
Groninger paard 

 

 

 

 

 

 

Engelse naam: Groningen 

horse  

Hoe zeldzaam? 449 dieren 

Status: Bedreigd 

 

Waar vandaan? Noord 

Nederland, Kleigronden 

 

Dit is een robuust paard met stevige benen.  

Op de kleigrond had je een sterk paard 

nodig. Hij moest goed luisteren en snel 

doorwerken.  

Er lopen Groninger paarden voor de 

Gouden Koets. Dit is een moedig en stoer 

paard. Dit paard kan echt alles, voor de kar 

en je kunt er op rijden door het bos. En 

zelfs springen en dressuur kunnen ze goed. 

Vee van eigen bodem, het behouden waard 



Nederlands trekpaard 

 

 

 

 

 

 

  

Engelse naam: Dutch Draught 

horse  

Hoe zeldzaam? 3000 dieren 

Status:  Bedreigd 

 

Waar vandaan? Zuid 

Nederland 

 

Dit is een groot paard met stevige billen, grote 

hoeven en een imposant hoofd.  Op de zware 

kleigronden in Zeeland voldeed dit paard prima. 

Trekpaarden worden nu weer gebruikt om bomen 

uit het bos te slepen. Vooral als grote machines 

het bos niet in kunnen komen, zijn paarden 

handig. Dan wordt de bosgrond niet kapot 

gereden en andere bomen raken niet beschadigd.  

In Zeeland is het een traditie om op trekpaarden 

wedstrijden ‘ringsteken’ te houden. Paardenmelk 

is gezond, vooral Trekpaarden geven veel melk. 

Vee van eigen bodem, het behouden waard 



Fries paard 

 

 

 

 

 

 

  

Engelse naam: Friesian Horse 
 
Hoe zeldzaam? 30.000 dieren 
Status: Normaal 
 
Waar vandaan? Friesland 

Het is een sierlijk zwart paard met lange manen 

en volle staart.  

Vroeger werd het paard ook gebruikt voor 

harddraven en de wekelijkse kerkgang.  Het 

Friese paard wordt weer volop gebruikt voor de 

kar en in de dressuur.  

Op de Koninklijke stallen zijn ook dertien Friese 

paarden. Op Prinsjesdag zit Koningin Beatrix in 

de Gouden koets. De koets van onze Vorstin 

wordt altijd door acht paarden getrokken. 

Vee van eigen bodem, het behouden waard 



Gelders paard 

 

 

 

 

 

 

 

Engelse naam: Gelderland 

horse  

Hoe zeldzaam?  1261 dieren 
Status: Bedreigd 
 
Waar vandaan? Gelderland, 
rivierengebied. 

Het Gelderse paard heeft vaak dezelfde kleur 

als een vos. Het heeft een blij karakter.  Deze 

paarden konden luxer zijn, omdat de zandgrond 

waarop ze moesten werken minder zwaar was 

dan kleigrond. Het Gelderse paard is een echt 

familiepaard, omdat het zo veelzijdig is. Je kunt 

het voor een rijtuig zetten, er mee springen of 

gewoon in het bos rijden. Als politiepaard is dit 

paard geschikt door zijn karakter, het is een 

stoer paard dat het hoofd mooi hoog draagt, 

dat maakt indruk op mensen. 

 Vee van eigen bodem, het behouden waard 


