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Samenvatting 

Dit rapport vormt één van de onderdelen uit de ‘toolkit landschap’, die het Ministerie 
van LNV in de Visie Paard & Landschap in 2006 als actie heeft benoemd. Dit 
onderzoeksrapport is er op gericht meer inzicht te geven in de landschappelijke 
aspecten van paardenhouderij in de breedste zin. De huidige situatie is verkend en 
beschreven, en op basis daarvan zijn handreikingen gegeven en voorbeelden 
aangereikt die kunnen bijdragen aan het versterken van de landschappelijke inpassing 
van professionele en hobbymatige paardenhouderijen. 
 
De paardenhouderij heeft de afgelopen jaren een sterke ontwikkeling doorgemaakt. 
Deze sterke groei is ook in het landschap duidelijk zichtbaar. Daarom wordt er vaak 
over ‘verpaarding’, ‘verrommeling’ of ‘verlinting’ gesproken als men over de 
negatieve kanten van deze ontwikkeling spreekt. Het aantal paarden in Nederland 
wordt geschat tussen 350.000 en 400.000. Deze paarden worden gehouden op heel 
verschillende typen bedrijven, zoals maneges, fokkerijen en pensionstallen, alsook bij 
particulieren aan huis. We zien dat vooral in de kleinschalige zandgebieden veel 
paarden voorkomen, met name bij pensionstallen en bij particulieren. Nabij de grote 
steden en aan de rand van natuurgebieden zien we juist veel paarden op maneges. 
 
In dit onderzoek analyseren we de relatie tussen de paardenhouderij en het 
landschap. Als analysekader gebruiken we een kader waarmee het mogelijk is te 
beoordelen of iets wel of niet als storend wordt ervaren. Met dit kader is het mogelijk 
om verschillende aspecten van paardenhouderijen te scoren op een as van 
netjes/rustig tot rommelig/druk en op een as van industrieel/opvallend tot 
natuurlijk/ingepast.  
 
De paardenhouderijen zijn voor het gemak in vier typen ingedeeld. In de praktijk 
echter zijn deze scheidslijnen niet zo duidelijk. De vier typen zijn: 

1. particuliere of hobby paardenhouder met 1-5 paarden (privéstal); 
2. pensionstalling, veelal (voormalig) agrarisch bedrijf;  
3. manege; 
4. fokkerij. 

 
De paardenhouderijen zijn op drie verschillende niveaus geanalyseerd: 
1)  De fysieke verschijningsvorm op de bouwkavel, onderverdeeld in 2 groepen:  

a) de grotere bouwwerken, zoals boerderij, woonhuis, kantine, stallen, rijhal; 
b) kleine bouwwerken, zoals paardenbakken, stapmolen, paddock. 

2) Organisatie van het erf. Dit omvat de indeling en inrichting van het erf, het 
gebruik van beplanting en de indeling van de verschillende voorzieningen. 

3) De omliggende weilanden met beplanting, hekwerken en de ligging in het 
landschap.  

 
In Twente, Brabant en aan de rand van de Veluwe, waar de paardenhouderij relatief 
veel voorkomt, is veldwerk uitgevoerd. Op basis daarvan is een analyse gemaakt. Als 
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referentiekader dienen de verschillende landschapstypen, zijnde het essen- en 
kampenlandschap, het heideontginningslandschap en het veenontginningslandschap. 
De bevindingen zijn samengevat in tabel 4.1. Het valt op dat de paardenhouderij 
gedeeltelijk een veroorzaker van verrommeling is, maar dat er ook zeer veel 
paardenhouderijen zijn die een harmonieus geheel vormen met de omgeving. Het 
gedetailleerder kijken naar de paardenhouderijen maakt duidelijk dat ‘de 
paardenhouderij’ niet voor verrommeling zorgt, maar dat het bepaalde onderdelen 
zijn, in bepaalde situaties. Ook al is het dus niet altijd terecht, het is wel te begrijpen 
dat er over ‘verlinting’ of ‘verpaarding’ wordt gesproken. De paardenhouderij:  

− maakt (vaak) gebruik van kunstmatige artefacten of bouwwerken zoals 
rijhallen, stapmolens en rijbakken; 

− is voor een toeschouwer/passant niet altijd overzichtelijk, én het onderhoud 
is niet altijd goed geregeld; 

− komt verspreid over verschillende landschappen voor en concentreert zich 
vaak langs stadsranden of nabij geschikte uitrijgebieden (meestal dezelfde 
gebieden die door wandelaars en fietsers graag worden bezocht); 

− maakt zelden bewust gebruik van de mogelijkheden voor landschappelijke 
inpassing of specifieke, streekeigen architectuur, waardoor het regelmatig 
minder in harmonie is met de omgeving; 

− gaat vaak gepaard met ‘verstening’ door toename van bebouwing of 
bestrating; 

− heeft een onstuimige groei doorgemaakt en is dus een relatief nieuwe functie 
in het landschap waar nog niet iedereen aan gewend is. 

 
Paardenhouderijen kunnen met vaak vrij eenvoudige ingegrepen bijdragen aan herstel 
en ontwikkeling van het landschap. In de kleinschalige gebieden gaat het om een 
goede ruimtelijke indeling van het erf, gerichte toepassing van inheemse beplanting 
en materiaal- en kleurkeuze van bijvoorbeeld omheiningen en stallen. In de meer 
open, grootschaliger gebieden gaat het er vaak om de open gebieden ook open te 
houden. Ook hier kan een goede indeling van het erf, zoals concentratie van 
gebouwen, en materiaalkeuze veel verschil maken. In deze gebieden kan het echter 
nodig zijn ook planologisch maatregelen te nemen. In paragraaf 5.1 zijn concrete 
ruimtelijke aandachtspunten voor de verschillende landschapstypen en 
paardenhouderijen benoemd en verbeeld. 
 
Gemeenten kunnen anticiperen op de ontwikkelingen in de paardenhouderij door 
zelf een visie op te stellen en deze te vertalen in wet- en regelgeving in 
bestemmingsplan en welstandsnota. In paragraaf 5.2 zijn hiervan een aantal 
voorbeelden opgenomen. Daarnaast zullen gemeenten een actieve rol moeten spelen 
om de paardenhouders te stimuleren ook de landschappelijke inrichting van hun 
paardenhouderij actief en positief te benaderen. Stichtingen landschapsbeheer 
kunnen hier een ondersteunende rol bij spelen.  
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1 Probleemstelling en achtergrond 

1.1 Inleiding van de onderzoeksvraag 

In de zomer van 2006 is de Visie Paard & Landschap aangeboden aan de Tweede 
Kamer. Vragen uit die Kamer waren de directe aanleiding voor LNV om met een 
visie te komen op de paardenhouderij. De Directie Platteland heeft een 
coördinerende rol gespeeld en onder haar verantwoordelijkheid is de Visie opgesteld. 
Ter inhoudelijke voorbereiding van deze visie is in het beleidsondersteunend 
onderzoek (BO Vitaal landelijk gebied) een vraag met betrekking tot landschap en 
paardenhouderij neergelegd bij Alterra. Deze vraag is uitgewerkt in dit onderzoek 
“De paardenhouderij in beeld”. Een deel van de informatie uit het onderzoek is 
direct terug te vinden in de Visie Paard & Landschap. Het in de Visie aangekondigde 
‘voorbeeldenboek’ is het boekje voor gemeenten, dat de verkorte, populaire versie is 
van dit onderzoek. Dit rapport is de achtergrondrapportage, waarin het gehele 
onderzoek is beschreven. 
 
 
1.2 Probleemstelling 

Het aantal particulieren en professionals dat paarden houdt in het landelijk gebied 
neemt sterk toe. Vrijkomende agrarische gebouwen worden gekocht door 
paardenliefhebbers die er hobbymatig of professioneel, ieder op hun eigen wijze, 
invulling geven aan het wonen en/of werken met paarden. Agrariërs proberen door 
het ontwikkelen van bijvoorbeeld een pensionstalling neveninkomsten te genereren. 
Dit alles is duidelijk zichtbaar in het landschap: ‘verpaarding’ of ‘verlinting’ van het 
landschap lijkt een feit. Niet alleen zijn er veel meer paarden in de wei, op veel 
plekken is een duidelijke toename te zien van de hoeveelheid opvallende 
afrasteringen, rijbakken en stapmolens. Dat laatste komt het landschap niet altijd ten 
goede. 
 
 
1.3 Doelstelling 

Dit onderzoek is gericht op het versterken van de landschappelijke inpassing van professionele en 
hobbymatige paardenhouderijen. 
 
Dit gebeurt enerzijds door het bieden van inzicht in de ruimtelijke ontwikkeling van 
de paardenhouderij van de afgelopen jaren, anderzijds door het op beeldende wijze 
tonen van aansprekende voorbeelden (voor zowel professionele als hobbymatige 
paardenhouderijen) van inpassing van paardenhouderijen in verschillende 
landschapstypen. Naast deze verbeelding worden praktische aanbevelingen 
geformuleerd die betrokkenen (gemeenten, paardenhouderijsector, landschaps-
organisaties, et cetera) kunnen helpen bij een positieve ontwikkeling van de 
paardenhouderij in relatie tot het landschap.  
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1.4 Opbouw van de studie en het rapport 

Na het inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk twee ingegaan op de recente 
ontwikkeling van de paardenhouderij, zowel kwantitatief als wat betreft ruimtelijke 
verspreiding. 
 
In het derde hoofdstuk wordt het analysekader geschetst waarmee de relatie tussen 
het landschap en de paardenhouderij wordt bestudeerd. Er wordt nader ingegaan op 
het begrip verrommeling en op de wijze waarop we in dit onderzoek naar 
paardenhouderijen kijken. Ook worden er drie landschapstypen beschreven, die als 
referentie dienen voor het veldwerk en de analyses. Dit analysekader is de basis 
geweest voor veldwerk dat in drie paardenrijke gebieden is uitgevoerd.  
 
In het vierde hoofdstuk worden de waarnemingen concluderend beschreven en 
samengevat in een tabel. Op basis van deze conclusies wordt nagegaan welke partijen 
op welke wijze kunnen bijdragen aan de vermindering van de verrommeling door de 
paardenhouderij. 
 
Het vijfde hoofdstuk laat een aantal voorbeelden zien van doordachte vormgeving en 
inpassing van paardenhouderijen en -faciliteiten in verschillende landschapstypen. 
Ook worden een aantal voorbeelden gegeven van gemeentelijk beleid waarin 
specifiek voor paardenhouderij oplossingen worden gezocht. 
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2 De ontwikkeling van de paardenhouderij 

In dit hoofdstuk zetten we de feiten op een rij over de ontwikkeling van de 
paardenhouderij. Het historisch perspectief wordt neergezet: hoe werden paarden 
door de eeuwen heen in ons landschap gebruikt en hoeveel waren het er toen? Voor 
zover mogelijk worden de recentere gegevens ruimtelijk vertaald in kaartbeelden die 
ons iets vertellen over de spreiding van het aantal paarden, maar ook over de 
paardenhouderijen.  
 
In dit hoofdstuk wordt ook aandacht besteed aan de manier waarop in media en 
beleid wordt gesproken over en wordt omgegaan met het thema. 
 
 
2.1 Recente ontwikkelingen in cijfers 

De opkomst van de auto en de mechanisering in de landbouw hebben ervoor 
gezorgd dat vanaf de jaren vijftig het paard minder nodig was en geleidelijk uit het 
landschap verdween. Pas vanaf de jaren zeventig is het paard ook voor recreatie 
steeds meer in zwang geraakt.  
 
Economisch gunstige tijden in de jaren negentig van de vorige eeuw hebben een 
sterke groei veroorzaakt van het aantal paarden. Meer mensen kunnen zich de 
paardensport financieel permitteren en mensen hebben meer vrije tijd om aan de 
tijdsintensieve hobby te besteden. Met de groei van het aantal paardensporters is de 
sector als geheel meegegroeid: meer maneges, fokkerijen, pensionstallen et cetera. De 
laatste jaren lijkt de groei weer geleidelijker te verlopen.  
 
In de volgende paragrafen wordt de ontwikkeling nader uitgewerkt. 
 
 
2.1.1 Ontwikkeling aantal paarden 

Over het aantal paarden in Nederland zijn geen exacte cijfers bekend. Het is dan wel 
sinds 2004 verplicht om paarden en pony’s te voorzien van een chip en een paspoort 
(verordening PVE – Identificatie en registratiesysteem), toch is er geen compleet 
beeld, doordat de registratie is verdeeld over verschillende stamboeken. Momenteel 
werkt de Sectorraad Paarden aan een sluitend monitoringsysteem.  
 
Het aantal paarden wordt geschat tussen 350.000 en 400.000 dieren. In de CBS-
landbouwtelling waren in 2005 ongeveer 130.000 paarden geregistreerd. Dit is echter 
slechts een deel van de paardenpopulatie, omdat alleen landbouwbedrijven die groter 
zijn dan 3 NGE1 verplicht zijn de landbouwtelling in te vullen. Wat hierbij ontbreekt 
zijn de tienduizenden paarden van particulieren die bij woningen, in weilanden of op 
maneges zijn gestald.  
 
                                                           
1 1 NGE = 1 Nederlandse Grootvee Eenheid: paard< 3 jaar 0,24 NGE; paard > 3 jaar 1,87 NGE, 
pony < 3 jaar 0,22 NGE, pony > 3 jaar 1,57 NGE. 
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We kunnen dus alleen iets zeggen over de ontwikkeling van het aantal paarden op 
basis van de gegevens uit de landbouwtellingen. We zien in Figuur 2.1a een groei 
over de jaren 1985 tot 2004. In de jaren negentig van de vorige eeuw is de groei 
relatief sterker. Recent is een afvlakking van de groei te zien, die wellicht samenhangt 
met economisch mindere tijden. Het is onduidelijk of een verbetering van de 
economische groei wederom zal leiden tot een sterkere toename van het aantal 
paarden, of dat sprake is van een zekere mate van verzadiging van de markt. 
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Figuur 2.1a Ontwikkeling van het aantal paarden en pony’s in de periode 1985 tot 2004. 
 
 
2.1.2 Ontwikkeling en spreiding landbouwbedrijven met paarden 

In de periode 1998 tot 2004 is het aantal bedrijven in de CBS-landbouwtellingen met 
1-5 paarden sterk afgenomen en het aantal bedrijven met meer dan 20 paarden sterk 
gegroeid (zie figuur 2.1b). Het is niet onwaarschijnlijk dat de krimp van het aantal 
bedrijven met 1-5 paarden is veroorzaakt door bedrijfsbeëindiging van agrarische 
bedrijven, waar hobbymatig paarden werden gehouden. Deze bedrijven zijn uit de 
landbouwtelling verdwenen. De groei van het aantal bedrijven met meer van 20 
paarden bevestigt het idee dat meer agrariërs de paardenhouderij als neventak verder 
hebben ontwikkeld.  
 
aantal paarden 
per bedrijf 

aantal 2004 aantal 1998 Absoluut 
verschil 

Procentueel 
verschil 

1 – 5 11111 14702 -3591 -24% 
5 – 10 3296 3490 -194 -6% 
10 – 20 1621 1603 18 1% 
20 – 50 1033 766 267 35% 
50 – 100 225 163 62 38% 
>100 55 40 15 38% 
Total bedrijven 17341 20764 -3423 -16% 
 
Figuur 2.1b Ontwikkelingen aantal paarden per bedrijf (1998- 2004) 
 
Op basis van de gegevens uit de CBS-landbouwtellingen kunnen slechts tot op 
zekere hoogte uitspraken gedaan worden over de verspreiding van de paarden over 
Nederland. Dit vanwege het eerder genoemde ontbreken van cijfermatige gegevens 
over particulier paardenbezit. In figuur 2.1c is weergegeven waar de (voormalige) 
landbouwbedrijven met paarden zich bevinden. 
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Figuur 2.1c. Spreiding van de agrarische bedrijven met meer dan 10 paarden (bron GIAB 2005).  
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Relatief de meeste agrarische bedrijven met paarden vinden we in de provincies 
Friesland, Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant en delen van Utrecht en Noord-
Limburg. In de provincies Friesland, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en 
Noord-Holland heeft in het afgelopen decennium een sterke groei plaatsgevonden. 
 
