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1. De bereden politie, toen en nu
Al heel lang is er politie te paard. In 1877 werd in
Amsterdam een bereden afdeling opgericht. Ze hadden
alleen geen eigen paarden; die mochten ze lenen van het
leger. In 1897 werd in Rotterdam de ‘Bereden Brigade’
opgericht: de eerste bereden afdeling met eigen
paarden.
Vanaf 1899 kregen de
beredenen van Amsterdam ook
hun eigen paarden. In 1914
opende de politie Den Haag de
derde stal. Daarna kwamen er
steeds meer stallen bij. De
meeste ruiters en paarden
werkten in hun eigen gebied. Er
waren ook stallen die landelijk
werkten.

•

•

Je kunt met paarden grote
groepen mensen verplaatsen en uit elkaar halen.
Je bent opvallend aanwezig
en kan in gebieden komen
waar je met een auto niet
kan komen.

De bereden politie was er
vooral om de openbare orde te
handhaven. Maar ook hielden
ze toezicht op het verkeer en
surveilleerden ze in buitengebieden zoals bossen en
weilanden. Nog steeds hebben
de beredenen een belangrijke
taak en zijn ze niet weg te
denken bij de politie.

Taken
De bereden politie wordt
ingezet voor surveillance, bij
acties van de Mobiele Eenheid
en bij officiële gelegenheden.
Bij surveillance patrouilleren de
ruiters in koppels. Ze hebben
dezelfde taken als surveillerende agenten te voet. Bij officiële
gelegenheden, zoals staatsbezoeken, maken de ruiters
dikwijls deel uit van de stoet. Zij
dragen dan een officieel tenue.

Voordelen
Belangrijke voordelen van
politie te paard zijn:
• Je zit hoog en hebt
overzicht.

Landelijk
Sinds 1 januari 2013 werkt de
bereden politie landelijk.
De planning en leiding zitten in
Houten. Als ergens paarden

nodig zijn, bijvoorbeeld bij een
voetbalwedstrijd, dan kan de
plaatselijke politie paarden
aanvragen. In Houten krijgen ze
alle aanvragen binnen en
hebben zo het overzicht hoe en
waar de beschikbare ruiters en
paarden het beste ingezet
kunnen worden. Hartstikke
handig!
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2. Waar zijn de stallen
van de bereden politie?
In Nederland zijn er op zeven plekken stallen van de
bereden politie. Meestal werken ruiter en paard in
hun eigen gebied. Maar als het nodig is, kan een
ruiter uit bijvoorbeeld Groningen ook dienst doen in
Den Haag.
Als de paarden verder weg moeten werken, vervoeren wij ze in
paardentrailers.

De paarden worden gezadeld in
de trailers vervoerd. Dan kunnen
de ruiters als ze er zijn meteen
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aan het werk. Op de plattegrond
zie je waar de stallen van de
bereden politie zijn.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Groningen
Nunspeet
Amsterdam
Houten
Den Haag
Rotterdam
Boxtel
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3. De paarden
Bij de bereden politie werken ongeveer 120 paarden.
Het zijn bijna allemaal KWPN-paarden (Koninklijk
Warmbloed Paard Nederland). Niet elk paard is
geschikt als politiepaard. Het paard moet bepaalde
eigenschappen hebben.
Zo moet het paard onder
andere:
• een hoogte hebben van
circa 1.65 tot 1.75 meter.
Kleine paarden komen
daarom niet in aanmerking.
• liefst vijf tot tien jaar oud
zijn. Soms koopt de politie
een jonger of ouder paard,
als het een heel goed paard
is.
• bij voorkeur een ruin (een
gecastreerde hengst) zijn,
omdat ruinen meestal
rustiger, gewilliger en meer
gelijkmatig van karakter zijn.
Een goede merrie kan ook.
Een hengst is in principe
uitgesloten; die zijn te wild.
• kerngezond zijn, stressbestendig, verkeersmak en het
mag niet bang zijn voor
mensenmassa’s.
Elke ruiter zijn eigen paard
Elke ruiter heeft zijn eigen
paard en is hier verantwoordelijk voor. Ze moeten dus het

