Studiedag ‘ Paardenkracht ‘
Een bron uit het verleden met toekomst…
Het trekpaard aan het werk in en rond steden en gemeenten.

Op 14 januari werd de studiedag ‘ Paardenkracht ‘ ingericht ter gelegenheid van de Vlaamse
land-en tuinbouwbeurs ‘ Agriflanders ‘ die doorging in de gebouwen van Flanders Expo te
Gent.
Deze studiedag werd ingericht door ‘ Stal Talpe ‘ in samenwerking met het stamboek van het
Vlaams Paard.
De slogan van het project ‘ Paardenkracht ‘ was ‘ Het trekpaard aan het werk in en rond
steden en gemeenten, een bron uit het verleden met toekomst.’
Project ‘Paardenkracht” in enkele woorden:
- Zoeken naar nieuwe bestemmingen voor het trekpaard.
- Professionele opleiding en scholing van een nieuwe generatie trekpaardgebruikers.
- Uitwerking en begeleiding van nieuwe projecten voor het moderne gebruik van het
trekpaard.
- Aanspreekpunt voor alle steden en gemeenten, natuurverenigingen, bosgroepen, ….
die het trekpaard op de één of andere manier terug wil gaan inzetten.
Inhoud van de studiedag en demonstraties.
Tijdens Agriflanders organiseerde de `Stal Talpe' in samenwerking met het stamboek van het
`Vlaams Paard' een studiedag en demonstraties met als doelstelling promotie te maken bij de
Vlaamse steden en gemeenten voor het herintroduceren van het trekpaard in en rond de
Vlaamse steden en gemeenten.
Tijdens de studiedag op vrijdag 14 januari 2011 werden zowel de Vlaamse steden en
gemeenten als de natuurverenigingen overtuigd waarom ze trekpaarden zouden moeten
inschakelen in hun werking.
Aan de hand van gastsprekers werden de in België al bestaande projecten waar men
trekpaarden gebruikt in steden en gemeenten nader uitgelegd. Alsook het waarom en de
mogelijkheden van het moderne gebruik van trekpaarden werd in dit congres ronduit naar
voren gebracht.
Verschillende moderne machines die al beschikbaar zijn voor paardentractie werden tijdens
Agriflanders op 14, 15 & 16 januari 2011 gedemonstreerd. Het hedendaagse ruime aanbod
van deze moderne machines getrokken door paardenkracht biedt de mogelijkheid om
economisch en ecologisch verantwoord het trekpaard te gaan gebruiken.
Het trekpaard in de kijker.
Het siert de vereniging “Het Vlaams Paard” en ‘Stal Talpe’ dat ze niet aan navelstaarderij
doen, maar de volledige trekpaarden stapel willen helpen promoten. Uiteraard wil men het
Vlaams Paard terug aan het werk krijgen, maar tezelfdertijd willen de organisatoren alle
trekpaarden mee in de kijker plaatsen. Een ruimdenkend en vooruitstrevend initiatief waar alle
trekpaardenrassen baat bij hebben.

Zoeken naar nieuwe bestemmingen voor onze trekpaarden
Het trekpaard wordt vandaag de dag vooral gehouden uit liefde
voor deze dieren en voor de ontspanning; met daarbij een
groeiend gebruik van ons trekpaard in de recreatie, zowel
bereden als aangespannen. Het economische belang van het
trekpaard is weggedeemsterd, doch de know-how van de fokkerij
en al de omkaderende activiteiten leeft tot op heden verder. Om
dit niet verloren te laten gaan is het van groot belang dat het
gebruik van het trekpaard bestendigd wordt en dat er nieuwe
bestemmingen worden gezocht en gevonden. Vandaar het idee
om onze trekpaarden te herintroduceren in onze Vlaamse steden
en gemeenten.
Verwelkoming en programmatoelichting.
Door Dhr. Mark Wentein, Hoofdredacteur Hippo Revue, Voorzitter Vlaamse Liga
Paardensport, Uitbater van huurkoetsen te Brugge, Voorzitter Belgische Confederatie van het
Paard. Dit zwaargewicht uit de Belgische paardenwereld en begenadigd speaker was dan ook
de ideale persoon om als moderator van deze studiedag op te treden.
Het moderne gebruik van het trekpaard in en rond steden en gemeenten
Door Dhr. Jurgen Talpe, Stal Talpe, Projectcoördinator ‘ Paardenkracht’.
Jurgen Talpe kwam als eerste spreker aan bod. Het was zijn vader Roger Talpe die mee aan
de wieg stond van de heroprichting van het stamboek van het Vlaams Paard, en die als eerste
het Vlaams Paard van Amerika naar Europa terugbracht. Jurgen kreeg de trekpaardenmicrobe
dus van kinds been af op het ouderlijke erf ingelepeld. Jurgen is hengstenhouder, hoefsmid,
meninstructeur, houder van handelstal voor trekpaarden, invoerder van Vlaamse Paarden,
verdeeld tuigen en menbenodigdheden (vooral Amerikaans tuig). Hij is ook organisator van
menopleidingen, workshops, stages,.. enzovoort. Dit keer fungeert hij als projectcoördinator ‘
Paardenkracht’.
Projectcoordinator Jurgen
Talpe, begon met te stellen dat
het trekpaard verdwenen was
uit het straatbeeld. Het project
paardenkracht heeft tot
doelstelling om daar verandering in te brengen.Op een
moderne en eigentijdse manier
hebben reeds meerdere
projecten bewezen dat het
trekpaard perfect inzetbaar is
in onze steden. Dit is enorme
troef die het bestand van het
trekpaard kan omhoog krikken.