Als we verder inzoomen op de bedrijven met paarden dan zien we dat er relatief veel 
zijn gelegen in of nabij kleinschalige landschappen en bosrijke gebieden. Ook langs 
de binnenduinrand is een opvallende verdichting te zien. Een goed toegankelijk 
buitengebied, zoals strand, bos- en natuurgebied en landbouwgebied met veel rustige 
en onverharde wegen is aantrekkelijk voor het maken van buitenritten. Veel mensen 
willen hun paarden in zo’n omgeving stallen. De zandgebieden zijn over het 
algemeen ook de gebieden waar de agrarische sector relatief sterk onder druk staat. 
Juist hier zien we veel agrarische nevenactiviteiten ontstaan. In deze gebieden is het 
aandeel agrarische bedrijven met paarden relatief groot: tussen de 20 en 28% van alle 
agrarische bedrijven heeft ook paarden (zie figuur 2.1d). 
 
Provincie TOTLB TOTPRD % 
Groningen 3764 785 21%
Friesland 6440 1803 28%
Drenthe 4369 1083 25%
Overijssel 10463 2401 23%
Flevoland 2135 168 8% 
Gelderland 15015 3568 24%
Utrecht 3307 661 20%
Noord-Holland 6073 841 14%
Zuid-Holland 9281 900 10%
Zeeland 3759 417 11%
Noord-Brabant 15922 3461 22%
Limburg 5983 1183 20%
Nederland 86511 17271 20%
TOTLB: totaal landbouwbedrijven 
TOTPRD: totaal bedrijven met paarden 
%: aandeel bedrijven met paarden 
 
Figuur 2.1d Bedrijven met paarden t.o.v. totaal aantal landbouwbedrijven per provincie (bron GIAB 2005) 
 
 
2.1.3 Ontwikkeling en spreiding maneges 

De groei van het aantal bedrijven met meer dan 20 paarden wordt nog eens 
bevestigd door de groei van het aantal manegebedrijven. Over het exacte aantal 
kunnen geen uitspraken worden gedaan, want er worden verschillende definities 
gehanteerd bij de instanties die dit monitoren. In 1996 waren er volgens het CBS 900 
maneges en in 2000 waren het er 1160. Bij de Kamer van Koophandel stonden in 
maart 2006 in het handelsregister 1221 maneges2 ingeschreven. Van de maneges uit 

                                                           
2 In het handelsregister vallen onder de categorie maneges: paardendressuurscholen, paardrijscholen, 
stalhouderijen en verhuur van rijpaarden. 
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het handelsregister zijn er 258 (21%) ook in de CBS-landbouwtelling opgenomen, de 
gegevens overlappen elkaar dus slechts gedeeltelijk. 
 
De spreiding van de maneges uit het handelsregister is weergegeven in figuur 2.1e. 
We zien een spreiding over Nederland, waarbij in de grootschalige open gebieden 
relatief minder en in de kleinschalige gebieden relatief juist meer maneges zijn te 
vinden. Uit de kaart is ook duidelijk op te maken dat relatief veel maneges in de 
directe nabijheid van stedelijk gebied liggen.  

 
Figuur 2.1e Spreiding van maneges over Nederland (bron: Handelsregister Kamer van Koophandel 2006). 
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2.1.4 Ontwikkeling en spreiding hobbymatige paardenhouderijen 

Over de ontwikkeling van de hobbymatige paardenhouderijen, dat wil zeggen de 
particulieren die op kleinere schaal paarden aan huis houden, zijn geen harde cijfers 
bekend. Een globaal rekensommetje3 leidt tot een schatting van 48.000 tot 65.000 
particulieren die paarden aan huis hebben. Voor een deel zal deze groep bestaan uit 
mensen die van oorsprong op het platteland en in de dorpen woonden. Voor een 
steeds groter deel zijn het mensen die vanwege hun paardenhobby naar het landelijk 
gebied zijn verhuisd. Zij hebben een arbeidershuisje met een stukje grond of een 
vrijgekomen agrarisch bedrijf gekocht en ingericht voor het houden van hun 
paarden. Onderzoek van Le Rutte identificeert 170 duizend zogenaamde ‘buitenlui’: 
private grondeigenaren die tussen de 0,5 en 5 hectare grond bezitten (Le Rutte, 
2005). Paardenhouders maken daar volgens onze schatting dus een kwart tot 
eenderde van uit. Veel buitenlui zijn te vinden in de provincies Gelderland en 
Noord-Brabant, die ieder zo’n 20% van alle buitenlui huisvesten (zie figuur 2.1f). Het 
zijn ook de provincies waar in het totaal de meeste paarden zijn. 
 
Provincie aantal buitenlui % buitenlui t.o.v. 

totaal 
Groningen 7293 4 
Friesland 10777 6 
Drenthe 12111 7 
Overijssel 18145 11 
Gelderland 34408 20 
Utrecht 5986 4 
Flevoland 1150 1 
N-Holland 9161 5 
Z-Holland 13424 8 
Zeeland 5122 3 
N-Brabant 35324 21 
Limburg 17170 10 
Nederland 170069 100 
 
Figuur 2.1f Aantal Buitenlui naar spreiding over de provincies. 
 
 
2.1.5 Routes en recreatie 

De afgelopen jaren is het aantal routes en accommodaties dat met paardentoerisme te 
maken heeft sterk gestegen (mondelinge mededeling M. van Amstel, Stichting 
Hippisch Toerisme). Er zijn echter geen exacte cijfers bekend. 
 
Verschillende terreinbeherende instanties hebben de routestructuren uitgebreid en op 
kaart gezet.  

                                                           
3 Stel: er zijn 400.000 paarden in Nederland. Daarvan staan er 75.000 op maneges (1200 bedrijven met 
50-75 paarden) en 130.000 op agrarische bedrijven. De overige 195.000 dieren zouden dan bij 
particulieren staan. Bij 3-4 paarden per adres (schatting) zouden er circa 48.000-65.000 particulieren 
met paarden aan huis zijn.  
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Uit het paardensportonderzoek van de KNHS van 2006 komt naar voren dat 
456.000 mensen paardensport beoefenen. Daarvan doet 80% dat in recreatief 
verband. Van alle paardensporters maakt ruim de helft ritten in de vrije natuur. 
 
 
2.2 Paard en landschap in beleid en media 

De groei van de paardenhouderij leidt in het landelijk gebied tot positieve en 
negatieve ontwikkelingen. Enerzijds levert de paardenhouderij een verlevendiging op: 
waar de koeien uit het landschap zijn verdwenen, verschijnen paarden. Voor agrariërs 
betekent het een mogelijkheid extra inkomen te genereren of zelfs een geheel nieuwe 
inkomstenbron te verkrijgen. Maneges, huifkartochtenbedrijven en verblijfs-
accommodaties kunnen bijdragen aan de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van een 
gebied. Anderzijds kan de verkeersintensiteit toenemen, kan nieuwe bebouwing als 
minder passend worden ervaren en kunnen rijbakken en lichtmasten het landschap 
ontsieren. De schijnbaar nauwe relatie tussen de paardenhouderij en de kleinschaliger 
landschappen biedt volop kansen. Niet alleen voor economische ontwikkeling, ook 
voor de ontwikkeling van het landschap. 
 
Uit de aandacht die in de media recentelijk voor deze ontwikkelingen is geweest, 
maar ook in de wijze waarop er in het beleid van provincies en gemeenten mee wordt 
omgegaan, blijkt dat men graag positieve aspecten wil benutten, mits daarbij 
negatieve worden voorkomen. De negatieve kanten worden veelal onder de 
begrippen ‘verpaarding’, ‘verlinting’ of ‘verrommeling’ aangeduid, de positieve als 
nieuwe economische drager.  
 
In de media zijn de afgelopen twee jaar regelmatig stukken verschenen over de 
toenemende paardenhouderij. In eerste instantie waren de artikelen signalerend: ze 
beschreven de toename van het aantal mensen dat paardrijdt, paarden heeft of een 
paardenbedrijf is begonnen. ‘Verpaarding’ was een begrip dat snel opmars deed in de 
media. De rijksbouwmeester Dirk Sijmons is vaak geciteerd. Sijmons geeft aan dat de 
opkomst van de paardenhouderij een kans is voor de ontwikkeling van het platteland. 
Getracht moet worden deze opkomst te benutten voor landschappelijke en 
recreatieve ontwikkeling van het platteland, dat in de afgelopen decennia steeds 
minder toegankelijk is geworden voor recreatief gebruik en beleving. Pas recent is in 
de media ook aandacht ontstaan voor het economische belang van de 
paardenhouderij. 
 
Provincies verwijzen voor landschap en paardenhouderij naar de verant-
woordelijkheid van gemeenten. De provincie Noord-Brabant heeft wel een specifieke 
uitwerking in het streekplan gemaakt voor het beleid ten aanzien van rijhallen in 
relatie tot de groene hoofdstructuur. Ook Provincie Limburg heeft op de 
paardenhouderij toegesneden beleid. Provincie Overijssel is bezig met ontwikkeling 
van specifiek beleid. 
 
De Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei en het Plattelandshuis Achterhoek Liemers 
hebben in het recente verleden een actieve rol gespeeld om het paardentoerisme te 
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stimuleren. Ook in Noord-Brabant zijn reconstructiecommissies actief op het terrein 
van paardentoerisme en professionalisering van de sector.  
 
Gemeenten hebben een zeer divers beleid ten aanzien van de paardenhouderij. 
Verpaarding is in sommige gemeenten aanleiding geweest om een 
‘paardenbakkennotitie’ op te stellen of een regel in de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) op te nemen. Gemeente Eemnes heeft vanuit de 
landschapstypen in die in haar gemeente voorkomen, aangegeven waar welk type 
paardenhouderij zich kan vestigen. De gemeente Kampen heeft in de APV 
opgenomen dat paardenpoep van de openbare weg verwijderd moet worden. De 
gemeente Ermelo heeft weer specifiek beleid gericht op de vergunningverlening 
rondom paardenbakken. Uit gesprekken met gemeenteambtenaren komt naar voren 
dat vestiging van nieuwe ‘paardenbedrijven’ met dubbele gevoelens tegemoet wordt 
gezien. Enerzijds ziet men dat het voor de economische ontwikkeling gunstig kan 
zijn, anderzijds vreest men voor de landschappelijke impact die het met zich mee kan 
brengen.  
 
 
2.3 Paard en landschap in onderzoek 

De aandacht voor ‘verlinting’ en ‘verpaarding’ komt tot nu toe beperkt voor in 
onderzoek. Recent zijn er studentenonderzoeken uitgevoerd (o.a. Broekema c.s., 
2005) die het thema paard en landschap nader uitwerken. Deze onderzoeken zijn 
signalerend en bevestigen het idee dat verpaarding vooral leeft bij mensen die vanuit 
hun beroep met planning, onderzoek en beleid van landschap en platteland te maken 
hebben. Uit een onderzoek onder de bevolking van de gemeente Rheden kwam naar 
voren dat 19% van de inwoners zich stoort aan voorzieningen in het landschap die 
met paardenhouderij te maken hebben 
 
Veeneklaas c.s. (2006) heeft onderzoek uitgevoerd naar verrommeling van het 
landschap. In hoeverre is sprake van verrommeling als we het over de 
paardenhouderij hebben? Lang niet alle paardenhouderijen worden als potentieel 
storend ervaren, zo blijkt uit de casestudies van Veeneklaas. Uit het onderzoek 
kunnen we een indicatie krijgen van de bijdrage van de paardenhouderij aan de 
verrommeling van het landschap. In 72 vakken van een vierkante kilometer verspreid 
over Nederland zijn alle storende elementen geïdentificeerd en gescoord aan de hand 
van de methodiek uit het kader. Daar komt het volgende beeld uit naar voren: 
 
Van de in totaal 563 storende elementen zijn er 60 (bijna 11%) aan paarden 
gerelateerd, bijvoorbeeld paardenbakken, maneges en afrasteringen van weilanden. 
Van die 60 is 8% ‘fors’ storend. Op het totaal van alle elementen die potentieel 
storend zijn, draagt de paardenhouderij dus voor iets meer dan 1% bij aan forse 
verstoring.  
 
Van het aantal onderzochte elementen die fors verstoren (97 van de 563) is bijna 
28% landbouw gerelateerd (boomteelt, kassen, maneges et cetera) en daarvan 
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bedraagt weer bijna 19% aan paarden gerelateerde elementen zoals rijhallen van 
maneges. 
 
In andere woorden: de paardenhouderij draagt, in de steekproef, voor bijna een 
vijfde bij aan de forse verstoring die door landbouwgerelateerde activiteiten wordt 
veroorzaakt. 
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3 Analysekader landschap en paardenhouderij 

In het kader van dit onderzoek willen we meer inzicht krijgen in de relatie tussen 
paardenhouderij en landschap op een lager schaalniveau. We zijn dan vooral 
geïnteresseerd in de relatie tussen een paardenhouderij en het landschap ter plekke. 
Over welke paardenhouderijen hebben we het? Maneges, particuliere hobbyhouders, 
opfokbedrijven, hengstenhouderijen? Over welke onderdelen van een 
paardenhouderij gaat het? De rijhal, de rijbak, de afrasteringen om het weiland? 
Wanneer vormt een paardenhouderij wel of niet een harmonieus geheel met het 
omliggende landschap? 
 
In het onderzoek hebben we een aantal halfopen landschapstypen bezocht, omdat 
daar relatief veel paardenhouderijen voorkomen. We hebben de verschillende 
vormen van paardenhouderijen nader bekeken en geanalyseerd. Wat valt op? Wat 
harmonieert? 
 
Voor aanvang van de analyse is het nodig een aantal aspecten nader toe te lichten: 
- Storend of harmonieus? 
- De paardenhouderij.  
- De relatie landschap en paardenhouderij. 
In de volgende paragrafen wordt op deze aspecten nader ingegaan. Ook worden de 
karakteristieken van de halfopen landschapstypen die we in het veldwerk 
tegenkomen beschreven. 
 
 
3.1 Storend of harmonieus? 

Inzoomen op paardenhouderij in relatie tot landschap in dit onderzoek 
De relatie tussen paardenhouderij en landschap heeft niet alleen betrekking op de 
verschijningsvorm. Steeds duidelijker wordt dat de paardenhouderij ook een 
belangrijke economische drager voor het platteland kan vormen. Dit onderzoek is 
echter beperkt tot het ‘uiterlijk’ van de paardenhouderij.  
 
In de media en in het beleid is veel aandacht voor de verrommeling door de 
paardenhouderij. Veeneklaas c.s. (zie paragraaf 2.3) heeft in zijn onderzoek niet 
specifiek naar verschillende typen paardenhouderijen gekeken. Alles dat met paarden 
te maken heeft (weilanden, stalletjes, rijhallen, et cetera) is beoordeeld.  
 
In dit onderzoek sluiten we aan bij het onderzoek van Veeneklaas. We gebruiken zijn 
onderzoekskader om gedetailleerder naar de paardenhouderijen te kijken. Het kader 
leent zich namelijk niet alleen voor het inzichtelijk maken van de negatieve kanten, 
ook de harmonieuze aspecten van de paardenhouderijen kunnen worden benoemd.  
In “Verrommelt het platteland onder stedelijke druk?” (Veeneklaas c.s., 2004) is 
beschreven wat door mensen als storend en wat als harmonieus wordt ervaren. In 
kader 3.1 is dit samengevat. 
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Kader 3.1 Analysekader Verrommeling volgens Veeneklaas c.s.  
 
Het meest storend zijn volgens Veeneklaas c.s. dus elementen die een industriële, 
opvallende en/of weinig natuurlijke uitstraling hebben, én rommelig en of druk zijn. 
In dit onderzoek zullen we de verschillende elementen van verschillende typen 
paardenhouderijen benoemen (zie hoofdstuk 4 en bijlage 1) en ze positioneren in dit 
schema.  
 
