
Aangezien paarden vên nalure dieren zin die zeker niet alleen gras eten. maar van
oorsprong een aanzienluk deelvan de dag vullen met het zoeken naar eelbare takken,
lwijgen en kruiden. is het zinvolam in deze natuutijke behoefte te voorzien.
lk wil op een toegankelijke manier inzichtelijk maken hae je simpel een eetbêrc. gezon-
de en uitdagende groene omgeving voor je paard kan creëren met voar paarden eetbare
planlen. Ongeacht of je een balkon, kleine weide of een groot terrein tat je beschikking
hebt. ln een reeks aftikelen zaltk het cancept uit de doeken doen. trfr.rf ,|a.(]]d!,rrlrr[rf/

wie zoekt naareêtbare planten voor paaden (en pony\
ezê s)stu l  voora op eên heê l js taan p la. len d ie neteetbaar

a 4. voo pàd d"l e' zêlt\ i<<cl-er re a,tl|q odr 's tarre..
/ wa.l zo wordl vooralde negatieve kant van vÍiknabbe en In de

naluur beiicht, lêÍwijl ju sl het zoeken nááren elen vff veiige

voor mÍ rijn paarden alvanaf mijn vrcegejeugd êê'r niel
weg te denken onderdêelvan mn leven net als panten As
recreatief rliler hoLd ik min lwee paáfden op een zo naluurlilk
mogelike maner Dat houdt onder ándere n datze slíuiken
en bomen lot hun bèschikkn9 hebben waáÍva. ze mogen
elen OoL lijden\ een 'rl t'||gen ze aÍen toe dê vÍjhed om In
dê nátuLrleelen ván de planlen die hun voo.keurhebben
Voór mÍ als planlenkennêrze ik in een oogopslag vanwelke
plánlen de paarden êten en welke hun grootsle voorkolr
hebben.  t íaar ik reá l i see Íme@kdatd i l v@rvee mensen
helemaaloiet hètgevà is: ze hebben geen idee wetkeeetbare
p anlen er n hun omgeving groeen ei waarze hun paard btil
mêê kunnen maken. iede.paard zou Ioega.g moeten hebbên
tol hetgêen waaNoor ht oorspronkerjk gemaakl is: grazên
en knábbeen van a dle plánlen d e ofdêrdee van 2ijn natwr

planlen, bohen en struiken zoweldefyseke as de menlale
oê2o dh" d vdn ie pdd_d beroÍdeÍr qel (nabbeler rrÍ r^r.
gen ên takken, helexploÍeren van de oÍngevifg s her nog
€ts êetbaars 1e v nden? geêíl paêrdên een hoop voldoe,
nng. Vêryelirg svooreef paaÍd dal teellonder.aluu iike
omsrandigheden en zellzin kosrle bij e kaaÍ schaíe I dan
ook een volledig onbekend begiplHet zoeken naar voedse
zorgt leqelijkerlijd vooÍ de bf@dnodige beweging, eên aspecl
dal in onze cuhuurvan hel paarden houden nogalêens onvo
d@ndè aànwezg s, mel ve.schillende íts ekê en mentare
kláchten tot gevolg Hieíis.og een were d te win.en.
ovezchlên mel gíge planten loorpaaiden zijn eí dus wel.
maarzoute net oók w len welen welke plánten we gêzond
en eelbaar2jn voorjê paard? En hoe te d e dai leryo géns
lóe kan passen n ofomje wede, oÍin je lun? Van mêl náme
vee kruiden s algemeen bekend dal ze gezondhe dbêvoroe-
rende sioÍien kunnen bevalten Dt geldiookvoorvee bomen
€n struken de n dê rie natuufgroeieft Dar s in ieilé nlets
n euws: a le pantên hêbben zo hln elgen samensteling, het
is jlist die broodnodige áfwsselng èn d vercite I die eên rán!
soen comp eel en uildage.d houdr. aan het mogeljk maken
van dil gêvarieerde rantsoe. wi ikgraag een bidrage leveren.
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\/atqende teët eer batbeeld

toat een wttle net eetDle

hcptant)ng laat je paader)

