
Een mooie landschappelijke integratie van je paardenweide, vraagt een doordachte 
materiaalkeuze. De afrastering, een schuilhok, drinkbakken en voederbakken hebben een 
grote impact op het landschap. Denk van bij de start na over wat essentieel nodig is, waar 
je het kan plaatsen en welk type materiaal je gebruikt.

 AFRASTERING
PALEN

Gebruik bij voorkeur geen te hoge houten palen. Deze mogen rond of gekliefd zijn. Meestal 
zijn palen van 1m80, die 60cm de grond in gaan, hoog genoeg. Vermijd geïmpregneerde 
palen, maar kies voor onbehandeld hout, bv kastanje, eik of geschilde acacia. Neem 
de tussenafstand van de palen zeker niet te klein. Zo behoud je een open gevoel in het 
landschap.

LINTEN, KOORDEN OF POST & RAIL?

Je kan alle drie gebruiken, maar er zijn wel enkele aandachtspunten. Gebruik bij voorkeur 
linten van minder dan 5cm breed. Kies een donkere kleur die minder opvalt in het landschap. 
Bruine of beige koorden in combinatie met een elektriciteitsdraad zijn een goed alternatief. 
Of je kan kiezen voor bruine schrikdraad. Ten slotte kan je gebruik maken van post & rail 
in de nabije omgeving van het erf en bijhorende gebouwen, maar probeer dit systeem in 
een open landschap te vermijden. Gekloven balken hebben een natuurlijker uitstraling dan 
rechte balken.

 DRINKBAKKEN
Stel je eerst de vraag of deze effectief nodig zijn. Op sommige locaties kan je misschien 
een poel aanleggen (zie beheerfiche poelen). Heb je toch een drinkbak nodig, kies dan een 
sobere kleur en materiaal. Plaats ze kort bij andere infrastructuren. Vermijd badkuipen 
of plastieken drinkbakken. Een houten wijnton/ stenen drinkbak is een prima alternatief. 
Voorzie in de drinkbak een mogelijkheid om steenuilen die in het water terechtkomen snel 
naar boven te laten klimmen en zo te zorgen dat ze niet verdrinken.

 SCHUILSTAL
Een grote boom, houtkant of bomenrij geniet de voorkeur op een schuilstal. Als je toch 
een constructie wil, let dan op de stedenbouwkundige regels. Voor de huidige stand van 
zaken neem je best contact op met jouw gemeente. Gebruik bij de bouw van een schuilhok 
uniforme en houtachtige materialen.

TENSLOTTE

Werk met uniforme materialen, die duurzaam en veilig zijn voor het paard. Een sobere 
inrichting geeft vaak een mooier eindresultaat. Combineer de gekozen materialen met een 
haag, heg of houtkant. Flankeer je schuilstal met een solitaire boom.

MATERIALEN
PAARD IN HET LANDSCHAP
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