 

Analysekader verrommeling  
 
Wat is storend? In Veeneklaas c.s. (2004) wordt een analysekader aangereikt dat handvatten geeft 
om te beoordelen of iets als storend het landschap kan worden ervaren. De mate van ‘storendheid’ 
is echter een subjectief begrip; het hangt af van de waarnemer en van de context. Veeneklaas heeft 
op basis van belevingsonderzoek wel een aantal meer algemeen geldende kenmerken voor 
storendheid kunnen destilleren naar de aard van het element, de context en de waarnemer. 
Hieronder worden ze beschreven (bron: Veeneklaas c.s., 2004): 
• Natuur wordt hoger gewaardeerd dan artefacten, zolang in die natuur een zekere mate van 

orde valt te herkennen. In een groene setting (natuur, landbouw, recreatie) worden technische 
en/of industriële elementen in het algemeen negatief gewaardeerd, mede afhankelijk van het 
bouwmateriaal (volgorde, in afnemende mate van storendheid: staal, beton, baksteen), 
omvang en kleurstelling. 

• Rommelig en druk kan als storend worden ervaren. Hoewel afwisseling positief wordt 
gewaardeerd, kan die overgaan in teveel van het goede. Het speelt zich af op verschillende 
schaalniveaus: een rommelig erf of bedrijfsterrein (binnen één gebruiksfunctie), of op 
gebiedsniveau (veel uiteenlopende gebruiksfuncties). Ook de mate van onderhoud en 
verzorging (‘opgeruimdheid’) speelt een belangrijke rol in de beleving. 

• Bundeling van storende elementen versterkt over het algemeen de negatieve waardering. 
• De landschappelijke context is mede bepalend voor de waardering: wat in het ene gebied z’n 

plaats heeft, kan elders als storend worden ervaren. Dit geldt bijvoorbeeld voor 
landbouwgerelateerde objecten, maar ook voor andere zaken als woonboten of woningen. 

• Naast landschappelijke context spelen referentiebeelden (hoe was het landschap of hoe zou het 
moeten zijn) een rol. Hiermee wordt het tijdselement ingebracht: ouderen hebben een ander 
referentiebeeld dan bijvoorbeeld jongeren of mensen die zich nieuw hebben gevestigd. 

• De factor tijd speelt ook een rol bij het verschijnsel gewenning. Het tempo waarin 
landschapsveranderingen zich voltrekken, de mate van geleidelijkheid dan wel abruptheid 
wordt belangrijk. Gewenning kan ook optreden omdat het oorspronkelijke referentiebeeld in 
de loop van de tijd verbleekt, of omdat het oorspronkelijke referentiebeeld onder invloed van 
allerlei ervaringen in de tijd wijzigt. 

• Voorspelbaarheid van geluid verhoogt de acceptatie, maar continue geluidsbelasting (bijvoorbeeld 
van een snelweg of continu draaiende machines) werkt irriterend. 

• De mate waarin iets historisch is gegroeid of juist in korte tijd is gekomen door een ingreep van 
buitenaf, speelt een grotere rol bij deskundigen (en beleidsmakers?) dan bij de doorsnee 
bevolking. 

 
Bij deze opsomming van kenmerken merkt Veeneklaas op het hier vooral gaat om algemeen 
geldende mechanismen. Bij het concreet benoemen van elementen die door vrijwel iedereen als 
storend worden ervaren in het buitengebied komt men tot een betrekkelijk kort lijstje: 
autosloperijen, industriële bedrijfsgebouwen, aardolie- en gaslocaties, gebundelde hoogspannings-
leidingen en geluidsoverlast van snelwegen. De rest kan storend zijn, afhankelijk van de context, 
inpassing, aankleding en vormgeving. Onder deze groep valt ook de paardenhouderij. 
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Figuur 3.1 Analysekader verrommeling (bron Veeneklaas, 2006) 
 
 
3.2 Paardenhouderijen 

3.2.1 Het functioneren van de paardenhouderij in het landschap 

De paardenhouderij is één van de weinige nieuwe functies in het landelijk gebied die 
een flinke mate van grondgebondenheid heeft.  
 
Het paard in de wei 
Voor paarden zijn weidegang en voldoende ruwvoer (gras of hooi) belangrijke 
voorwaarden voor een gezonde ontwikkeling. In tegenstelling tot koeien kunnen 
paarden echter niet onbeperkt ‘op het gras staan’. Melkkoeien hebben een hoog 
energieverbruik, omdat ze een hoge melkproductie moeten leveren. Paarden worden 
echter niet vaak zo intensief gebruikt, dat ze onbeperkt voedsel tot zich kunnen 
nemen. Onze Nederlandse weiden leveren als gevolg van bemesting en rijke bodem 
bovendien erg energierijk gras. Teveel gras kan leiden tot onder meer vetzucht, 
hoefbevangenheid en koliek. Paardeneigenaren zijn vaak genoodzaakt tot het 
beperken van de hoeveelheid gras die een paard tot zich kan nemen, door 
bijvoorbeeld kleine weides in te richten, paarden een deel van de tijd op een paddock 
(een klein omheind stuk met kale bodem) te zetten, strokenbeweiding4  toe te passen 
of korte tijd te beweiden.  
 
Paarden zijn kuddedieren en voor een gezonde ontwikkeling is het beter voor 
paarden wanneer ze sociale omgang met andere paarden kunnen hebben. Uit 
onderzoek blijkt dat paarden zogenaamde stalgebreken kunnen gaan vertonen, 
wanneer ze hun natuurlijke gedrag onvoldoende kunnen uiten (M.C. van 
Dierendonck, 2006). Voor jonge dieren is het gewenst ze in kuddeverband te laten 
                                                           
4 Strokenbeweiding houdt in dat met behulp van een flexibele afrastering het te begrazen deel van het 
weiland steeds wordt vergroot. 



24 Alterra-rapport 1444  

opgroeien en voldoende beweging te bieden. De paarden worden zo ‘sociaal vaardig’ 
en hun skelet kan zich goed en sterk ontwikkelen. Sommige paardeneigenaren kiezen 
ervoor hun paard apart van andere paarden weidegang te geven. Dit doen zij omdat 
zij bijvoorbeeld bang zijn dat hun paard verwondingen oploopt in het contact met 
andere paarden. Vaak worden paarden in kleine groepjes in (te) kleine weides gezet. 
Dit alles leidt ook tot extra afrasteringen en verkleining van de verkaveling. Helaas 
worden nog regelmatig paarden alleen gehouden. Voor zover het praktisch haalbaar 
is met bijvoorbeeld het voerregime, kunnen paarden met andere dieren zoals geiten 
of koeien worden geweid. 
 
Paarden hebben beschutting nodig tegen extreme weersomstandigheden. Het gaat 
dan om schuilgelegenheid bij wind, regen en kou en schaduw bij zeer warme 
omstandigheden. Naast (schuil-)stallen kunnen bomen, hagen en houtsingels 
beschutting bieden.  
 
Het houden van paarden levert dus voor de inrichting veelal extra ingrepen op ten 
opzichte van het houden van koeien: we zien meer en vaak opvallendere hekken. De 
landschappelijke verkaveling wordt door het houden van paarden vaak verkleind. De 
kleinschaligere inrichting van een paardenhouderij biedt in vergelijking tot een 
melkveehouderij meer kansen voor ontwikkeling van het (kleinschalig) landschap. 
Het grondgebruik van de paardenhouderij is daarentegen extensiever. Het grasland 
wordt bij voorkeur niet of minder intensief bemest. 
 
Extra voorzieningen voor dienstverlening 
De professionele paardenhouderij is een leverancier van diensten. Het merendeel van 
de paarden wordt gefokt, afgericht en getraind voor recreatie of sport. 
Merriehouders, maneges, africhtingsstallen, allemaal leveren ze diensten aan derden. 
Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de melkveehouderij en de varkenshouderij die 
productiegericht zijn. Voor die dienstverlening zoals training, het geven van 
instructie, verhuur, et cetera zijn allerlei extra voorzieningen nodig. Een rijhal, een 
kantine en een stapmolen zijn hiervan voorbeelden.  
 
Van de mensen die de paardensport beoefenen, rijdt 80% regelmatig in het 
buitengebied. Het maken van buitenritten, te paard of met een aanspanning, is voor 
deze mensen een belangrijke manier om hun sport te beoefenen. Veel maneges en 
pensionstallingen zijn dan ook gelegen nabij bos- en natuurgebieden, die door 
ruiterpaden worden ontsloten. Ook in de kleinschalige zandgebieden worden de 
onverharde wegen gebruikt voor de paardensport. 
 
 
3.2.2 Typering van de paardenhouderijen 

Voor de relatie tussen landschap en paardenhouderij is de functie van de 
paardenhouderij tot op zekere hoogte interessant. Soms is uit de functie af te leiden 
welke voorzieningen nodig zijn (bijvoorbeeld: een manege heeft voldoende 
parkeergelegenheid nodig, een opfokbedrijf heeft veel weiland nodig), maar de 
diversiteit in paardenhouderijen is zo groot dat daarvoor weinig vaste regels zijn op te 
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stellen. De overgang tussen wat een professionele paardenhouder is en wat een 
hobbyhouder is zeer vaag. Ook zijn er geen logische verbanden tussen het aantal 
paarden dat wordt gehouden en de mate waarin het een professioneel bedrijf is en of 
er een hoofdinkomen mee wordt verdiend. De Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) heeft in samenwerking met de Sectorraad Paarden een 
uitgebreide beschrijving gemaakt van verschillende vormen van professionele 
paardenhouderij en de voorzieningen die daarbij gewenst of noodzakelijk zijn in het 
rapport Paardenhouderij en Ruimtelijke ordening (VNG, 2006). Het rapport is een 
handreiking voor de beoordeling van paardenhouderijen door gemeenten in 
bestemmingsplanprocedures.  
 
Om de relatie tussen landschap en paardenhouderij inzichtelijker te maken hebben 
we in dit onderzoek slechts vier (stereo)typen paardenhouderijen onderscheiden. 
Deze typen verschillen in de mate en wijze waarop ze invloed hebben op het 
landschap. Dat heeft onder meer te maken met de functie, het aantal paarden, de 
inrichting van het bedrijf, de soort gebouwen, de omvang en publieksaantrekkende 
werking. In werkelijkheid is er een zeer grote diversiteit aan bedrijven en zijn scherpe 
afbakeningen tussen de typen moeilijk te maken.  
De vier (stereo)typen zijn: 

A  particuliere of hobby paardenhouder met 1-5 paarden (privéstal); 
B  pensionstalling, veelal (voormalig) agrarisch bedrijf (pensionstal); 
C  manege; 
D  fokkerij. 

 
A. Particuliere of hobby paardenhouder met 1-5 paarden  
De particuliere paardenhouder heeft een woonhuis in het buitengebied of aan de 
rand van stad of dorp. De woning is vaak een (kleine) voormalige boerderij met 
maximaal 2 hectare weiland, soms een ‘burgerwoning’. Vaak is er een kleine stal 
achter de woning bij het weiland, of zijn de oude (vee-)stallen geschikt gemaakt voor 
het houden van paarden. Soms is er een paddock of een rijbak gemaakt.  
 
B. Pensionstalling, veelal (voormalig) agrarisch bedrijf 
Een grote groep agrariërs heeft zich gedeeltelijk of volledig gericht op het bieden van 
pensionstalling voor paarden van derden. Deze (voormalige) agrarische bedrijven 
maken gebruik van de bestaande afrasteringen en omgebouwde veestallen. Er is de 
beschikking over veel grond. De paardenfaciliteiten, zoals een rijbak, worden 
ingepast op het bouwblok. De bedrijven liggen in het buitengebied. De bezoekers 
zijn voornamelijk de eigenaren van de pensionpaarden. 
 
C. Manege 
Maneges zijn vaak grote complexen met omvangrijke stallen en één of twee 
binnenrijhallen. Vrijwel altijd is er een verlichte buitenbak, soms een springweide, een 
stapmolen, een longeerkraal. Er zijn parkeervoorzieningen voor auto’s en 
paardentrailers. Maneges liggen vrijwel altijd nabij het stedelijk gebied, waar de 
klanten vandaan komen, of dichtbij natuur-, bos of recreatiegebied, waar de 
uitrijmogelijkheden gunstig zijn. Op een manege komen ten opzichte van de andere 
vormen van paardenhouderij veel bezoekers. 
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D. Fokkerij 
Fokkerijen en opfokbedrijven beschikken over veel grond, zodat de paarden in 
kuddeverband kunnen opgroeien. Er zijn (grote) stallen, waar de paarden vaak in 
groepen gehouden kunnen worden. Een binnenbak is soms aanwezig. Een fokkerij 
trekt relatief weinig bezoekers.  
 
In dit onderzoek wordt deze indeling in type paardenhouderij gebruikt om meer grip 
te krijgen op wat de paardenhouderij betekent in het landschap. We hebben voor 
deze indeling gekozen om de uiteenlopende vormen te kunnen onderzoeken, echter 
zonder te vervallen in definitiekwesties. Voor gemeenten belangrijke zaken als 
productiegerichtheid, verkeersaantrekkende werking en nieuwe economische drager 
hebben een rol gespeeld in de indeling. De indeling kan ook gebruikt worden voor 
communicatie met verschillende doelgroepen, die ieder hun eigen commu-
nicatiekanalen en –bronnen hebben, zoals vakbladen, tijdschriften, 
stamboekverenigingen en rijverenigingen. 
 
 
3.2.3 Drie niveaus  

Om een analyse te kunnen maken van een paardenhouderij in het landschap bekijken 
we het bedrijf op verschillende onderdelen. We onderscheiden drie niveaus (zie 
afbeelding 3.2 a).  

1. De fysieke verschijningsvorm op de bouwkavel, onderverdeeld in 2 groepen.  
a) de grotere bouwwerken, zoals boerderij, woonhuis, kantine, stallen, rijhal. 
b) kleine bouwwerken, zoals paardenbakken, stapmolen, paddock. 

2. Organisatie van het erf. Dit omvat de indeling en inrichting van het erf, het 
gebruik van beplanting en de indeling van de verschillende voorzieningen. 

3. De omliggende weilanden met beplanting, hekwerken en de ligging in 
landschap.  

 

 
 
Figuur 3.2a De drie niveaus om een paardenhouderij te bekijken. 
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Niveau 1 
Het onderscheid tussen de grotere en kleinere 
(bouw)werken op bouwkavel is gemaakt, 
omdat daar voor gemeenten een verschil 
bestaat. De grotere bouwwerken (stallen, 
rijhallen) vallen onder de bouwvergunning en 
moeten vaak op het bestaande bouwblok 
worden ingepast. Voor de kleinere werken 
(rijbak, longeerkraal) is vaak een 
aanlegvergunning nodig. Dit verschilt per 
gemeente. Of het op of buiten het bouwblok 
moet worden geplaatst verschilt ook per 
gemeente.  
 
Niveau 2 
De organisatie van het erf heeft vooral betrekking op hoe het erf is ingericht, hoe 
parkeervoorzieningen, opslag, een rijbak vanaf de weg zichtbaar zijn. Of iets als 
rommelig en druk wordt ervaren heeft vaak hiermee te maken.  
 
Niveau 3 
Dit niveau heeft betrekking op hoe de paardenhouderij zich voegt in het landschap 
en hoe deze gebruik maakt van landschappelijke elementen als bosjes, bomenrijen, 
openheid,  et cetera. 
 
 
3.3 Landschap  

In dit onderzoek over landschap en paardenhouderij hebben we de waarnemingen 
beperkt tot drie gebieden op de zandgronden (in de fysisch-geografische regio’s 
zandgebied en hoogveenontginningsgebied, zie figuur 3.3.a), waar de 
paardenhouderij in de afgelopen jaren relatief sterk gegroeid is: Twente, Veluwe en 
Noord-Brabant. In deze gebieden is het aantal landbouwbedrijven met paarden 
relatief groot en zijn veel hobbyhouders met paarden gevestigd (zie vorige 
hoofdstuk). Het zijn de gebieden die aantrekkelijk zijn voor de recreatieve 
paardensporter om te rijden of te mennen én om te wonen. In deze drie gebieden 
zijn drie halfopen landschapstypen te onderscheiden: 

- essen- en kampenlandschap; 
 - veenontginningslandschap; 
 - heideontginningslandschap. 
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Figuur 3.3a - Nederland in fysisch-geografische regio’s  
 
Deze landschaptypen komen op in het zandgebied en het worden gekenmerkt door 
overeenkomsten in fysisch-geografische factoren. Hoewel deze indeling uit de Nota 
Landschap niet meer in de Nota Ruimte wordt gehanteerd, gebruiken we deze toch 
in dit onderzoek. De indeling is vrij algemeen bekend en toegepast en biedt een mate 
van detail die in combinatie met streekkenmerken voldoende referentiekader biedt 
voor onze waarnemingen. De landschaptypen hebben in dit onderzoek tot doel een 
referentiekader te scheppen voor de waarnemingen in het veld en om in hoofdstuk 5 
te dienen als basis voor de verbeelding. Dit is geen uitputtende lijst. De 
landschapstypen en de beschrijvingen daarvan zijn onder meer in Nota Landschap 
uitgebreider beschreven. 
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Figuur 3.3b Kaartfragmenten van Brabant (linksboven), Veluwe/Gelderse Vallei (rechtsboven), Twente 
(linksonder) met daarop de landschapstypen. 
 