paard zelf borstelen en
opzadelen. Ook moeten ze
ervoor zorgen dat hun eigen
paard voldoende beweging
krijgt. Als een ruiter vrij is dan
zorgt een collega, dierenverzorger of de instructeur
hiervoor. Elk jaar gaat een
politiepaard voor ongeveer drie
weken de wei in. Dit gebeurt als
de vaste ruiter ook met
vakantie gaat. De paarden
hebben dan ook vakantie! De
paarden gaan ook af en toe de

wei in als de ruiter er een paar
dagen niet is.
Een goed leven
De paarden hebben bij de
politie een heel goed leven.
Altijd dezelfde ruiter, een
warme stal, goed eten en
drinken en als ze ziek zijn komt
de dierenarts. Ongeveer een
keer in de zes weken worden de
paarden bekapt en krijgen ze
nieuwe hoefijzers.
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Aanschaf
De aanschaf van politiepaarden
gebeurt via de instructeurs die
onder andere in Nunspeet
werken. In Nunspeet zit de
afdeling Opleiding en Africhting. Zij houden zich bezig met
het aanschaffen en trainen van

politiepaarden. De bereden
politie koopt de paarden
meestal bij particulieren, maar
soms ook bij een bedrijf of een
manege. Als het paard het goed
doet dan gaat het paard tijdelijk
naar Nunspeet. Daar trainen we
verder met het paard.
Testen
Als er mogelijk een geschikt
paard te koop staat, gaan twee
instructeurs erheen om het
paard te testen. Het paard
moet dan aangereden
(zadelmak) en verkeersmak
zijn. Ze gaan dan op het paard
rijden en kijken hoe het paard
reageert op bijvoorbeeld

WEETJES
Per jaar gebruiken we voor
de paarden:
• 146.000 kilo biks
(paardenbrokken)
• 195.000 kilo hooi
• 3.776 hoefijzers

vlaggen of zeiltjes op de grond.
Als dit goed gaat, dan gaat het
paard tijdelijk naar Nunspeet.
Daar trainen we verder met het
paard. Gaat ook dit goed, dan
wordt het paard medisch
gekeurd. Komt het paard door
alle tests, dan kopen wij het
paard.
Jonge paarden leren sneller
dan oudere paarden. Het
jongste paard dat we ooit
hebben gehad was twee jaar.
Zolang de paarden gezond zijn,
blijven ze in dienst van de
politie. De leeftijd waarop een
paard weggaat verschilt, maar
ligt meestal rond de 20 jaar.
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4. Wie werken er bij de bereden politie
en hoe kun je politieruiter worden?
In Nederland werken ongeveer 140 ruiters, verdeeld over
zeven stallen. Behalve de ruiters werken er veel meer
mensen bij de bereden politie. Er werken ook (burger)
instructeurs, dierenverzorgers en planners.
Rangonderscheiding
inspecteur
• De chef (operationeel
commandant) houdt zich
bezig met de dagelijkse
leiding en is op sommige
stallen tevens ruiter en
ME-commandant.

Rangonderscheiding
brigadier
• Er zijn op elke stal seniorruiters in de rang van brigadier.
• De senior is ruiter en houdt
zich onder andere bezig met
de dagelijkse coördinatie.

Hoofdinspecteur

Inspecteur

Brigadier

Hoofdagent

Rangonderscheiding
hoofdagent
• De overige ruiters hebben
de rang van hoofdagent.
• Er is op elke stal minimaal
een instructeur. Ook zijn er
instructeurs, die in dienst
zijn van de politie, maar
geen wapen dragen en geen
opsporingsbevoegdheid
hebben. Dit zijn zogenaamde ‘burger instructeurs’.
Instructeurs en
dierenverzorgers
De instructeur is verantwoordelijk voor de training van de
paarden en ruiters. Ook zijn zij
verantwoordelijk voor de
aankoop van nieuwe paarden.
Dierenverzorgers voeren de
paarden en mesten de stallen
uit. Ze geven de paarden
beweging als de ruiter er niet is
of als de ruiter andere
werkzaamheden doet. Ook
houden ze bij wanneer de
paarden beslagen (nieuwe
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hoefijzers) moeten krijgen en
letten ze op de gezondheid van
de paarden.
Hoe word je politieruiter?
Als je politieruiter wilt worden,
moet je het ook leuk vinden om
politieagent te zijn. Je bent
namelijk politieagent en doet je
werk op je paard en samen met
je paard.
Dus als je bij de bereden politie
wilt komen werken, moet je
eerst zorgen dat je je politiediploma hebt. Als je een aantal
jaren ervaring hebt als agent of

