. Planten/struiken 
die je bij de tuincentra koopt zijn vaak bespoten met gif. De tuincentra  
pretenderen dat de planten goed zijn voor bijen en vlinders, maar 
door het behandelen met 
gif van de planten zullen 
de bijen en vlinders dit 
gif ook binnen krijgen en 
sterven! 

Er zullen in de Equi-
habitat ook vlinder 
struiken geplant gaan 
worden om er voor te 
zorgen dat de vlinder 
populatie uit zal gaan 
breiden in het Equi-
habitat. Ook hier zullen 
we biologische aanplant 
doen. 
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Equi-habitat 
Voorlichting centrum 

Wij vinden het belangrijk om niet alleen te laten zien hoe je op 
natuurlijke wijze duurzaam paarden kunt houden, ook willen wij dat 
uitdragen doormiddel van voorlichting. Er is op de nieuwe locatie de 
ruimte om gedeelte in te richten waar cursussen en voorlichting 
gegeven gaat worden.  

We hebben op open dagen gemerkt dat de onder de bezoekers 
veel behoefte was aan info over de meest uiteenlopende 
onderwerpen.  
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Equi-habitat 
Insecten hotel  

Er zullen op verschillende plekken in de Equi-habitat insecten 
hotels gemaakt gaan worden, zodat de insecten bio diversiteit 
vergroot zal gaan worden. Wij zullen voor de hotels gebruik maken 
van recyclede materialen.  
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Equi-habitat 
Kikker poel 

 Poelen zijn voor kikkers, padden en salamanders (amfibieën ) 
van levensbelang. Op een groot aantal plaatsen in Nederland is 
voldoende geschikt landhabitat voor amfibieën aanwezig. Geschikte 
voortplantingswateren ontbreken vaak. Door het aanleggen van 
poelen kan een gebied voor amfibieën geschikt worden. In 
oppervlakte maken poelen maar een klein deel uit van een gebied. In 
de toename van het aantal soorten kan de invloed van deze kleine 
elementen opvallend groot zijn. 

Poelen zijn niet alleen belangrijk als voortplantingswater voor amfibieën. Poelen 
brengen variatie in een terrein. Meer variatie betekent altijd meer planten- en 
diersoorten.  
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Poelen  

kunnen dienen als groeiplaats voor water- en moerasplanten, als leefgebied voor 
insecten en andere ongewervelden, als drinkplaats voor vogels en zoogdieren. 
Niet alleen de poel zelf maar ook het talud boven de waterlijn kan bij uitstek 
geschikt zijn voor bepaalde organismen. Denk aan warmte-minnende insecten 
die hun nesten kunnen maken in de zonnige noordoever. 

Het creëren van een poel zal eventueel in een later stadium gerealiseerd gaan 
worden gaan worden, de hoofd prioriteiten zijn het aanleggen van de trek met 

Equi-habitat voor paarden, insecten.  

 

Mocht u als bedrijf of particulier op een bepaalde manier bij willen dragen aan 
de Equi-habitat dan kunt u een mail versturen naar henk@paardzoektbaas.nl 

Wij hebben om deze Equi-habitat te realiseren fondsen nodig en of materialen 
nodig. 
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