Hieronder worden de karakteristieken van de 3 landschaptypen (Figuur 3.3.b) 
beschreven. Als gevolg van de modernisering in de landbouw, uitbreiding van steden 
en infrastructuur, natuurontwikkeling et cetera zijn de landschappen voortdurend aan 
verandering onderhevig. Om aan te geven hoe, is voor ieder van de drie 
landschaptypen een kaartenreeks gemaakt met kaarten van circa 1850 tot 2005. 
Hiervoor is gebruik gemaakt van het onderzoek Veranderend cultuurlandschap 
(Dijkstra c.s., 1997) en de meeste recente Top10 kaarten. De oudere kaarten geven 
vaak een beeld waaruit duidelijker de relatie van het gebruik en de ondergrond blijkt. 
Het zijn vaak ook de referentiebeelden die worden gebruikt als in het beleid wordt 
gesproken over herstel van landschappen. 
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3.3.1 Essen- en kampenlandschap 

Het essenlandschap en het kampenlandschap (Figuur 3.3c) 
worden vaak in één adem genoemd. Het essenlandschap is 
een tamelijk besloten landschap. Het kent een afwisseling 
van open- en beslotenheid. De essen zijn de kenmerkende 
grote open akkers/ weilanden met een bolle ligging. Om 
de es liggen houtwal- en bosstructuren. De bebouwing ligt 
aan de rand van de es. Het is een landschap van kromme 
wegen en glooiingen. Karakteristieke kavelbeplantingen 
zijn kleine boselementen en houtsingels met eik en beuk 
en hagen van beuk of meidoorn. Op erven staan vaak 
solitaire bomen als eik, beuk, linde, kastanje of noot. De 
brinken zijn vaak te herkennen aan de grote groepen eiken 
bij elkaar. 
Het kampenlandschap is een afwisselend landschap met 
bos, bosjes, houtwallen en –singels en open gebieden. De 
bebouwing is compact en geclusterd. Het 
kampenlandschap kenmerkt zich door meerdere kleine, 
zogenoemde eenmansessen. De streekeigen beplanting is 
die van de zandgronden: eik, beuk en hagen van beuk en 
meidoorn. Waar het natter is, komt es voor. Het landschap 
kenmerkt zich door grote mate van beslotenheid en 
afwisseling. 
  
De veranderingen in het essen- en kampenlandschap 
vallen vooral op door de sterke afname van de hoeveelheid 
hagen en houtwallen en bosjes. De verkaveling is vergroot, 
rechthoekiger en rationeler geworden. Aan de rand van de 
essen en op de essen is de hoeveelheid bebouwing 
toegenomen. Onverharde wegen zijn verhard of 
verdwenen. Soms zijn de karakteristieke steilranden 
geëgaliseerd. In de jaren vijftig en zestig van de vorige 
eeuw is de hoeveelheid van agrarische bebouwing sterk 
toegenomen op bestaande boerderijen en zijn nieuwe 
boerderijlocaties ontstaan. Op de kaartenbeelden van de 
jaren tachtig zijn veel meer en veel grotere stallen te zien. 
Op de essen zijn meer recentelijk ook boomkwekerijen tot 
ontwikkeling gekomen.  
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3.3c Essen- en kampenlandschap –tijdreeks  
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3.3.2 Veenontginningslandschap  

Het veenontginningslandschap (Figuur 3.3d) kenmerkt 
zich door een lange, smalle verkaveling. De bebouwing 
staat op de kop van de lange kavels, langs een 
ontginningsas: het karakteristieke bebouwingslint. De 
kavelbeplantingen zijn in stroken geplaatst, vaak in 
knotvorm. Streekeigen beplantingen zijn onder meer: wilg, 
els, es (vaak in knotvorm) en populier. 
 
De veranderingen in het veenlandschap zijn vooral 
zichtbaar in de omvang van de agrarische bedrijven die nu 
veel meer en grotere stallen hebben. Aan de verkaveling is 
in deze landschappen relatief weinig veranderd. Wat wel 
opvalt, is de sterke afname van de hoeveelheid 
kavelgrensbeplantingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3.3d Veenontginningslandschap – tijdreeks  
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3.3.3 Heideontginningslandschap  

Het heideontginningslandschap (Figuur 3.3.e) is een vrij 
grootschalig, open landschaptype. Er is veel afwisseling 
tussen mozaïekverkaveling en meer rationele verkaveling. 
De bebouwing met forse erfbeplanting ligt zo verspreid 
over het gebied, dat het uitgestrooid lijkt. Er zijn drogere 
en nattere gebieden met beken of sloten. Lijnvormige 
beplanting is te vinden langs beken, sloten en wegen. De 
streekeigen beplantingen zijn den, berk, els, wilg en 
populier. 
 
De veranderingen in het heideontginningslandschap zijn 
wat betreft de landbouwgerelateerde ontwikkelingen 
vergelijkbaar aan die in het essen- en kampenlandschap. 
Ook hier is de schaalvergroting duidelijk zichtbaar in de 
kaartbeelden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3.3e Heideontginningslandschap - tijdreeks 
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4 De paardenhouderij in het landschap 

4.1 Waarnemingen 

In deze paragraaf worden de conclusies van de bevindingen uit het veldbezoek 
gepresenteerd. Voor de veldbezoeken hebben we ons beperkt tot drie gebieden waar 
de paardenhouderij relatief veel voorkomt: delen van Twente, de randen van de 
Veluwe en delen van Brabant. In deze drie gebieden komen de drie onderscheiden 
landschaptypen voor, zijnde essen- en kampenlandschap, heideontginningslandschap 
en veenontginningslandschap voor. Tijdens het veldwerk zijn tientallen 
paardenhouderijen bekeken op de drie niveaus. In bijlage 1 zijn voor ieder gebied 
drie of vier typen paardenhouderijen voorbeeldsgewijs geanalyseerd. Deze 
paardenhouderijen zijn willekeurig gekozen. In het schema van Veeneklaas zijn de 
verschillende onderdelen met betrekking tot het bouwblok, de organisatie van het erf 
en de relatie met het landschap geplaatst. Voor de overzichtstabel die hieronder is 
weergegeven is ook gebruik gemaakt van alle andere veldwaarnemingen. 
 
De landschapstypen en de streekeigen kenmerken bieden het referentiekader voor de 
analyses. Het landschaptype biedt informatie over de ruimtelijke opbouw van het 
landschap, de beplantingssoorten en –vormen. De streekeigen kenmerken hebben 
bijvoorbeeld betrekking op bouwstijlen en kleurgebruik.  
 
In de overzichttabel (Tabel 4.1) is weergegeven wat is opgevallen tijdens het 
veldwerk. Omdat het veldwerk een verkennend karakter had, is de beschrijving 
kwalitatief. De waarnemingen zijn niet altijd compleet geweest, omdat alleen vanaf de 
weg naar de objecten is gekeken en de achterzijde of het volledige erf niet altijd 
zichtbaar was. Het doel van het veldwerk was niet om volledig te zijn, maar om beter 
in beeld te krijgen welke elementen van de paardenhouderijen wel en niet als 
(potentieel) storend gezien kunnen worden voor de voorbijganger. 
 
De tabel is als volgt opgebouwd: voor ieder van de vier onderscheiden typen 
paardenhouderijen zijn per niveau de conclusies weergegeven. 
Niveau 1: de bouwkavel, opgesplitst in: 

a) de grotere bouwwerken en  
b) de kleinere bouwwerken. 

Niveau 2: organisatie van het erf. 
Niveau 3: weilanden en landschap – de directe omgeving. 
 
Na de tabel volgt een uitgebreidere beschrijving, hierbij zijn ter illustratie ook foto’s 
opgenomen, die een beeld geven van de diversiteit aan voorzieningen en 
inrichtingen.
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 Privéstal, particulier  Pensionstal manege fokkerij/opfokbedrijf 
1a) Grotere 
bouwwerken 

- bestaand woonhuis of 
boerderij heeft vaak 
streekeigen of onopvallend 
karakter; 
- vaak kleine catalogusstal of 
eenvoudige houten schuilstal;  
- bij kleinere voormalige 
boerderijen stallen in 
bestaande veestal gebouwd; 
- kleine stallen vallen meer op 
als materiaal en kleurgebruik 
afwijkt van woonhuis, zoals bij 
standaardbouw (groen/bruin 
hout en verzinkt metaal). 

- bestaand woonhuis of 
boerderij; 
- veelal veestallen omge-
bouwd tot paardenstal;  
- meestal relatief nieuwe 
rijhal volgens standaard-
bouw landbouwschuren. 
- nieuwere, grotere stallen 
en rijhal achteraan op 
bouwblok; 
- bouwblok met schuren 
oogt als groot 
veehouderijbedrijf door 
overeenkomstig 
materiaalgebruik. 
 

- meestal complex gebouwd 
als manege, soms gegroeid 
vanuit agrarisch bedrijf; 
- grote stallen voor paarden 
gebouwd, of bestaande 
veestallen omgebouwd; 
- vaak grote, hoge (soms 
dubbele) rijhallen; 
- kapschuur voor opslag; 
- als manege gebouwd 
complex heeft andere 
plattegrond, dan uit 
agrarisch bedrijf gegroeide 
manege. 
 

- bestaand woonhuis; 
- hergebruikt veestallen of 
nieuwbouw voor paarden; 
- soms kleine rijhal; 
- paarden vaker in 
groepshuisvesting;  
- schaal (i.v.m. aantal 
paarden) loopt sterk uiteen. 
 

1b) Kleinere 
bouwwerken 

- kleine stal achter woonhuis; 
- schuilstal bij weide; 
- zelden stapmolen; 
- zelden ruwvoersystemen;  
- de ene keer rijbak met houten 
omheining de nadere keer geen 
rijbak; 
- soms paddock met houten 
omheining; 
- verlichting langs rijbak wordt 
zelden toegepast. 

- rijbak met houten 
omheining, vaak met 
verlichting;  
- soms stapmolen, 
longeerkraal en ruwvoer-
systemen; 
- mestopslag; 
- paardenvoorzieningen 
vallen vaak meer op 
vanwege kleur en 
materiaalgebruik (anders 
dan op een agrarisch 
bedrijf). 

- meestal grote stapmolen; 
- grote buitenrijbaan met 
hoge houten omheining en 
verlichting; 
- soms springweide;  
- mestopslag; 
- meerdere paddocks met 
houten omheiningen. 
 

- soms rijbak met houten 
afrastering; 
- soms stapmolen; 
- relatief weinig extra 
voorzieningen. 

2) Organisatie 
van het erf 

- rijbak vaak voor of naast 
huis, langs de weg; 
- paddock met houten hek of 
breed (wit, bruin of groen) 
schriklint; 
- opslag ruwvoer vaak in 
(kap)schuur; 
- vaak 1 trailer achter op het 
erf of in schuur. 

- opslag ruwvoer vaak 
achter op erf;  
- stalling trailers vaak 
achter op het erf; 
- over het algemeen weinig 
aandacht voor (functionele) 
beplanting.  
 
 
 

- uitstraling van manege-
bedrijf wordt soms met 
beplanting versterkt, soms 
weinig aandacht voor 
functionele beplanting; 
- organisatie wisselt tussen 
opgeruimd en ordelijk en 
minder georganiseerd; 
- vaak centrale ruimte op erf 
waar omheen functies zijn 
georganiseerd. 

- functioneel erf. 

3) Weilanden 
en landschap 

- weilanden in kleinere 
eenheden gescheiden; 
- afrasteringen van hout of 
breed schriklint, vaak bruin of 
groen. Zelden witte houten 
hekwerken; 
- soms hagen of houtsingels 
aangeplant voor afscherming 
langs weg en weiland; 
- kleine groepjes of individuele 
paarden in de wei. 

- vaak gebruik van 
bestaande (prikkeldraad-) 
afrasteringen of nieuwe 
afrasteringen van breed 
band of wit koord; 
- verkaveling gedeeltelijk 
verkleind; 
- vaak weinig aandacht 
voor (functionele) 
beplanting; 
- vaak meerdere groepen 
paarden in kleinere weides. 
 

- oudere manege-complexen 
passen soms beter in 
landschap door volgroeide 
bomen; 
- verkaveling soms 
gedeeltelijk verkleind met 
houten afrasteringen of 
breed lint;  
- vaak groepen paarden in 
meerdere kleinere weides;  
- nieuwe manegecomplexen 
vallen op door architectuur 
en materiaal-gebruik;  
- soms bewuste toepassing 
functionele beplanting of 
grond-walletjes rond 
weilanden, oprit of rijhal. 

- weilanden meestal niet 
verkaveld; 
- grote groepen paarden in 
de wei; 
- weilanden onderscheiden 
zich nauwelijks van 
veehouderij. 

Tabel 4.1 Samenvatting waarnemingen veldwerk 
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1a) Grotere bouwwerken 
De bebouwing van de paardenhouderijen is vaak niet meer storend dan de agrarische 
bebouwing in de omgeving. Woonhuis of boerderij en stallen (Afbeelding 4.1a) 
hebben overeenkomstige kleuren en maten, zeker wanneer het hergebruik van 
voormalige veestallen betreft. Wat opvalt zijn de kleine stallen bij particulieren, die 
vaak standaard zijn (catalogusstallen), weinig streekeigen vorm en kleur hebben en 
zich kenmerken door veel gebruik van metaal. De grote rijhallen vallen meer op door 
de omvang dan door het materiaal of kleurgebruik; vaak zijn het standaardhallen die 
ook op veehouderijbedrijven worden toegepast (Afbeelding 4.1b). In een agrarische 
omgeving zijn deze hallen dus relatief minder storend dan in een stadrand of nabij 
een bosgebied. Stallen en rijhallen waarbij veel hout is gebruikt, harmoniëren beter in 
de zandlandschappen.  
Bij veel pensionstallen die vanuit een agrarische functie zijn ontwikkeld, is te zien dat 
er meer naar achter op de kavel steeds grotere gebouwen (stallen en/of rijhal) 
komen. De geleidelijke omschakeling wordt hiermee zichtbaar. Op zichzelf is dit niet 
anders dan de ontwikkeling van agrarische bedrijven die moderniseren en schaal 
vergroten.  
In de drie bezochte gebieden blijkt de aandacht voor streekeigen bouwwijzen flink te 
verschillen: in Twente worden relatief vaak stallen gebouwd die goed passen bij de 
karakteristieke boerderijen en die bijvoorbeeld dezelfde dakvorm en kleur hebben. In 
Brabant wordt meer aangesloten bij de modernisering en worden juist moderne 
materialen toegepast en standaardbouw. Op de Veluwe is veel sprake van hergebruik 
en is minder sprake van vernieuwing. 
 