hoofdagent op straat, kun je als
er een vacature is solliciteren
als ruiter. De sollicitatie bestaat
uit een sollicitatiebrief,
sollicitatiegesprek, testdag,
medische keuring en een
testweek. Bij de testdag is er
ook een rijtest. Bij de rijtest
kijken 2 instructeurs of ze jou
binnen negen maanden kunnen
opleiden tot politieruiter. Het is
dus niet noodzakelijk dat je al
rijervaring hebt.
Opleiding
In de opleiding krijg je

praktijk- en theorieles. Als je de
ruiteropleiding hebt voltooid,
ga je naar de ME-opleiding voor
beredenen. Hier leer je samen
te werken met je collega ruiters
en ‘normale’ ME-leden in
ME-verband. De ME is Mobiele
Eenheid. Deze wordt ingezet bij
calamiteiten, zoals rellen.
Film
Bekijk op onze jongerenwebsite
vraaghetdepolitie.nl een filmpje
over een training van de
beredenen.
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5. Werkzaamheden
De ruiters houden zich bezig met het dagelijks
politiewerk. Denk aan ME-werkzaamheden,
surveilleren, nachtdiensten, speciale controles
en ceremoniële ritten.
Surveillancepaard
Inzet in de wijk en in de binnenstad
tijdens koopavonden en
uitgaansavonden. Surveillance
gebeurt in koppels.

ME-paard
Inzet bij evenementen zoals voetbalwedstrijden, festivals en demonstraties.
Gemiddelde inzet van 6 of 8 ruiters.
Portofoon

Portofoon

Dienstwapen

Dienstwapen

Pepperspray

Teugels met
staaldraad

Gasmasker

Bescherming van
armen en benen
Lange wapenstok

Bescherming voor
pezen en hoeven

Weetjes
De paarden zijn tussen de 1.65 en 1.80 M hoog (schofthoogte). Tijdens een training leert een paard
niet te schrikken als er op trommels wordt geslagen, met vlaggenwordt gezwaaid, vuurwerkwordt
afgestoken of als ze langs vuur moeten lopen.


ME-werkzaamheden
We houden toezicht tijdens
evenementen of voetbalwedstrijden, waar meer risico is op
verstoringen van de openbare
orde (bijvoorbeeld rellen). We
doen dat in groepsverband
(minimaal zes paarden). We
hebben dan beschermende
kleding aan – best zwaar, want
het weegt bijna acht kilo! Ook
de paarden hebben extra
bescherming, zoals speciale
neusplaten en beenbeschermers. We hebben zelfs teugels
met ijzerdraad erin geweven,
om te voorkomen dat ze
worden doorgesneden.
Surveilleren
Preventief kijken of iedereen
zich aan de regels houdt.
Nachtdiensten
Toezicht te paard tijdens
horecanachten. Dat zijn
bijvoorbeeld de donderdag-,
vrijdag- en zaterdagnacht in
verschillende steden in
Nederland, als veel mensen
uitgaan.
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Speciale controles
Controle op veevervoer,
dierengezondheid en welzijnswet (dierenmishandeling) en
milieucontroles.
Prinsjesdag en ceremoniële
ritten
Tijdens Prinsjesdag rijden wij in
een gala uniform. Een andere
ceremoniële rit is bijvoorbeeld
bij de dodenherdenking op 4
mei, dan rijden wij in diverse
plaatsen mee om de stoet te
begeleiden.

