
Vanaf komende januari zullen er in het natuurgebied ten zuiden van Linden in plaats van de runderen 

kleine pony’s komen Het zijn Exmoor pony’s. Het is de bedoeling dat er 5 merries en 1 hengst komen. 

De Exmoor pony is een ondersoort van het wilde paard. In het gebied ten oosten van de Steegstraat tot 

Europarcs blijven de nu aanwezige runderen, dus ook na 1 januari hun begrazingsgebied behouden. De 

gemeente in overleg met de stichting Taurus, die het beheer over het gebied heeft, wil komend jaar 

gebruiken om ervaring op te doen met de pony’s. De verbinding tussen beide natuurgebieden onder de 

ophaalbrug door wordt afgesloten. 

De waarschuwingsborden worden aangepast, de regels blijven hetzelfde. 

De pony’s vertonen in tegenstelling tot de runderen eerder vluchtgedrag. 

NIET voederen, dat maakt dat de pony’s uiteindelijk toch gaan bedelen. 

Honden aan de lijn houden. 

Tot zover de info van de gemeente Land van Cuijk. 

  

Wikipedia meldt over de exmoorpony 

 

De exmoorpony of kortweg exmoor is een ondersoort van het Wilde paard (Equus ferus). De exmoor 

is een kleine en sobere pony, die heeft overleefd in het Verenigd Koninkrijk in een extensief beheerde 

omgeving. Nog altijd leeft de exmoorpony voort in wild levende kuddes, met natuurlijk gedrag, in 

het Nationaal park Exmoor. Exmoorpony's kenmerken zich door hun licht- of donkerbruine vacht 

met meelsnuit. Ze worden ingezet voor de begrazing van natuurgebieden en, met de juiste opleiding, 

als veelzijdige pony voor kinderen. 

De exmoor is een vrij kleine pony. Merries zijn tussen de 116,8 en 127 cm groot. Hengsten en ruinen 

zijn iets groter, namelijk tussen de 119,4 en 130 cm. 

De pony's zijn vaak lichtbruin maar donkerbruin komt ook voor. Ze hebben lichtgrijze ringen rond de 

ogen. De buik en de binnenkant van de dijen zijn veel lichter gekleurd dan de rug. Rondom de 

neusgaten en de mond hebben de pony's een grijsbruine kleur, zodat het lijkt alsof ze hun mond in een 

bak met meel hebben gestoken. Dit wordt een "meelsnuit" genoemd en is een kenmerk bij uitstek van 

de exmoorpony. 

De exmoor heeft een elegant hoofd met wijde neusgaten, de ogen zijn groot en sprekend. De pony's 

hebben kleine, beweeglijke oortjes. De hals is kort en breed, geplaatst op een stevig lichaam met een 

diepe borst. De schouders zijn redelijk schuin. De pony's zijn goed geribd en hebben een brede, vlakke 

rug. De benen zijn kort en hard. De hoeven zijn klein en zeer gezond. Door hun woeste leefomgeving 

zijn ze goed aangepast aan barre weersomstandigheden. Zo krijgen ze in de winter een enorm dikke 

wintervacht. Deze bestaat uit een dubbele laag. De onderlaag is kort en wollig. De toplaag bestaat uit 

langere haren en is vettig. Dat houdt de regen en kou buiten en de warmte binnen. In de zomer heeft de 

vacht een koperachtige glans. Exmoorpony's hebben - in vergelijking met gedomesticeerde paarden- 

of ponyrassen – een zwaar bovenste ooglid. De Engelsen noemen dit "paddenogen". Het zware ooglid 

beschermt de ogen tegen regen, sneeuw en wind. 

De gangen van de exmoor zijn ruim. De dieren hebben een groot uithoudingsvermogen, wat verwacht 

mag worden van wilde dieren. Als laatste heeft de exmoor nog een speciaal fenotypisch kenmerk. De 

exmoor heeft zeer diep geïmplementeerde kiezen, net als het przewalskipaard en 

gevonden pleistocene fossielen van oerpaarden. Dit fenotypische kenmerk, net als typisch wilde 

genetische kenmerken in het mitochondriaal DNA, maakt dat de exmoorpony geclassificeerd dient te 

worden als een ondersoort van het wilde paard. 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Meelsnuit&action=edit&redlink=1

