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roundpen als onderdeel van eetbaar pad

Weide met eetbaar paardenbosje, op te delen  en open te stellen naar eigen inzicht en behoefte.

Weide met eetbare randen, en  - op termijn -  vrij toegankelijke bomengroep

Je kan je weiland op verschillende manieren indelen
en zo voor je paard een uitdagende omgeving cre-
eren. Voor de invulling heb je een groot assortiment 
eetbare bomen, heesters en kruiden tot je beschikking. 
Hieronder vind je aan aantal voorbeelden.

Om tot een oogstbaar resultaat te komen scherm je
de jonge planten en ook de stam van de bomen af 
tegen vraat, bijvoorbeeld met draad. Op termijn kan 
je de draad weghalen bij de bomen; blijf wel de stam 
tegen vraat beschermen met bijvoorbeeld gaas. 

eetbaar paardenbosje met bomen, struiken en kruiden / gras,
af te sluiten met draad

kruidenhoekjes: 
laat de onderste draad weg 
zodat je paard aan de randen 
kan knabbelen.
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kruidenhoekjes: 
laat de onderste draad weg 
zodat je paard aan de randen 
kan knabbelen.

Paardenplanten: bomen, struiken en kruiden / gras,
af te sluiten met draad

In bijna ieder weide is er wel een plek voor een eetbare  - en schaduw gevende - boom of struik. 
Heb je wat meer ruimte dan kun je er voor kiezen om een deel van je weide te beplanten en deze 
permanent of op gezette tijden voor je paard toegankelijk te maken. 

Onderstaande voorbeelden kun je gebruiken ter inspiratie voor de inrichting van je eigen weide.
Neem voor je gaat planten de tien te nemen stappen op de website eens door: hier vindt je handige
praktische informatie over het voorbereiden van je plan!

BEPLANTINGEN BINNEN HET BEREIK VAN JE PAARD: VOORBEELDEN

Eetbare bomen: 
hier staat je paard straks heerlijk in de schaduw,
en beschut tegen de regen.

wilg (katjes) oregano

wilg (blad) moerbei

bottelroos meidoorn

hazelaar framboos

citroenmelisse haagbeuk

framboos bottelroos

linde zwarte els

rode hazelaar longkruid