Trainen
We trainen elke week onder
leiding van een instructeur. We
krijgen les in dressuur,
springen, cross en politievaardigheden. Dit laatste is het
meest spectaculair. We trainen
de paarden hoe om te gaan met
trommels, vuur, vuurwerk, rook
en andere dingen die voor een
paard eng zou kunnen zijn.
Onze paarden moeten
dapperden zijn dan manegepaarden. Manegepaarden gaan
de stad niet in en hoeven

’s nachts niet te werken.
Paarden zijn vluchtdieren en
zoeken beslist niet het gevaar
op, daarom trainen we veel.
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6. Interview
Dit interview is afgenomen door een meisje van 12 jaar
oud. Zij hield op school haar spreekbeurt over de
bereden politie.
doen die vijf maanden duurde.
Na deze opleiding ben ik als
politieruiter gaan werken in
Groningen.
Wat doet u precies?
Ik ben politieruiter en heb de
rang heb van brigadier.
Eigenlijk ben ik dus gewoon
agent, maar dan te paard. Als ik
op straat werk, zit ik dus bijna
altijd op mijn paard.

Kunt u zichzelf voorstellen?
Ik ben Sijmen en ben 37 jaar
oud. Ik werk bij de bereden
politie in Groningen
Hoe lang zit u al bij de politie?
Ik werk al 17 jaar bij de politie.
Ik werkte eerst in Leiden en
Voorschoten en sinds 2006
werk ik in Groningen.
Hoe lang zit u al bij de
bereden politie?
Ik werk nu negen jaar bij de
bereden politie. Om daar te
kunnen werken, moest ik in
Nunspeet een ruiteropleiding

Wilde u altijd al bij de
bereden politie?
Sinds mijn 12e wil ik al bij de
politie. Iets doen om Nederland
veiliger te maken en werken
met dieren leken mij het leukst.
In eerste instantie wilde ik
hondengeleider worden. Maar
toen er een vacature kwam voor
politieruiter heb ik hierop
gesolliciteerd. Nu werk ik dus
als beredene (politieruiter te
paard).
Hoe kom je bij de bereden
politie?
Je moet een politiediploma
hebben, je moet dus eerst naar
de Politieacademie om agent te

worden. Als je een paar jaar op
straat hebt gewerkt, kun je
solliciteren naar een andere
functie binnen de politie, zoals
die van beredene. Bij een
sollicitatie bij de bereden
politie krijg je niet alleen een
gesprek met heel veel vragen
over je straatervaringen, maar
ook een testweek. Tijdens deze
testweek beoordelen instructeurs van de bereden politie of
jij in 9 maanden tijd opgeleid
kan worden tot politieruiter.
Heeft u een eigen paard?
Nee. Wel heb ik een ‘vast’
paard van de politie waar ik
altijd op rijd. Als bij wijze van
spreken mijn paard morgen op
een andere stal nodig is, kan
het zijn dat hij/zij weg gaat en
dat ik dan een ander paard
krijg. Ik zou het natuurlijk wel
jammer vinden, als mijn paard
weg zou gaan. Maar je weet dat
het kan gebeuren.
Hoe heet uw paard?
Mijn huidige paard heet
Dayson, mijn vorige dienstpaard heette Santana.
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Gaat een politiepaard ook
met pensioen?
Het kan zijn dat als een
politiepaard al op leeftijd is dat
deze met pensioen gaat. Een
paard is dan in ieder geval
ouder al 23.
Gaat uw paard ook mee naar
huis?
In tegenstelling tot politiehonden gaan de paarden niet mee
naar huis.

Ze hebben hun eigen stal bij
het politiebureau van de
bereden politie. Daar wordt
goed voor ze gezorgd.
Ze krijgen elke dag goed eten
en veel beweging. Als een
paard ziek is, komt de
dierenarts en ongeveer elke 6
weken krijgen ze nieuwe
hoefijzers. De paarden gaan
zelfs naar de tandarts en de
fysiotherapeut!

Waarom maakt de politie
eigenlijk gebruik van
paarden?
Er zitten veel voordelen aan
om als politieagent op een
paard te zitten / rijden / van
een paard gebruik te maken.
Om te beginnen: je zit hoog
en hebt daardoor overzicht op
bijvoorbeeld de mensen, je
omgeving etc. Ook kan je op
heel veel plaatsen komen
waar je bijvoorbeeld met de
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auto niet kunt komen.
Daarnaast ben je op een paard
duidelijk zichtbaar aanwezig op
straat. Ook kunnen wij
makkelijk grote groepen
mensen scheiden en verplaatsen. Zo kunnen we bijvoorbeeld
een veilige werkruimte creëren
voor onze andere politie
collega’s.

evenementen zoals Koningsdag. Maar ook als er zichtbaar
politie nodig is, kan je de ruiters
en politiepaarden goed
gebruiken. Bijvoorbeeld in een
gebied waar veel overlast is, of
waar veel wordt ingebroken.

