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Ingrediënten losse en strakke haag:

- M:  meidoorn (Crataegus monogyna)
- H:  haagbeuk (Carpinus betulus) 
- L:  linde (Tilia europaea)
- B:  bottelroos (Rosa rugosa)
- Ha: hazelaar (Corylus avellana)

Benodigde aantallen:
strakke haag: 4 planten per strekkende meter
losse haag:  1 tot 2 planten per strekkende meter

Zie ook onder ‘hagen’.

Bomen: 

Je kan kiezen voor bijvoorbeeld 
schietwilg, zwarte of witte moerbei, els, haagbeuk. 
Deze zijn alle goed te snoeien.

De linde (Tilia europaea) is hier getekend als vrij 
uitgroeiende boom : deze snelle groeier met prachtige 
bloesem en eetbaar blad is een aanwinst voor je paard.
en voor jezelf! 
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Boomsoorten: 

bijvoorbeeld schietwilg, zwarte of witte moerbei, els, 
hazelaar, haagbeuk, linde. Deze zijn alle goed te snoeien.

Ingrediënten losse haag met bomen:

haag:

- M:  meidoorn (Crataegus monogyna)
- H:  haagbeuk (Carpinus betulus) 
- L:  linde (Tilia europaea)
- B:  bottelroos (Rosa rugosa)
- Ha:  hazelaar (Corylus avellana)

Benodigde aantallen:
1 tot 2 planten per strekkende meter
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De hiernaast getekende gemengde losse haag is met het 
oog op onderhoud van beide zijden goed toegankelijk. 
Je zou hier ook prima kunnen kiezen voor een 
strakke, al dan niet gemengde haag. Zie onder ‘hagen’.

Je kan de haag ook op reikbreedte van je paard bij de 
paddock planten: zo kan je paard zelf de bovenkant kort 
houden. In de haag kun je eventueel (kleine) eetbare en 
schaduw gevende bomen planten 
waar de paarden gedeeltelijk bij kunnen. 
Zo groeien ze nooit de paddock in.

BEPLANTINGEN BUITEN HET BEREIK VAN JE PAARD: PADDOCK

Ben je in het bezit van een paddock en is er rondom nog wat vrije ruimte beschikbaar? Met eetbare paardenplanten kleed
je deze simpel aan tot een aantrekkelijke groene en natuurlijk ogende ruimte voor je paard en voor jezelf.

De mogelijkheden zijn eindeloos voor wat betreft de te kiezen soorten en de te maken combinaties.
Hieronder vind je enkele voorbeelden. We zijn benieuwd naar jouw resultaat!

Veel paddocks liggen relatief open en bloot op een erf of in het landschap, waardoor er ruimte is om direct rond de 
paddock planten voor je paard aan te planten. Dat is niet alleen een aanwinst voor je paard, maar vaak ook voor het 
aanzicht van je terrein. Bovendien kun je met beplanting het klimaat in je paddock sturen. Door ‘m niet helemaal rondom 
te beplanten houdt de wind vrij spel, wat voor vliegen minder aantrekkelijk is. 
Door de haag onder de zichthoogte van je paard te houden komt zijn behoefte aan overzicht niet in het gedrang.
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