 

 
Afbeelding 4.1a Stallen 
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Afbeelding 4.1b Rijhallen en manegecomplexen 
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1b) Kleinere bouwwerken 
Van de kleinere bouwwerken zijn de stapmolens en rijbakken de meest opvallende 
storende elementen. De metalen stapmolens vallen als technische artefacten erg op, 
zeker wanneer ze vooraan op de kavel zijn geplaatst (Afbeelding 4.1d). De rijbakken 
en paddocks vallen op door de hoge omheiningen, vooral wanneer deze niet van 
hout zijn maar van metaal of rubber band. Rijbakken die geen of een lage omheining 
hebben worden als minder storend ervaren (Afbeelding 4.1e).  
Bij pensionstallen zijn het vooral de kleine bouwwerken die zichtbaar maken dat het 
om een paardenhouderij gaat.  
Verlichting langs de rijbak komt bij privéstallen niet vaak voor (Afbeelding 4.1f). Bij 
pensionstallen en maneges worden deze vrijwel altijd toegepast. Twee of vier kleine 
masten vallen minder op dan 1 grote, en het model straatlantaren is minder storend 
dan de moderne sportveldverlichting. 
Als ze van hout zijn gemaakt, zijn kleine schuilstalletjes in weilanden weinig storend 
(Afbeelding 4.1g). Zeecontainers, van verschillende materialen in elkaar getimmerde 
stalletjes en slecht onderhouden stalletjes echter maken een rommelige indruk. Deze 
komen minder vaak voor in het buitengebied dan in de stadsrand en in 
‘rommelzones’ zoals langs spoorwegen en op oude bedrijfsterreinen.  
Ook op dit niveau zien we regionale verschillen. In Twente zijn de kleine 
bouwwerken vaak minder prominent zichtbaar. In Brabant zien we juist dat wordt 
gekozen voor moderne materialen voor nieuwe stallen en omheiningen.  
 

 

 
Afbeelding 4.1d  Stapmolens 
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Afbeelding 4.1e Rijbakken 
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Afbeelding 4.1f Verlichting 
 

 

 
Afbeelding 4.1g Kleine stallen
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2) Organisatie van het erf 
Bij weinig paardenhouderijen ziet het erf of het bouwblok eruit alsof het zo 
ontworpen is. In veel gevallen zijn de stallen en paardenvoorzieningen één voor één 
toegevoegd aan het bestaande (Afbeelding 4.1h). Vaak oogt het onoverzichtelijk. Bij 
particulieren en pensionstallen ligt er vaak een buitenrijbak aan de voorzijde van het 
erf of langs de weg. Zeker wanneer er langs een weg meerdere paardenhouderijen 
zijn, springt dit in het oog. Af en toe wordt er gebruik gemaakt van functionele erf- 
en kavelgrensbeplantingen als afscheiding met de openbare weg. Regelmatig worden 
(wintergroene) uitheemse bomen en struiken gebruik (Afbeelding 4.1i). 
Bij het grootste deel van de paardenhouderijen maakt het erf aan de voorkant een 
opgeruimde indruk. De achterzijde van het erf wordt meestal gebruikt voor de 
mesthoop en voor de opslag van ruwvoer en trailers (Afbeelding 4.1k).  
 

 
Afbeelding 4.1h Erven 
 

 
Afbeelding 4.1i Erfbeplantingen 
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Afbeelding 4.1k Opslag trailers en ruwvoer 
 
3) Weilanden en landschap 
De kleinschalige landschappen zoals de essen- en kampenontginningen bieden een 
landschapsstructuur van walletjes, houtwallen en bosjes waarbinnen een grote 
paardenhouderij, zoals een manege beter landschappelijk is in te passen (Afbeelding 
4.1l). Oude manegecomplexen waar volgroeide bomen, zoals eiken, om heen staan, 
worden niet als storend ervaren. De ligging van een grote paardenhouderij ten 
opzichte van bos maakt uit voor de mate waarin deze in het oog springt. Tegen een 
bos of bosrand aan vallen grote hallen en stallen minder op, zeker wanneer aandacht 
is besteed aan een goede beplanting rondom het erf. In een relatief open landschap 
als dat van de heideontginning kan een nieuwe paardenhouderij toch goed in 
harmonie zijn met de omgeving als het ruimtelijk ontwerp goed is en de architectuur 
en materiaalgebruik zich verhouden met de karakteristieken van de streek. Ook een 
moderne vormgeving kan zo harmonieus ogen.  
Vaak worden voor de paardenhouderij de grote percelen verdeeld in kleinere weides, 
of in nog kleinere paddocks (Afbeelding 4.1m). Deze vallen erg op wanneer ze met 
hout worden omheind, en veel minder wanneer dat met wit koord of groen breed 
schiklint wordt gedaan. Houten afrasteringen passen goed in een kleinschalig 
landschap, zolang de verkaveling niet té klein wordt. Dan oogt het landschap vol en 
verliest het het open karakter. Opvallend zijn de regionale verschillen op dit niveau. 
In Twente is de open ruimte minder vaak versnipperd door kleine paardenweides. 
Op de Veluwe en in Brabant worden de kavels vaker verkleind. In Brabant worden 
daar relatief vaak moderne materialen voor gebruikt als breed groen of bruin band 
(Afbeelding 4.1n). 
Er wordt over het algemeen weinig gebruik gemaakt van functionele of 
landschappelijke beplanting. Wel worden vaak snelgroeiende soorten als coniferen en 
populieren toegepast om schuren aan het zicht te onttrekken. Vrijstaande bomen 
worden in paardenweides vrijwel nooit toegepast (Afbeelding 4.1o). 



42 Alterra-rapport 1444  

 

 

 

 
Afbeelding 4.1l Paardenhouderij in zijn omgeving 
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Afbeelding 4.1m Verkaveling 
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Afbeelding 4.1n1 Omheiningen weiland 
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Afbeelding 4.1n2 Omheiningen weiland 
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Afbeelding 4.1o Landschappelijke beplantingen 
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Als we de bevindingen van het veldwerk bezien dan valt op dat de paardenhouderij 
gedeeltelijk veroorzaker van verrommeling is, maar dat er ook zeer veel 
paardenhouderijen zijn die een harmonieus geheel vormen met de omgeving. Het 
gedetailleerder kijken naar de bedrijven laat zien dat ‘de paardenhouderij’ niet voor 
verrommeling zorgt, maar dat het bepaalde onderdelen zijn, in bepaalde situaties. 
 
 
4.2 Verlinting?  

Als we deze waarnemingen weer plaatsen in het licht van het analysekader van 
Veeneklaas dan begrijpen we waarom er wordt gesproken over ‘verpaarding’ of 
‘verlinting’. De paardenhouderij: 

• maakt (vaak) gebruik van kunstmatige artefacten of bouwwerken zoals 
rijhallen, stapmolens, rijbakken; 

• is voor een toeschouwer/passant niet overzichtelijk, én het onderhoud is niet 
altijd goed geregeld; 

• komt verspreid over verschillende landschappen voor, en concentreert zich 
vaak langs stadsranden of nabij geschikte uitrijgebieden. Dit zijn meestal 
dezelfde gebieden die door wandelaars en fietsers graag worden bezocht; 

• maakt zelden bewust gebruik de mogelijkheden voor landschappelijke 
inpassing of specifieke architectuur, waardoor het regelmatig minder in 
harmonie is met de omgeving; 

• gaat vaak gepaard met ‘verstening’ door toename van bebouwing of 
bestrating; 

• heeft een onstuimige groei doorgemaakt en is dus een relatief nieuwe functie 
in het landschap waar nog niet iedereen aan gewend is. 

Uit de waarnemingen komt weliswaar naar voren dat de paardenhouderij niet altijd 
even goed in het landschap is ingepast, in de meeste gevallen echter is sprake van 
verzorgde erven en weilanden. De aandacht in de media, die vaak een negatieve 
teneur heeft “ ...al die witte hekken...” of “Ponderosa in Brabant” geven veel accent 
aan een relatief weinig voorkomend verschijnsel.  
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5 Sturing én stimulering 

Dit wetende, wat kun je dan als paardenhouder, als gemeente, als 
landschapsorganisatie of leverancier doen aan het verminderen van de verstoring of 
verrommeling? Het gaat om (ruimtelijke) planning, ontwerp/inrichting en 
vormgeving op ieder van de drie niveaus.  
 
In de waarnemingen hebben we kunnen constateren dat paardenhouderijen in vrijwel 
alle gevallen uitgroeien op of ontstaan bij reeds bestaande bebouwing, namelijk 
woonhuizen en, veel vaker nog, voormalige agrarische bebouwing. Er worden grote 
en kleine bouwwerken toegevoegd, afrasteringen en allerhande voorzieningen 
bijgeplaatst. In de kleinschalige gebieden zijn deze voorzieningen vaak goed in te 
passen: door een goede inrichting van het erf, toepassing van beplanting en passende 
materiaal- en kleurkeuze. Daar kan de kleinschaligheid van de inrichting van een 
paardenhouderij zelfs kansen bieden voor herstel van het kleinschalige landschap. In 
het grootschalige, open gebied echter is het veel moeilijker een goede inpassing te 
realiseren. In die gebieden is het belangrijk vooraf planologische maatregelen te 
nemen, zodat vestiging van bepaalde typen paardenhouderijen of plaatsing van 
bepaalde voorzieningen niet mogelijk is. Voor een deel kan door middel van 
regelgeving een betere inpassing van de paardenhouderij worden gerealiseerd, vooral 
via een gerichte inzet van het bestemmingsplan. De gemeenten kunnen hiermee 
sturing geven aan de door hen gewenste ontwikkeling. Paardenhouders zijn dan 
gedwongen regelgeving te volgen. Veel van de maatregelen voor landschap kunnen 
echter niet worden afgedwongen maar zullen door een actieve stimuleringsaanpak 
moeten worden gerealiseerd. 
 
 
5.1 Praktische uitwerking inpassing paardenhouderij  

In deze paragraaf worden eerst per landschapstype aandachtspunten aangereikt die 
paardenhouders kunnen gebruiken bij de inrichting om tegelijkertijd bij te dragen aan 
een positieve ontwikkeling van het landschap. Ook worden een aantal praktische 
voorbeelden getoond van verschillende typen paardenhouderijen. Deze voorbeelden 
laten zien hoe op een vrij eenvoudige manier een harmonieuzer beeld kan worden 
gecreëerd. 
 
 
5.1.1 Aandachtspunten per landschapstype 

Voor de drie landschapstypen die eerder zijn beschreven in paragraaf 3.3, zijnde het 
essen- en kampenlandschap, het veenontginningslandschap en het heideontginnings-
landschap én voor de open polder- en veenweidelandschappen zijn aandachtspunten 
weergegeven voor een betere inpassing in het landschap. Deze beschrijvingen zijn 
bedoeld ter inspiratie. Het verdient aanbeveling om op basis van specifiekere 
gebiedskenmerken te komen tot ontwerpen en inrichtingen op maat. 
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Veenontginningslandschap 
- Met kavelgrensbeplantingen, zoals knotwilg of knot-els kan schaduw worden 

gecreëerd en wordt de oorspronkelijke beplantingsstructuur benadrukt. 
- Om de openheid naar achteren niet te verstoren kunnen omheiningsmaterialen 

zoals wit koord of groen band worden gebruikt. De sloten zijn als natuurlijke 
grens vaak al aanwezig. 

- De doorzichten naar achteren kunnen worden bewaard als uitbreidingen met 
bebouwing achter op erf/bouwblok worden gerealiseerd. 

- Rijhallen met alleen een overkapping/dakconstructie (eventueel windkerend 
doorzichtig doek aan de zijkanten) maken het mogelijk het achterliggende 
landschap te blijven zien.  

 
Rijen knotwilgen langs het weiland kunnen schaduw bieden 
en dragen bij aan behoud of herstel van de oorspronkelijke 
landschappelijke beplanting. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Wit koord is een onopvallende afrastering, die ook in het 
veenontginningslandschap kan helpen voorkomen dat de 
verkleining van de verkaveling niet gaat domineren. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Essen- en kampenlandschap 
- De kleinschaligheid kan worden benadrukt door gebruik van houtwallen. 

Hierdoor worden tevens beschutting en schaduw gecreëerd. Bouwwerken 
kunnen worden opgenomen in de kleinschalige landschappelijke structuur.  

- Laanbomen en solitaire bomen op erf kunnen een traditionele uitstraling geven. 
- Houdt de bebouwing compact, of binnen een groen stramien. 
- Grondwalletjes kunnen voor het inpassen van rijbak of stapmolen worden 

toegepast en passen goed in het glooiende landschap. 
- Houten, natuurlijk ogende afrasteringen kunnen worden gebruikt voor 

omheiningen die aansluiten op de besloten gebieden. 
- Gebruik lichte, weinig opvallende afrasteringmaterialen, zoals wit koord en groen 

band/lint op de open essen. 
- Maak gebruik van de mogelijkheden om kleine stallen in houtsingels en bosjes te 

plaatsen.
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In het essenlandschap kunnen houtwallen rondom de weiden 
worden toegepast voor het bieden van beschutting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plaatsing van solitaire of groepjes bomen als eik of beuk 
maken de stallen of rijhal minder in het oog springend. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stalletjes kunnen in de bosrand worden geplaatst, waardoor ze 
minder opvallen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Houten omheiningen passen goed in het besloten bosrijke 
landschap.  
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Heideontginningslandschap 
- Het bouwblok en erf ontwikkelen als een compact blok in de open ruimte: de 

bebouwing concentreren op de kop van de kavel, waarbij forse houtsingels om 
de bebouwing het contrast met het omliggende open landschap versterken. 

- Openheid bewaren, wees voorzichtig met opvallende hekwerken die verkleining 
van de kavel benadrukken. Gebruik zo nodig wit koord of groen lint. 

Forse erfbeplantingen onttrekken grote bouwwerken aan het 
zicht, versterken het contract met het omliggende open 
landschap en geven beschutting op het erf. 

 
 
 
 
 
 
 
Groene linten vallen in dit landschap weinig op. Op 
overhoeken en langs weilanden kunnen nieuwe bomen de 
oorspronkelijke beplantingsstructuur versterken. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Open landschappen –polder en veenweide 
In de open landschappen zijn de mogelijkheden voor landschappelijke inpassing 
beperkt. In deze gebieden is het logisch de voorzieningen op de bouwkavel te 
concentreren. In sommige polders is toepassing van forse erfbeplantingen 
gebruikelijk, in andere juist niet. Hier is het lastig algemene handreikingen te doen.  
Wat betreft de extra voorzieningen en weideafrasteringen is het wenselijk voor 
onopvallende materialen te kiezen, zoals wit koord. In het veenweidegebied kunnen 
vanzelfsprekend de sloten worden gebruikt. De verlichting van voorzieningen vraagt 
extra aandacht in deze open landschappen vanwege de verre zichtbaarheid. 
 
 
5.1.2 Kleine ingrepen, grote verschillen 

Om duidelijk te maken hoe groot de verschillen zijn, als rekening wordt gehouden 
met een betere landschappelijke inpassing, zijn hieronder een aantal situatieschetsen 
en fotomanipulaties weergegeven.  
Voor elk type paardenhouderij is een beeld geschetst van een minder goed in het 
landschap passende situering of inrichting en een beeld waarin juist wel is rekening 
gehouden met een goede landschappelijke inpassing.  
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Voorbeeld Particuliere paardenhouder 
In dit voorbeeld is in het weiland van een particuliere paardenhouder de afrastering 1,5 
meter naar achteren geplaatst om ruimte te maken voor een natuurlijke haag. Op 
deze manier is er beschutting gecreëerd en een natuurlijke afscherming van de weg. 
Het stalletje is in de bosrand geplaatst. Er is gekozen voor een houten omheining 
met een natuurlijke uitstraling die goed past in het kleinschalige zandlandschap.  
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Voorbeeld Pensionstal 
In dit voorbeeld is het witte lint van de afrastering bij een pensionstal vervangen door 
het veel minder opvallende groene lint. De rijbak is omgeven door een lage grondwal 
met gras, waardoor dit in het glooiende kampenlandschap op een natuurlijke manier 
overkomt.  
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Voorbeeld manegecomplex 
In dit voorbeeld zijn bij een manegecomplex de functies op het erf zo georganiseerd dat 
er een meer besloten erf is ontstaan. Door een andere richting van de rijhal, de 
verplaatsing van de stapmolen naar achter op de kavel en een andere plek voor de 
parkeerplaats, is een minder stenige en minder massieve aanblik gecreëerd. 
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Voorbeeld Fokkerij 
In dit voorbeeld is bij een fokkerij rondom een deel van de weilanden een haag 
geplaatst, die de kleinschaligheid van het gebied benadrukken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2 Met opmaak:

opsommingstekens en
nummering
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5.2 Mogelijke acties en activiteiten van betrokkenen 

5.2.1 Gemeente 

Sturen via ruimtelijke ordeningsinstrumentarium  
De gemeente heeft via het bestemmingsplan de mogelijkheid om aan te geven op 
welke plekken vestiging van welke typen paardenhouderijen (in principe) mogelijk is. 
Van tevoren zal nagedacht moeten worden over wat de maximale ontwikkelings-
mogelijkheden zijn op een locatie, gezien vanuit de landschappelijke randvoor-
waarden. Daartoe zou de gemeente de paardenhouderij in haar gehele grondgebied in 
samenhang moeten bekijken. In het onderstaande zijn een aantal voorbeelden 
beschreven van overheden die beleid voor de paardenhouderij hebben geformuleerd. 
Afhankelijk van de doelstellingen kunnen overheden specifiek of meer algemeen 
beleid maken. Uit de voorbeelden wordt duidelijk dat er niet één manier is waarop 
zaken met betrekking tot de paardenhouderij geregeld kunnen worden. In bijlage 2 
zijn de voorbeelden uitgebreider beschreven. 
 