Om mee. te  weten  te  komen overonde.ánderê  de

eotbáaÍhed en de nhoudsstoÍÍe. van pênte. heb lk een

op erdrng Íylotherape gevogd. Fylolherapre besludeert de

samensle ing van de versch lefde onderdelen van planlen
^ - d ó a è ' r . q . .  p o i ó  o p  ^  . n a é -  D - / " o p ê d '  i

een eerste sláp oeweesl om verderle kohen mel ml. droóm

zoveelmogeliik páardê. de káns bredeó om Ie knabbee. ván

eelbare bomen en stru ken. zoá s 2e dál rn de náluur ook 20u

dcn doen Naasl de Íylolhefapre zln onderzóèken d e de eel
gewoonlen va. paarden n NcdeÍandse en Elropese naluuÉ
q '  bed"  b"  r '

v roeger ,  voo Í  he t t i jdpe fk  vàn hê t  hoo ien  zoak  we dá t  nu

kennen. wás êr nog vêe meeí evende kennis áanwêzig oler

aafvu ende eêlbaÍe gerlasse. voor mens en dier Men moesl
we de hlrdige lechnek lan bilvoorbeeld hel hooien onlbrak.
en brl qebíek aan genoeq hooien voedingssupplemen(en was

men op na tuur i l ke  b íonnen van v làó inên enêÍg ie  en  m.e

Íáen áángewezen Suppemente .  zoá  s  d  e .u  êangebode.

Veeholders en paardenegenaren oolslten . de zomeímaan

den tákkên en twlqen voor hun d erên d e s w nlers gedroogd

gevoerd  wêÍden Ln  een vógend a Í lke lvê Í le  k  her  meeroveÍ

Hel s de moêitê wáàÍd óm dezê kennis weêÍ óndêÍdee le

máken van de huidige paaÍde.houde.it aldàn nèt hobbymát9.

aangevud metde ke..rs en technek ván vandaao de dág De

conbna le  ên  a iw issernq .  he l  áánbo l  maak l  da l  paaÍden

I  I  / o 1  o o ê  d . , '  9 o t  ' r  ' r - l . o ê  / i  a - - a . ê t l

krng van hetdáge lks even ván ie paard ku..e. bêtekenen.

Kortwe8 zijn en vie. Sroepen planten voor paarden: kru-

de .  s l ru rken bomên en mpá. len  ndevo lgêndêVr lRurÈÍ
ga k onderánderê verder . op deze qÍoepen èn dê loêpas'

s'ngsmogel jkheden ervan

Voordelen van gevarieerde beplanting
in en/of om de wei
EetbaÍe plànle. brengen diveÍsteil in het ranlsoen doorde aanwezighed
van ve.sóhllende mine.alen. vltaminen en (niel le vergeten)vezels

Eelbaíe planlen voÍmen een plez er ge bez gheid voorje paard: hel kaa

eten van lakken en lwijqen ls een nalu!rlitke bezigheid die veelvoldoe

Eelbare panlen k!nnen bjdragen aaf een aanlrekke jke natlunlke
' '  rÈ1-9  à ' je  e rde  o  o"  o r "  -  o  -qe . rag  d"J  . "

Eelbarè pánlen kunnen beschLttino legen w nd regen en zon bedèn.

Dóór hel áa. egge. vaf een áanhekke jke eelbare Íoute njèwèidè

s( mulèrên eeiba€ panten bêwegiig b jie paard DaaÍbijwekl het óntbíe-

ken vàn êen lolaalovezicht - dat kan jê mel bomen en slruken beweÍk-
stel gèn - de nieuwsgerigheid van hel paaÍd op. wal daaÍdoor aangezel

Heb je  naêr  aane id ing  va .  d  t  a íke  eer  v raag o fw i  jê  èèn ervar ing

deef?  Je  ku . t  me bere iken va  s ie lske@pàáÍdenpant .n l

Sielske Melz s pántenkwekervan beÍoep Ze is het ge2icht áchter

Paard en Pánl (wwwpaardenplant nl). De mssie van Páárd en Planl

is hel veEpreden van kennis over en hel aanbeden ván vooÍ páarden

eetbare planlen waarmeeje as paardeneigenaaf een gezonde en

uildagênde èeíomgeving voorle paard kan c.eëfen. A meer dan 15
jaar heefl zj sa'nen mel haar compagnon een ge.enommeerde kwe

kert (ww.arborealls.nl ). Eén van de speciaiiteilen ván de kwekeíij
it hel assorlimenl eelbarê planlên. bonen en struhe. voo. mer, ên

dier Tevens adviseerl Sielske bt helonlwerpen en áanelgen van een
plant(p)aàrdigê omgeving
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