Waarom maakt de politie
altijd gebruik van meerdere
paarden tegelijk?
Een paard is een vluchtdier. Als
een van de paarden iets engs
vindt, bijvoorbeeld harde
muziek, maar de andere
paarden niet, dan blijven de
paarden bij elkaar. Wij maken
dus gebruik van het kuddegedrag van de dieren. Jonge
paarden worden ook altijd
getraind met een ervaren
dienstpaard erbij, zodat het
jonge paard een soort van
voorbeeld heeft.
Als ik een dagdienst heb ga ik
ook regelmatig alleen met mijn
paard de straat op. Mijn paard
heeft al veel ervaring. Het
alleen surveilleren op straat is
goed voor zijn zelfvertrouwen.

Wat is het spannendste wat u
heeft meegemaakt?
Mijn collega en ik zagen een
keer een vechtpartij. Hierbij
rende een verdachte weg. Mijn
collega ging hier achteraan.
Toen ik een andere verdachte
wilde vastpakken om hem aan
te houden rende hij heel snel
weg. Ik ben natuurlijk achter
hem aangegaan. Al heel snel
had ik hem weer ingehaald en
kon ik hem samen met mijn
paard klem zetten. Op dat
moment waren er geen andere
collega’s in de buurt. Toen ik de
verdachte vasthield, werd ik
belaagd door ongeveer tien
vrienden van de man die ik had
aangehouden. Op dat moment
had ik gelukkig een heel goed
paard zodat ik de vrienden van
de verdachte bij me weg kon
houden en toch de verdachte
kon blijven vasthouden.

Waar worden u en uw paard
allemaal voor ingezet?
Wij als bereden politie worden
eigenlijk overal ingezet waar
veel mensen zijn, zoals bij
voetbalwedstrijden of andere

Heeft u wel eens geschoten
met uw pistool?
Ik heb mijn pistool gelukkig nog
nooit hoeven gebruiken in een
geweldssituatie. Ik hoop dat ik
dat ook nooit hoef te doen.

Wij trainen wel meerdere malen
per jaar, tijdens integrale
beroepsvaardigheidstrainingen
(IBT) Hierbij gaan we onder
andere ook schieten op een
schietbaan, maar we schieten
dan ook met knalpatronen
(geen echte kogels) vanaf het
paard.
Hierbij trainen we niet alleen
ons zelf, maar ook de paarden.
Tijdens de IBT gebruiken we
ook de wapenstok, de
pepperspray en doen we ook
aanhoudingen te paard.
Zijn er wel eens politie
paarden gewond geraakt?
Sommige mensen (relschoppers) gooien wel eens stenen of
andere dingen naar de politie.
Het kan dan gebeuren dat een
paard gewond raakt.
Als we als Mobiele Eenheid
moeten optreden hebben zowel
de ruiters als de paarden
beschermende kleding aan.
Als een paard gewond raakt
dan wordt er altijd een
dierenarts bij gehaald.
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7. Ter afsluiting
Nu er een landelijke politie is, verandert er veel bij de
politie en dus ook bij de bereden politie. We zijn volop
bezig met nieuwe dingen!
Zo zie je ons steeds vaker rijden
met helmcamera’s. Met deze
camera’s kunnen wij bij
inzetten filmen. De beelden
kunnen live bekeken worden
door de commandant of de
meldkamer. De beelden worden
ook opgenomen en kunnen
eventueel als bewijs dienen.

naar een vermist persoon. Ook
kan de meldkamer zien waar we
rijden en ons nog effectiever
inzetten.

Track and Trace
Wij zijn voorzien van een track
en Trace (GPS) Hiermee
kunnen wij bijvoorbeeld heel
goed een bosperceel afzoeken

Op Twitter en Facebook maken
we bekend waar en wanneer de
bereden politie open dagen
heeft.
Natuurlijk kun je via social
media ook vragen stellen.

Bijna alle politieruiters van heel Nederland

Twitter
Je kunt ons volgen op Twitter,
Facebook en Instagram:
@BeredenPolitie
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kleurplaat hier uitknippen
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