Eemnes: samenhangende ruimtelijke visie op paardenhouderij 
Eemnes heeft in de nota ‘Neem nota van paarden’ een samenhangende ruimtelijke 
visie op de paardenhouderij gemaakt. Eemnes heeft haar grondgebied in zes 
deelgebieden verdeeld, op basis van de landschappelijke kenmerken en waarden. Per 
deelgebied is aangegeven welke typen paardenhouderij mogelijk zijn 
(gebruiksmogelijkheden), en of het oprichten van extra voorzieningen, zoals een 
rijbak of rijhal, daar mogelijk is. De gebruiksmogelijkheden die worden 
onderscheiden zijn: 
 
Recreatief: Productie: 
- bezit van 1-5 paarden; - fokkerij.  
- bezit van meer dan 5 paarden; 
- paardenpension (stallen van paarden van derden); 
- manege. 
 
Eemnes kan op die manier de hoog gewaardeerde openheid van de polder bewaren. 
In de open polder is het namelijk wel toegestaan paarden te houden, maar niet om 
extra voorzieningen als rijbakken, stapmolens, et cetera op te richten. In het ‘besloten 
landelijk gebied’, waar dezelfde gebruiksmogelijkheden gelden, zijn deze 
voorzieningen wel mogelijk. In Eemnes wordt geen onderscheid gemaakt in de mate 
van professionaliteit van de paardenhouderijen.  
Het voordeel van deze manier van werken in Eemnes is dat het een grote mate van 
duidelijkheid verschaft naar paardenhouders en dat er een samenhangende visie is 
gemaakt, die aansluit bij de huidige verspreiding van de paardenhouderij. 
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Leeuwarderadeel: afwegingskader voor nieuwe paardenhouderijen 
Leeuwarderadeel heeft een afwegingskader opgesteld voor nieuwe 
paardenhouderijen. Er worden drie vormen van (semi-)professionele paarden-
bedrijven onderscheiden: 
- fokkerij; 
- africhting, handel en sport, inclusief pensionstalling; 
- recreatie (manege). 
 
Aan iedere vorm is een maximaal bouwvlak toegekend, waarop alle voorzieningen 
(behalve weidegang) moeten worden gesitueerd. In de doeleindenomschrijving en 
bebouwingsbepalingen van het bestemmingsplan zijn voor iedere vorm algemene en 
specifieke randvoorwaarden vastgelegd. De gemeente Leeuwarderadeel kiest ervoor 
een wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan op te nemen, en om niet bij recht 
paardenhouderij in het bestemmingsplan op te nemen. Op die manier kan de 
gemeente iedere aanvraag op zichzelf toetsen en nagaan of een paardenhouderij op 
een bepaalde locatie wenselijk is. Ten aanzien van landschappelijk inpassing heeft het 
college van B&W de mogelijkheid eisen te stellen aan de situering van gebouwen, als 
dit vanwege landschappelijke doelstellingen gewenst is. Aan bouwwerken kunnen 
verder redelijke eisen van welstand worden gesteld. 
 
Ermelo: beperken van overlast 
De gemeente Ermelo gaat in de notitie ‘Paarden en paardenbakken in de gemeente 
Ermelo’ vooral in op het voorkomen van overlast en hinder door paarden in de 
bebouwde kom. Een relatie met landschappelijke kenmerken wordt niet specifiek 
gelegd. Ermelo regelt via de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) dat het 
houden van paarden binnen de bebouwde kom niet is toegestaan. Daarnaast zijn 
voor paardenbakken criteria opgesteld, waarmee het lastig wordt een paardenbak 
binnen de bebouwde kom op te richten. Via de bouwvergunning wordt op welstand 
getoetst.  
Ermelo heeft de regels voor het houden van paarden in het buitengebied juist 
versoepeld. Hier is het mogelijk dat agrarische bedrijven een nadere bestemming 
paardenhouderij krijgen. 
 

 
 
Voorwaarden stellen: toekomstgericht ruimtelijk plan 
In het veldwerk is naar voren gekomen dat het doorgroeien van paardenhouderijen 
in sommige gevallen tot verrommeling kan leiden, vooral op het niveau van de 

De plaats van paardenhouderij in het bestemmingsplan 
In het rapport van VNG en de Sectorraad paarden wordt zeer uitgebreid ingegaan op de 
plaats van de (semi-)professionele paardenhouderij in het bestemmingsplan (VNG, 2006). 
Het is van belang de paardenhouderij in het bestemmingsplan goed te regelen. De huidige 
bestemmingen ‘agrarische bedrijf’ of ‘recreatie’ zijn niet specifiek genoeg en leiden tot 
ongewenste situaties. Een specifieke bestemming ‘paardenhouderij’ maakt het de 
planwetgever mogelijk adequate ruimtelijke sturing en maatwerk te verlenen, aldus het 
rapport. Het rapport is een uitvoerige handreiking die gemeenten kunnen raadplegen als zij 
te maken krijgen met vergunningverlening voor de paardenhouderij.  
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organisatie van het erf. Voorzieningen worden eerst binnen het bestaande bouwblok 
ingepast op een zo effectief mogelijke manier. Vervolgens worden nieuwe 
voorzieningen via vrijstellingen gerealiseerd. Een compact bouwblok leidt er niet 
altijd toe dat de beste oplossing vanuit landschappelijk oogpunt wordt gekozen. 
Wanneer meer op de langere termijn wordt nagedacht over de situering van 
gebouwen en bouwwerken, kan meer rekening gehouden worden met een goede 
landschappelijke inpassing. Wellicht is het dan mogelijk de ruimte op en rond het 
bouwblok slimmer in te delen, zodat ook voor erf- en kavelbeplantingen meer ruimte 
over blijft. Gemeenten zouden soepel moeten omgaan met de vaststelling van 
bouwblokken, wanneer ontwikkeling van een groen erf meer ruimte vraagt. Voor 
particulieren met een gering aantal paarden kan het wenselijk zijn iets ruimhartiger te 
zijn in het toekennen van m2 bouwblok. In een kleine schuur kan opslag van 
materialen zoals trailer, hooi en stro of bijvoorbeeld een wagentje plaatsvinden, zodat 
dat niet op en rond het erf ligt. 
 
De gemeente zal in het geval van een vergunningaanvraag of een vrijstellingsverzoek 
met de eigenaar in overleg treden, en vragen om een toekomstgericht plan. Vanuit 
landschappelijke overwegingen kan het voorkomen dat vestiging of ontwikkeling van 
een pensionstal of manege op een bepaalde locatie ongewenst is, bijvoorbeeld 
vanwege de omvang van een rijhal. De gemeente kan (in meer of mindere mate) 
eisen stellen aan een goede landschappelijke inpassing, als het gaat over 
vrijstellingsverzoeken. Een beeldkwaliteitplan voor het buitengebied en de 
boerenerven biedt handvatten. In een welstandsnota kunnen specifieke eisen voor 
paardenvoorzieningen worden opgenomen. 
 
Stimuleren door voorlichting 
Gemeenten zouden in samenwerking met stichtingen landschapsbeheer de 
paardenhouders in de gemeente gericht kunnen benaderen. Hierbij kan gedacht 
worden aan lezingen op rijverenigingen, een op de gemeente toegespitste 
voorlichtingsbrochure of ‘verbeter-je-erf-projecten’ voor paardenhouders. In het 
voorjaar van 2007 start Stichting beheer natuur en landelijk gebied in samenwerking 
met onder andere Landschapsbeheer Nederland het project “Zorg voor paard en 
landschap” waarin voorlichting aan paardenhouders centraal staat. 
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5.2.2 Paardenhouders 

De (semi-)professionele paardenhouder zal vanuit een toekomstgericht plan moeten 
werken aan de vormgeving van zijn paardenhouderij. Het is vanzelfsprekend dat dat 
gebeurt voor de bedrijfseconomische ontwikkeling, maar nog niet bij de inrichting 
van zijn terrein. Door vooraf na te denken over de ruimtelijke indeling van het 
bedrijf, kan een voor de toekomst praktische en mooie inrichting worden gekozen, 
waarbij een aantrekkelijke groene ‘setting’ een belangrijk aspect is. Voor particuliere 
(hobbymatige) paardenhouders geldt dat wanneer een totaalplan wordt gemaakt voor 
erf en weilanden, de beplanting en bouwwerken op elkaar kunnen worden afgestemd. 
In veel gemeenten en provincies zijn mogelijkheden om met subsidie een 
erfbeplantingsplan te laten maken en om gesubsidieerd streekeigen beplanting te 
krijgen. Paardenhouders zouden kunnen nagaan wat in de streek typische bouwstijlen 
zijn en materiaal en kleurgebruik voor bijvoorbeeld stallen daar op kunnen 
afstemmen. Met een weloverwogen totaalbeeld kan een overleg met de gemeente 
over bouwvergunningen soepeler en sneller verlopen. 
 
 
5.2.3 Landschapsadviseurs, ontwerpers en leveranciers 

Bedrijven die zich bezighouden met de ontwikkeling van paardenfaciliteiten (stallen, 
stapmolens, et cetera) zouden zich bewust moeten zijn van mogelijkheden voor een 
goede landschappelijke inpassing van hun producten. Wellicht leidt een ander kleur- 
of materiaalgebruik tot minder opvallende bouwwerken. Ook zou nagedacht kunnen 
worden over de ontwikkeling van ‘streekeigen’ stallen, of catalogusstallen met een 
streekeigen ‘afbouwmodule’.  

Dilemma ‘open landschap’ en welzijn paard 
Alle dieren, dus ook paarden, hebben recht op beschutting en schaduw. Beschutting in tijden 
van veel wind en regen, schaduw in warme, zonnige tijden. Veel paarden worden echter 
gehouden in weilanden waar geen bebouwing of beplanting is. Voor het welzijn van het 
paard zou dat wél wenselijk zijn. Schaduw kan worden geboden door het planten van een 
boom of houtsingel, of door plaatsing van een eenvoudige, eventueel tijdelijke overkapping. 
Voor bescherming tegen wind en regen kunnen schuilstallen worden gebruikt, maar ook 
eenvoudige, slim geplaatste bouwwerken zonder dak. Gemeenten zouden bij hun beleid het 
welzijn van paarden moeten meewegen.  
 
Vlaanderen: speciale wetgeving  
In Vlaanderen legt de ruimtelijke ordeningswetgeving voor de paardenhouderij een relatie 
met welzijn. Zo maakt de wetgeving het mogelijk om (tijdelijk) schuilhokken en stallen in 
weilanden neer te zetten en stelt het minimale eisen aan de oppervlakte weiland waarover een 
paardenhouderij moet beschikken. Bovendien zijn er richtlijnen die de afmetingen van stallen 
relateren aan de grootte van het paard. In alle gevallen wegen de mogelijkheden voor een 
goede landschappelijke inpassing zwaar mee in de beoordeling van vergunningaanvragen. 
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Voor stichtingen landschapsbeheer liggen er mogelijkheden de groei van de 
paardenhouderij te benutten voor ontwikkeling van het landschap. Hiervoor bestaan 
al initiatieven zoals bij het hierboven genoemde project “Zorg voor paard en 
landschap”. 
 
In Tabel 5.2 is een samenvatting weergegeven van de mogelijke acties en activiteiten. 
 
 
5.3 Aanbevelingen voor vervolg 

In dit onderzoek is vooral ingegaan op de verschijning(-svorm) van 
paardenhouderijen in een aantal kleinschalige landschapstypen. Er zijn aanbevelingen 
gedaan met betrekking tot verschillende actoren om een betere inpassing van de 
paardenhouderij mogelijk te maken. Er zijn een aantal voorbeelden getoond, die 
duidelijk moeten maken dat met relatief kleine ingrepen beter aangesloten kan 
worden op het streekeigen karakter van een gebied. De voorbeelden en 
beschrijvingen hebben zich beperkt tot individuele paardenhouderijen. Het 
verbeteren van de verschijningsvorm van paardenhouderijen zou echter in een groter 
verband bezien moeten worden. De paardenhouderij biedt in landschappelijk opzicht 
kansen voor versterking van de kleinschaligheid van gebieden. De aanwezigheid van 
paardenhouderij echter biedt ook veel andere kansen op het gebied van recreatie en 
plattelandsontwikkeling. Verbetering van de recreatieve ontsluiting voor wandelaars 
en fietsers kan meeliften op aanleg van ruiterpaden en –routes. De horeca op 
paardenhouderijen kan pleisterplaats zijn voor andere recreanten of zelfs 
overnachtingsmogelijkheden bieden. De paardenhouderij zou in de volle breedte met 
andere recreatieve voorzieningen en recreatievormen moeten worden bekeken. Op 
basis daarvan kunnen organisaties gezamenlijk komen tot uitvoering van concrete 
plannen. Het verdient aanbeveling in een aantal gebieden naar deze samenhangende 
visievorming een case- of pilotstudie uit te voeren.  
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Tabel 5.2   Samenvatting mogelijke acties en activiteiten 
 Gemeente Paardenhouder Anderen 
1a) Grotere 
bouwwerken 

- maak gemeentelijke, 
ruimtelijke visie op de 
paardenhouderij; 
- ga bij vergunningverlening 
of vrijstelling niet zonder 
meer uit van het bouwblok;  
- Vraag om een ruimtelijk 
‘groeimodel’; 
- aanpassing van het 
bouwblok kan soms ruimte 
bieden voor een groene 
structuur. 

- kies voor streekeigen 
vormgeving en materialen; 
- kies een locatie die past bij 
de landschappelijke opbouw. 
 

- ontwerp en ontwikkel 
nieuwe stallen en maneges 
die duidelijk voor paarden 
zijn bedoeld (en niet voor 
koeien) en die een 
streekeigen afwerking 
kennen. 
 

1b) Kleinere 
bouwwerken 

- ga zorgvuldig na of kleine 
bouwwerken op het 
bouwblok moeten, of dat 
betere landschappelijke 
inpassing een andere locatie 
wenselijker maakt; 
- koppel een vrijstelling aan 
de plicht voor 
landschappelijke inpassing. 

- kies voor streekeigen 
vormgeving, materialen en 
kleurgebruik; 
- kies bij voorkeur een locatie 
achter de bestaande 
bebouwing; 
- maakt gebruik van 
beplanting of grondwalletjes 
voor inpassing. 

- denk bij ontwikkeling na 
over landschappelijke 
inpassing ten aanzien van 
materiaal- en kleurgebruik. 
 

2) Organisatie 
van het erf 

- ondersteun en stimuleer 
opstellen erfbeplanting-
plannen. 

- ruim het erf regelmatig op; 
- geef trailers en ruwvoer een 
onopvallende plek; 
- maak een 
erfbeplantingsplan. 

- faciliteer opstellen 
erfbeplantingplannen. 
 

3) Weilanden 
en landschap 

- stimuleer gebruik van 
onopvallende omheinings-
materialen; 
- houten omheiningen onder 
aanlegvergunningstelsel 
plaatsen; 
- maak een 
beeldkwaliteitplan voor het 
buitengebied en/of erven in 
het buitengebied; 
- Bezie alle paardenhouderij 
in de gehele gemeente in een 
samenhangend 
toekomstbeeld. 

