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Stadsmanege beloond met
keurmerk paardenwelzijn
De Haagse stadsmanege De Wildhoef is als eerste in Zuid-Holland beloond
met het keurmerk Paard-Welzijn. Een bijzondere waardering voor het
bedrijf dat sinds vijf jaar wordt gerund door de drie zussen Roest.

Fiona, Iris en hun oudste zus Aïde tussen de paarden Mitch en Sebas op hun bijzondere manege De
Wildhoef. Foto René Oudshoorn

Ze zijn dan ook maar wat trots, Aïde (32), Fiona (29) en Iris (27), dat door hun
bedrijfsvoering het keurmerk is binnengehaald. „Het welzijn van paarden is de laatste
jaren een enorm item. Dit geeft aan dat wij op de goede weg zijn hierin”, vertellen de
drie gezusters in hun manege aan de Haagse Daal en Bergselaan.

Grote wens

Ze vervolgen enthousiast: „Wij hebben hier twee paddocks waar de paarden iedere dag
buiten kunnen lopen, zoals nu lekker in het zonnetje. En bovendien kunnen de dieren
vanuit alle boxen waar ze gestald staan met hun hoofd naar buiten. Dat is voor een
manege die in een dichtbevolkte stad zit wel bijzonder. Onze grote wens, vooruitlopend



op de wensen van de politiek, nu is nog een stuk weiland waar ze heen kunnen.
Daarover zijn we in gesprek met de gemeente.”

Dat de drie zussen de manege samen zouden gaan runnen, was van tevoren nooit
ingecalculeerd. „We hebben alle drie heel andere opleidingen gedaan. Wel waren we al
van jongs af aan hier op de manege en onze ouders wonen bijvoorbeeld nog steeds in de
buurt. Uiteindelijk kwam de mogelijke overname van De Wildhoef op ons pad en zijn
we er vol enthousiasme ingestapt.”

Op de manege staan 55 paarden, waarvan 30 van de drie jongedames zelf zijn en
gebruikt worden voor de lessen. Daarnaast staan er paarden in het pension. „Wij doen
daarvoor de hele verzorging, zeg maar vol pension. De eigenaren werken vaak hard en
kunnen zo toch een of twee keer per dag komen rijden. Als dat om wat voor reden niet
lukt, kunnen wij in overleg er ook voor zorgen dat ze in ieder geval buiten lopen.”

De manege is overigens erg populair onder de jeugdige ruiters. „We hebben een
speciaal programma Paardrijden Plus, waarbij we jongeren in acht weken de
basisvaardigheden leren. Hiervoor zijn wel wachtlijsten.”