- kies in open gebieden voor 
onopvallende materialen 
voor weideafrastering; 
- beperk de optische 
verkleining van weilanden 
door zorgvuldig (niet teveel) 
gebruik te maken van houten 
omheiningen; 
- gebruik houtsingels, 
bomenrijen en solitaire 
bomen voor het creëren van 
beschutting en schaduw in 
kleinschaliger gebieden. 

- speel in op 
meekoppelingsmogelijk-
heden voor ontwikkeling 
kleine andschaps-
elementen. 

Conclusie Maak een toekomstvisie op 
de paardenhouderij in de 
gemeente. 

Maak een plan voor erf en 
weilanden in de toekomst. 

Faciliteer bij maken en 
uitvoeren van plannen en 
biedt alternatieven. 
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Bijlage 1 Waarnemingen geanalyseerd 

Particuliere, kleinschalige paardenhouderij - Twente 
 

 
 
1a Huis en stal hebben streekeigen architectuur. 
1b De paardenbak ziet er verzorgd uit. Is echter duidelijk zichtbaar en valt op vanwege het witte 
zand en de opvallend bruine hekken.  
2 De hele bouwkavel is omzoomd met dennen en coniferen. Het huis staat aan de straatkant en 
de stallen staan erachter. Deze zijn niet zichtbaar vanaf de weg.  
3 De omliggende weilanden zijn ingedeeld in vele kleine percelen met dezelfde bruine palen als 
de paardenbak, verbonden met bruin schriklint. Het erf en architectuur van het bedrijf zijn in 
harmonie met het landschap, al valt de groenblijvende beplanting erg op. Het bedrijf ziet er 
netjes en verzorgd uit. De opvallende houten hekken en afrasteringen maken dat het weiland vol 
overkomt, dit is minder in harmonie met de omgeving. 
 
 
 

1a

1b

2

3
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Paardenopfokbedrijf - Twente 

 
1a Het bedrijf ziet er uit als een grote, reguliere, goed onderhouden boerderij. Vanaf de weg kijk 
je op het oude woonhuis. De omvang van de nieuwe stallen zorgt voor een vrij industrieel 
karakter. 
1b De kleine bouwwerken zijn niet zichtbaar vanaf de weg. De paardenbak is verhuld  door 
groenblijvende heesters. Andere bouwwerken konden niet worden waargenomen. 
2 Oud voor, nieuw achter. De oude boerderij werkt als een soort nostalgische blikvanger, 
waardoor hetgeen dat achter gebeurt aan de aandacht onttrokken wordt. Hierdoor blijft het 
traditionele karakter behouden. 
3 De weilanden zien verzorgd uit. Prunus is gebruikt om een groene aankleding te verzorgen, 
het is niet streekeigen maar komt wel verzorgd over. Verder staan er her en der oude eiken. Dit 
past goed bij het omliggende landschap. Wat wel opvalt, zijn de hekken op de plaatsen waar 
geen Prunus is geplant. Dit bedrijf heeft ondanks zijn grootte een goede landschappelijke 
inpassing. Qua kleur en architectuur sluit het goed aan. Op het terrein zijn nieuwe solitaire eiken 
geplant. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1a

1b

2

3



Alterra-rapport 1444  67 

Manege - Twente 

 
 
1a De architectuur van de oude en nieuwe gebouwen sluit goed bij elkaar aan. De Twentse 
kleuren zijn toegepast. De kap is van bruin hout en er is een rode steen gebruikt. Van de 
rijhal de omvang is vanaf de weg niet te zien.  
1b De kleine bouwwerken zijn niet zichtbaar vanaf de weg, deze zijn ingepakt in het groen. 
Er staat beplanting naast de houten omheiningen. Het woonhuis is omringd door oude 
inheemse beplanting. 
2 De kleine bouwwerken liggen naast en achter de woning. Vanaf de weg is nog een kleine 
modderige weide te zien, althans in de winter. Deze is gedeeltelijk omzoomd door hagen. 
3 Op het terrein zijn een aantal rijen oude bomen, wat een laanachtig karakter geeft. Alle 
weilanden zijn omzoomd met inheemse beplanting. Het geheel past in een Twents 
landschap. Het is een verzorgd bedrijf.  
 
 
 
 

1a 1b

2
3



68 Alterra-rapport 1444  

Opfokbedrijf/fokkerij - Twente 
 

 
 
1a Dit bedrijf is opgebouwd als een reguliere Twentse boerderij. Het bestaat uit een 
boerderijwoning en stallen. Eén van de stallen/trainingshal is nieuw en fors van formaat. 
Qua kleur past deze goed bij het woonhuis en de andere stallen. De stal is zichtbaar vanaf de 
weg. 
1b Op het terrein is een dichte stapmolen te zien. Er is geen moeite gedaan om deze 
landschappelijk in te passen. Wel zijn de voerbalen die achter de stapmolen liggen overdekt 
met een zwart zeil. Zo worden de groene plastic balen aan het zicht onttrokken. 
2 Het erf is zeer functioneel van opzet, de voorzieningen liggen verspreid over de kavel. Er is 
weinig beplanting toegepast, met uitzondering van de houtsingel langs de weg. 
3 Wat hier opvalt, of beter gezegd niet opvalt, zijn de afrasteringen. In plaats van de 
traditionele hekken is hier gebruik gemaakt van dik wit koord. Het valt niet op en gaat goed 
samen met de omgeving. Zeker als, zoals hier, een combinatie gezocht wordt met 
struweelvormige beplanting. Het bedrijf lijkt bewust bezig te zijn met het landschap. De 
relatie tussen het bedrijf, de weilanden en het omliggende landschap is harmonieus.  
 
 
 
 
 

1a

1b

2

3
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Manege - Brabant 
 

 
 
1a) Dit bedrijf is vanuit een agrarische functie doorgegroeid naar een manege met 
pensionstalling. De agrarische functie is nog duidelijk zichtbaar aan het grote complex, dat 
bestaat uit een woonhuis en vijf achter elkaar liggende schuren (twee rijhallen en drie stallen). 
1b) Er is een stapmolen en een buitenrijbaan. De stapmolen is ingepast op het bouwblok. De 
buitenrijbaan ligt op de overgang van het bouwblok naar de weilanden met paddocks. Een 
houten hekwerk omringt de rijbaan die verlicht wordt door twee lantaarnpalen. 
2) De lange, smalle kavel ziet er vol, maar opgeruimd uit. Het bouwblok is omzoomd met 
een houtsingel (hoge bomen en groene beplanting). Achteraan op het erf zijn ruwvoeropslag, 
trailers en de mesthoop. 
3) De weilanden zijn] voor een groot deel als kleine weitjes/paddocks ingericht, afgezet met 
breed wit schriklint. Het geheel maakt een volle, minder verzorgde indruk door de kale 
weitjes en het opvallende schriklint. Het complex ligt langs de bosrand en springt daardoor 
minder in het oog. 
 
 
 

1a
1b

2

3
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 Particuliere paardenhouder - Brabant 
 

 
 
1a) Het woonhuis is een typisch Brabantse langgevelboerderij met een erf. De stal bevindt 
zich achter het huis.  
1b) Stapmolen, paddocks en schuilstalletje zijn zichtbaar direct naast het erf.  
2) Het erf is verzorgd en opgeruimd, maar maakt een volle indruk. Er is veel ijzer, in de 
vorm van stapmolen en voerbakken. Ook zijn er veel houten afrasteringen. 
3) Tegenover het erf en de weg ligt een lang weiland, omzoomd met houten hekken. De 
kavel is in kleinere weilanden opgedeeld. Aan één zijde staat een elzensingel.  

1a 

1b 2 

3 



Alterra-rapport 1444  71 

 Pensionstal - Brabant 
 

 
 
1a) De bebouwing bestaat uit een karakteristieke boerderij met ernaast een stallencomplex. 
Het lijkt erop dat oude veestallen gedeeltelijk zijn herbouwd tot paardenstallen. Het geheel 
oogt zeer verzorgd.  
1b) Op het binnenterrein ligt een rijbaan, zonder afrastering eromheen. Achter de stallen 
liggen paddocks met hoge houten omheiningen. Dit alles oogt massief, maar wel verzorgd. 
2) Het erf is besloten, omgeven door hagen en houtsingels met streekeigen beplanting. Het 
oogt zeer verzorgd. Paardentrailers zijn achter de schuren opgesteld.  
3) De weilanden en bijbehorende afrasteringen van prikkeldraad en wit schriklint zien er 
minder verzorgd uit, maar vallen niet erg op. 
 

1a 

1b 

2 

3 



72 Alterra-rapport 1444  

 Opfokbedrijf - Brabant 
 

 
 
1a) Het complex is zeer omvangrijk met grote stallen/kapschuren. De voorzijde van het 
complex is niet bezocht. 
1b) De kleinere bouwwerken hebben wij niet goed kunnen waarnemen. 
2) Dit geldt ook voor de organisatie van het erf.  
3) Het is een opvallend groot complex dat is opgenomen in overige grootschalige agrarische 
complexen. De open weilanden met onopvallende afrasteringen passen in bestaande 
agrarisch landschap. 
 
 
 

1a 

 

 

3 
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Manege - Veluwe 
 

 
 
1a) Op de kavel staan het woonhuis, een grote rijhal met stallen en accommodatie, alsmede 
een soort kapschuur en een oude hooiberg.  
1b) Er is een buitenrijbak met houten omheining en twee lichtmasten. 
2) Het erf is omzoomd door houtwallen. Gedeeltelijk is een grondwalletje als omheining 
gebruikt bij de weide die het dichtst bij de stallen ligt. 
3) De weilanden zijn omzoomd met houtwallen en houten afrasteringen. Deze afrasteringen 
ogen nieuw en verzorgd en  passen goed in kleinschalige landschap. Een jonge houtsingel is 
aangebracht tussen het weiland met de afrasteringen en de naastgelegen weg. 
 

1a 

1b 

2 

3 



74 Alterra-rapport 1444  

 Particuliere paardenhouderij - Veluwe 
 

 
 
1a) Het woonhuis en de schuur/garage met stallen zijn opvallend wit. 
1b) Achter de schuur bevindt zich een rijbaan met houten afrastering. 
2) Het is een verzorgd erf met coniferenbeplanting. 
3) De weilanden zijn met opvallende witte hekken omzoomd en deels met houten palen en 
groen breed schriklint. Er staan knotbomen langs het weiland en de sloot. De witte hekken 
en bebouwing vallen erg op in het omringende besloten landschap, dat gelegen is aan de rand 
van het dorp.  
 

1a 

1b2 

3 
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 Pensionstalling - Veluwe 
 

 
 
1a) Op de kavel staan een woonhuis van de voormalige boerderij, een klein schuurtje en een 
relatief nieuw complex van binnenrijbaan en stallen. De rijhal is groen met een witte daklijst 
en oogt als een veehouderijstal. 
1b) Er is een stapmolen en een buitenrijbaan met verlichting van twee straatlantaarns. 
2) Opslag van mest en materialen bevindt zich achter de rijhal. Aan de achterzijde zijn trailers 
geparkeerd.  
3) Weilanden zijn met breed bruin schriklint en wit koord omgeven. Het geheel oogt niet erg 
opvallend. 
 

1a 

1b 

2 

3
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Bijlage 2 Voorbeelden van overheden met specifiek beleid voor 
paardenhouderij 

 
Gemeenten worden door de groei van de paardensector steeds vaker geconfronteerd met 
aanvragen voor vestiging of uitbreiding van paardenhouderijen. Lange tijd is de ontwikkeling 
onopvallend verlopen, tot een paar jaar geleden. De toegenomen aandacht voor ‘verpaarding’ in 
de media heeft provincies en gemeenten bewust gemaakt van de problematiek. Een aantal 
provincies en gemeenten heeft actief ingespeeld op deze ontwikkelingen en heeft (ruimtelijk) 
beleid geformuleerd om de negatieve effecten van deze groei voor het landschap (verder) te 
voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn provincie Noord-Brabant, gemeente Eemnes, gemeente 
Leeuwarderadeel en gemeente Ermelo. In Vlaanderen is al langer ruimtelijk beleid gericht op de 
paardenhouderij. 
 
Gemeente Eemnes 
Eemnes is een landschappelijk zeer gevarieerde gemeente met binnen haar grenzen zowel de 
uitgestrekte open polder als heide en bossen. Gemeente Eemnes heeft een uitgebreide 
paardennota (Neem nota van paarden, april 2004) opgesteld, waarin uitvoerig wordt ingegaan op 
de ontwikkeling van de paardenhouderij binnen de gemeente. In Eemnes zijn ten opzichte van 
de buurgemeenten relatief veel paarden. De gemeente ziet als voordelen van de 
paardenhouderijen de mogelijkheden voor extra inkomen voor agrariërs, de versterking van de 
landelijke uitstraling van de gemeente en het versterken van de recreatieve aantrekkingskracht. 
De nota is bedoeld voor het in goede banen leiden van de verdere groei. Uitgangspunt voor de 
nota is de bescherming van de landschappelijke waarden van de polder: het open en agrarisch 
houden ervan. 
In de nota wordt een verdeling van paardenhouderijen naar functie gemaakt, gericht op recreatie 
of op productie (fokkerij). “Het probleem bij het handhaven van de bestemming ligt bij het feit 
dat het onmogelijk is om onderscheid te maken tussen recreatieve paardenhouderij en het 
agrarisch houden van paarden.” In de nota wordt daarom onderscheid gemaakt tussen 
recreatieve paardenhouderij en de productiegerichte paardenhouderij (fokkerij). Fokkerij kan 
gewoonlijk op een agrarische bestemming terecht. Voor de recreatieve paardenhouderij is dat 
niet zo, daarvoor is dit nieuwe beleid geformuleerd. 
 
Recreatief: 
- bezit van 1 tot 5 paarden; 
- bezit van meer dan 5 paarden; 
- paardenpension (stallen van paarden van derden); 
- manege. 

Productie: 
- fokkerij. 
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Het onderscheid van de recreatieve houderijen hangt samen met de intensiviteit en de 
verkeersaantrekkende werking. 
  
De gemeente is ingedeeld in een aantal deelgebieden: 
- open polder; 
- halfopen polder; 
- besloten landelijk gebied; 
- landelijk leefgebied (erf); 
- landelijke bedrijven; 
- stedelijk gebied. 
 
Het beleid geeft weer welke gebruiksmogelijkheden zijn toegestaan in welke deelgebieden. 
Daaraan gekoppeld zijn de mogelijkheden voor het oprichten van extra voorzieningen als 
een paardenbak of een stapmolen. In de open polder bijvoorbeeld zijn de 
gebruiksmogelijkheden beperkt tot het houden van 1-5 of meer dan 5 paarden. Het 
oprichten van extra voorzieningen (zoals stapmolen of rijbak) is er niet mogelijk. In het 
besloten landelijk gebied zijn dezelfde gebruiksmogelijkheden toegestaan, maar zijn de extra 
voorzieningen (onder voorwaarden) wel mogelijk. Een manege is alleen mogelijk in de zone 
die als ‘stedelijk gebied’ is aangeduid. 
De indeling komt grotendeels overeen met de bestaande spreiding van de verschillende typen 
paardenhouderij over de gemeente. In Eemnes concentreert de kleinschalige paardenhouderij 
zich in de stadsrandzones, waar boerderijen zijn vrijgekomen en waar agrarische percelen 
liggen die te klein zijn voor rendabel agrarisch gebruik. 
 
De nota gaat uitgebreid in op de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt om het 
voorgestane beleid vast te leggen en op zaken die bijvoorbeeld in een welstandsnota moeten 
worden opgenomen. Bijvoorbeeld: 

− Erfafscheidingen tot 1 meter: vergunningvrij, het stellen van welstandseisen is 
praktisch niet mogelijk. 

− Erfafscheidingen hoger dan 1 meter: bouwvergunning nodig, bestemmingsplantoets 
en welstandstoets zijn dan mogelijk (mits hieraan in de welstandsnota aandacht is 
besteed). 

− Paardenbak: aanlegvergunning nodig indien afgraven en/of ophogen van gronden 
plaatsvindt. Vergunning wordt verleend indien door de aanleg de landschappelijke, 
natuurwetenschappelijke, cultuurwetenschappelijk en/of archeologische waarden 
niet onevenredig (kunnen) worden aangetast.  Dit laatste zal in de open polder 
eerder het geval zijn dan in de besloten gebieden. 

− Stal: alleen mogelijk als bij- of bedrijfsgebouw op (agrarische) bouwpercelen. 
− Stapmolen met wanden: bouwvergunning vereist, vergelijkbaar met stal. 
− Stapmolen zonder wanden: “bouwwerk, geen gebouw zijnde”: opnemen in 

bestemmingplan waar dit wel en niet kan. 
− Binnenbak: nieuwbouw alleen op bouwpercelen in het ‘stedelijk gebied’, hergebruik 

gebouw alleen mogelijk in ‘landelijk leefgebied’ als de agrarische functie is beëindigd. 
 
De nota gaat verder in op de mogelijkheden voor het invoeren van een ‘paardenbelasting’ en 
het aanleggen van ruiterroutes. Het idee hierachter is de paardenbezitters te laten meebetalen 
aan de aanleg van paden. Het heffen van paardenbelastingen als paardenbelasting, retributies, 
leges, baatbelasting door gemeenten is echter niet mogelijk dan wel niet praktisch 
uitvoerbaar. Voor de aanleg van ruiterroutes zal de gemeente vooral samenwerking moeten 
zoeken met de grotere paardenbedrijven in de gemeente. Het belang van de gemeente is 
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vooral het beperken van de overlast (paardenvijgen, verkeersonveilige situaties) in de 
bebouwde kom, van paarden die op weg zijn naar het bosgebied.  
 
Gemeente Leeuwarderadeel 
De gemeente Leeuwarderadeel (adviseur: BügelHajema Adviseurs) heeft in een partiële 
herziening van het bestemmingsplan buitengebied Leeuwarderadeel een uitwerking 
opgenomen voor paardenhouderijen. Directe aanleiding was dat zij meer geconfronteerd 
werd met vragen over vestiging van paardenhouderijen, maar dat tegelijkertijd een 
afwegingskader ontbrak. In de toelichting van het bestemmingsplan worden drie 
deelsegmenten (typen) in de paardenhouderij onderscheiden: 
1. fokkerij; 
2. africhting, handel en sport (inclusief pensionstalling); 
3. recreatie (manege). 
 
Daarnaast wordt onderscheid gemaakt in de mate van professionaliteit: 
- bedrijfsmatige paardenhouderij; 
- semibedrijfsmatige paardenhouderij; 
- hobbymatige paardenhouderij. 
 
Bestaande paardenhouderijen in de gemeente zijn, voor zover deze (semi-)bedrijfsmatig zijn, 
bestemd als paardenhouderij volgens de drie typen ‘fokkerij’, ‘trainings-/pensionstal’ of 
‘manegebedrijf’. Bij het toekennen van het bouwvlak is gebruik gemaakt de mate van 
professionaliteit. Een professioneel bedrijf krijgt meer ruimte dan een semiprofessioneel 
bedrijf. Op het bouwvlak dienen alle activiteiten plaats te vinden, met uitzondering van de 
weidegang. Het gaat dan om zowel bebouwing zoals stallen en rijhal, als overige bouwwerken 
zoals rijbakken en longeercirkels. 
 
Nieuwe paardenhouderijen kunnen niet bij recht in het bestemmingsplan mogelijk worden 
gemaakt omdat niet vooraf duidelijk is waar en óf er op bepaalde plaatsen een 
paardenhouderij gevestigd zal worden. Bovendien is niet elk type paardenhouderij overal 
even wenselijk. Voor deze nieuwe paardenhouderijen is daarom een afwegingskader 
opgesteld. Dit kader bestaat uit een aantal algemene randvoorwaarden die gelden voor alle 
paardenhouderijen en specifieke randvoorwaarden die samenhangen met het type 
paardenhouderij. De algemene randvoorwaarden zijn bijvoorbeeld dat vestiging dient plaats 
te vinden in voormalige (agrarische) bedrijven en dat het dient plaats te vinden in bestaande 
bebouwing. Nieuwbouw kan alleen als bestaande gebouwen worden gesaneerd (met 
uitzondering van het karakteristieke hoofdgebouw). De erfinrichting en –beplanting dienen 
aan de nieuwe situatie te worden aangepast. 
De specifieke randvoorwaarden gaan over bijvoorbeeld de minimale afstand tot 
hindergevoelige functies. 
 
In de doeleindenomschrijving en bebouwingsbepalingen is een en ander vastgelegd. 
Burgemeester en Wethouders kunnen met het oog op landschappelijk inpassing nadere eisen 
stellen aan de situering van gebouwen en bouwwerken, als het niet om bebouwing gaat 
binnen het bouwvlak. Als een semiprofessioneel bedrijf uitgroeit naar een professioneel 
bedrijf, en een wijziging voor een groter bouwvlak indient, zal de initiatiefnemer een 
bedrijfsplan ter onderbouwing moeten voorleggen. 
 
Gemeente Ermelo  
In de notitie ‘Paarden en paardenbakken in de gemeente Ermelo’ geeft de gemeente Ermelo 
een kader voor nieuw beleid. De aanleiding voor de gemeente is het mogelijk maken van het 
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houden van paarden op percelen met een agrarische bestemming (wat voorheen niet 
mogelijk was), het tegengaan van overlast door het houden van paarden binnen de 
bebouwde kom en het kunnen sturen van de toename van het aantal paardenbakken.  
 
Het houden van paarden 
De gemeente maakt onderscheid in professionele productie- en gebruiksgerichte en 
hobbymatige paardenhouderij. Voor de productiegerichte paardenhouderij (fokkerij) is het 
recentelijk mogelijk gemaakt zich te vestigen op een agrarische bestemming, door toekenning 
van een nadere bestemming ‘paardenhouderij’.  
Voor de gebruiksgerichte paardenhouderij (recreatie en sport) was het eveneens niet mogelijk 
zich te vestigen op een agrarische bestemming5. Hetzelfde gold voor het hobbymatig houden 
van paarden6. De gemeente is echter van mening dat dit wel gewenst is en heeft daarom 
voorstellen gedaan om het beleid aan te passen. Voor vestiging van een gebruiksgerichte 
paardenhouderij is ook een nadere bestemming nodig, bijvoorbeeld ‘manege’. 
Voor hobbymatige houders was het houden van paarden binnen de bebouwde kom 
toegestaan. De bestemming ‘Woondoeleinden’ laat het toe een aantal paarden als huisdier te 
houden7. Binnen de bebouwde kom werd dit echter gezien als een onwenselijke situatie. De 
gemeente heeft ervoor gekozen door middel van de Algemene Plaatselijke Verordening het 
houden van paarden binnen de bebouwde kom te verbieden, maar gelijktijdig een 
ontheffingenbeleid te formuleren. Voor bestaande situaties is een persoongebonden 
overgangsregeling opgesteld. 
Voor het buitengebied is een wijzigingsbevoegdheid voorgesteld. Hierdoor zou, na het 
beëindigen van de agrarische functie, de bestemming kunnen worden aangepast in één die 
het houden van paarden wel mogelijk maakt, bijvoorbeeld ‘woondoeleinden’.  
 
Paardenbakken 
Paardenbakken worden in Ermelo als bouwwerk gezien en uit jurisprudentie blijkt dat voor 
aanleg van een bak een bouwvergunning moet worden aangevraagd8. 
Een paardenbak past binnen de bestemming woondoeleinden: als hiervoor een vergunning 
wordt aangevraagd, zal deze niet geweigerd worden op grond van het bestemmingsplan. Er 
moet echter wel worden voldaan aan de criteria van het ontheffingenbeleid. Het gaat dan om 
de minimale oppervlakte van een perceel (1000 m2), minimaal 25 meter van woningen, 
minimaal 3 meter uit de erfgrens. Hiermee wordt het lastig een paardenbak binnen de 
bebouwde kom te realiseren. 
In het buitengebied is de mogelijkheid voor aanleg van paardenbak gekoppeld aan het 
hobbymatig houden van paarden. 
 
Bij de beoordeling van de bouwvergunning wordt gebruik gemaakt van een welstandstoets 
ten aanzien van onder meer kleurstelling, aard van de omheiningen en eventuele lichtmasten. 
In de welstandsnota zijn (nog) geen aparte criteria opgenomen voor paardenbakken. Indien 
                                                           
5 De afdeling bestuursrecht van de Raad van State heeft enige jaren geleden uitgesproken dat het 
stallen van paarden voor derden, het opleiden, trainen én het verhandelen van paarden de gerichtheid 
op het agrarische product missen, waardoor deze categorie niet past binnen de agrarische bestemming. 
6 Het hobbymatig houden van paarden past niet binnen de agrarische bestemming als er op het 
betreffende perceel geen agrarisch bedrijf wordt uitgeoefend, aldus de afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State in 1999 in de zaak Kooi. 
7 Rechtbank Maastricht, 2 november 1999: het houden en stallen van twee eigen sportpaarden is aan 
te merken als het hobbymatig houden van dieren, hetgeen in beginsel als zodanig niet op voorhand 
strijdig is te achten met de bestemming woondoeleinden. 
8 “Hekwerken rond een paardenbak zijn geen vergunningvrije erf- of terreinafscheidingen zoals 
bedoeld in artikel 43, eerste lid, onder k Woningwet”, aldus de afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State op 18 februari 2000. 
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er sprake is van een bouwwerk (definitie Woningwet) dan wordt aan de hand van de 
gebiedscriteria (aan de hand van het gebied waarin het bouwwerk is gelegen) en 
welstandsniveau (ook per deelgebied verschillend) door de welstandscommissie getoetst of 
het bouwwerk voldoet aan redelijke eisen van welstand. 
 
Provincie Noord-Brabant 
Provincie Noord-Brabant maakt in de beleidslijn Paardenhouderijen geen onderscheid naar 
bedrijfstypen: “gelet op de diversiteit van de bedrijfs- en mengvormen is het feitelijk 
onmogelijk gebleken een categorisering te hanteren waarbinnen de diverse vormen 
paardenhouderijen zijn onder te brengen. Kenmerkend voor alle paardenhouderijen is dat er 
een bepaalde mate van grondgebondenheid is. Onderscheidend voor de verschillende 
bedrijfsvormen zijn de omvang van de bebouwing, in het bijzonder de rijhallen, en de 
publieks- en verkeersaantrekkende werking”. De vestiging van paardenhouderijen in 
vrijkomende agrarische bebouwing in landbouwgebied dat deel uitmaakt van de Groene 
hoofdstructuur is mogelijk, de oprichting van grote rijhallen echter niet. Een van omvang 
beperkte rijhal voor africhtingsactiviteiten is wel mogelijk. Hallen die leiden tot een grotere 
publieks- en verkeersaantrekkende werking (maneges) zijn hier niet mogelijk. In gebieden 
behorend tot de agrarische hoofdstructuur (intensiever landbouwgebied) en in 
bebouwingsconcentraties heeft een bedrijf wanneer de noodzaak is aangetoond de 
mogelijkheid het bouwblok tot maximaal 1,5 ha uit te breiden. Rijbakken moeten binnen het 
bouwblok worden opgericht. De provincie heeft geen beleid voor hobbymatige 
paardenhouders: het hobbymatig houden van paarden is geen paardenhouderij, maar valt 
onder de bestemming woondoeleinden. Onder de woonbestemming valt ook het oprichten 
van een paardenstal tot 80 m2. 
 
Wetgeving in Vlaanderen9  
In Vlaanderen wordt in de R.O.–wetgeving voor de paardenhouderij een relatie gelegd met 
welzijn. Niet alleen is regelgeving opgesteld ten aanzien van het toestaan van schuilhokken 
en stallen, ook zijn er randvoorwaarden over de oppervlakte weiland waarover een 
paardenhouderij moet beschikken. Er zijn bovendien richtlijnen voor de afmetingen van 
stallen gerelateerd aan de grootte van het paard. In alle gevallen wegen de mogelijkheden 
voor een goede landschappelijke inpassing zwaar mee in de beoordeling van vergunningen. 
 
Schuilhokken 
In Vlaanderen is in 1997 regelgeving opgesteld die in agrarische gebieden plaatsing van 
schuilgelegenheid in weilanden voor grazende dieren mogelijk maakt. “Een schuilhok is een 
eenvoudige constructie, waarin één of meer weidedieren tijdelijk kunnen verblijven. 
Schuilhokken zijn geenszins uitgerust zoals stallen, die bestemd zijn voor het huisvesten van 
dieren”. Het gaat hier dus om het bieden van schuilgelegenheid aan dieren tegen slechte 
weersomstandigheden. 
Er zijn een aantal voorwaarden waar aan voldoen moet worden: 

− de betreffende weiden liggen ruimtelijk geïsoleerd, en niet bij het bedrijf of woning 
van de aanvrager; 

− iemand moet effectief dieren houden, of zijn grond verhuren aan iemand die dat 
doet. Het doet er niet toe of het bedrijfsmatig is of voor de hobby; 

                                                           
9 Bronnen: 8 juli 1997. Omzendbrief betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-
gewestplannen en gewestplannen.  
Omzendbrief RO/2002/01: Richtlijnen voor de beoordeling van aanvragen van een 
stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen of oprichten van stallingen voor weidedieren, geen 
betrekking hebbend op effectieve beroepslandbouwhuisdieren. 
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− het moet om een eenvoudige constructie gaan, beperkt van omvang, aan één zijde 
grotendeels open én te allen tijde op eenvoudige wijze verwijderbaar (liefst van 
hout). 

 
Er zal een zorgvuldige landschappelijke integratie moeten plaatsvinden. Het is mogelijk eisen 
te stellen ten aanzien van beplanting, met name in ecologisch en landschappelijk waardevolle 
gebieden. 
 
Stallen 
Voor het oprichten van stallen voor hobbymatig gehouden landbouwhuisdieren 
(weidedieren) is in Vlaanderen in 2002 een richtlijn opgesteld. Een belangrijk argument 
hiervoor is dat, gezien het klimaat in België, voor bepaalde weidedieren een schuilhok 
onvoldoende bescherming biedt tegen gure weersomstandigheden. Een stal is dan soms  
noodzakelijk. Er zijn richtlijnen gegeven, maar te allen tijde dient een zorgvuldige afweging te 
worden gemaakt, waarbij de ruimtelijke inpasbaarheid specifiek aandacht krijgt. 
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Enkele voorwaarden die worden genoemd: 
− de stal dient, anders dan een schuilhok, in principe te worden opgericht bij de 

woning van de aanvrager. In bepaalde gevallen kan een tijdelijke stalling bij een 
weide worden opgericht; 

− er dient zoveel mogelijk van bestaande gebouwen gebruik gemaakt te worden; 
− een passende, streekeigen beplanting kan de landschappelijke inpassing verbeteren; 
− de aanvrager moet over voldoende weiland beschikken, in eigendom of in pacht. 
 

Er worden ook een aantal richtlijnen gegeven voor paardenstallen: 
− in de nabijheid van de stal moet voldoende weiland aanwezig zijn: 1.000 à 2.500 m2 

per dier, met een maximum van 4 grote weidedieren per hectare; 
− afhankelijk van de schofthoogte van het dier: 10 à 15 m2 stallingsoppervlakte per 

weidedier, met een maximum van 60 m2 per hectare; 
− 5 à 15 m2 voederberging (stro en hooi) per dier, grotere voederberging wordt 

toegelaten indien het zich bevindt onder een hellend dak; 
− er mag slechts één bouwlaag zijn, met daarop een plat dak, een hellend dak, of een 

zadeldak.    
 
Paardenhouderijen met meer dan 10 paarden  
In Vlaanderen worden de (semi-)professionele paardenbedrijven (fokkerijen, handel- en 
africhtingstallen) met meer dan 10 paarden in het agrarisch gebied alleen toegelaten als dat 
voor de landbouwbedrijven in de omgeving geen belemmeringen geeft. Een belangrijke 
voorwaarde voor vestiging van dit soort bedrijven is dat ze over voldoende oppervlak aan 
‘loopweiden’ beschikt of in pacht heeft. 
Een manege valt niet in deze categorie, en kan zich dus volgens deze regelgeving niet in het 
agrarisch gebied vestigen. 
 