Een nieuwe bestemming voor onze trekpaarden in onze steden en gemeenten. Frankrijk en
Oudergem bewezen reeds dat het kan.
Een enquête door de Franse Haras Nationaux (enquête SOFRES) in 2003 liet toen al blijken
dat:
73% van de Franse bevolking op de één of de andere manier het trekpaard in hun stad wil
zien:
- Stadsbezoeken met paard en koets, pendeldienst bij evenementen,...
- Ophalen van het huisvuil, glas,...
- Onderhoud van parken en groene zones, water geven aan bloemen en planten,...
- Boomslepen, onderhoud natuurgebieden....
Uit deze studie bleek dat er toen al 30 steden één of meerdere trekpaarden in gebruik hadden.
De studie werd in januari 2010 overgedaan met het resultaat dat er rond de 130 steden één of
meerdere trekpaarden in gebruik hebben.
Dichter bij ons, in Oudergem, worden er ook al trekpaarden ingezet. In het kader van een
duurzaam vlootbeheer worden er 4 trekpaarden en 5 begeleiders van de vereniging ‘Paard en
Bos' ingeschakeld in de gemeentelijke groendienst. De trekpaarden trekken onder andere de
sproeiwagen voort en helpen bij het ophalen van vuilnis. Ze hebben geen benzine nodig en ze
vervuilen dus niet. Voor het eerst sinds de jaren 1950 zijn er aldus opnieuw trekpaarden in de
stad. Een proefproject waar mens en paard wel bij varen. Plantsoenen bewateren, vuilbakken
leegmaken en wandelpaden proper houden zijn de belangrijkste taken waarvoor hier
trekpaarden worden voor ingeschakeld.
Ook andere gemeenten willen groen licht geven voor aanwerving van trekpaarden. Die
trekken niet alleen veel gewicht maar ook gemotiveerde gemeentearbeiders aan: met een
paard werken geeft de job extra waarde! De mensen zijn altijd blij om hen te zien. Zo wordt
zelfs vuilniszakken ophalen plezant. Ze komen volop in het verkeer en vormen aldus een
publieke trekpleister.
Jurgen benadrukte dat voor het moderne gebruik van trekpaarden er nood is aan :
- Opleidingen van professionele menners.
- Africhten van kwalitatieve trekpaarden.
- Moderne machines voor trekpaarden.
Project INTERREG IV : het trekpaard in dienst van duurzaam bosbeheer en
plattelandsontwikkeling
Door dhr. Manu de Meulenaer, Meninstructeur en werkpaardenspecialist.

Dhr. Emmanuel de Meulenaer lichtte het
INTERREG IV project toe, met een case
study over het toeristisch domein
Robbesscheier te Munshousen – GHL

Case study : Domaine touristique du cheval de trait ardennais “Robbesscheier” te
Munshausen – Groot-Hertogdom Luxemburg
Het domein Robbesscheier heeft meerde functies, waaronder “Het musée vivant du cheval de
trait Ardennais. Daarnaast is het INTEREG PROJECT : “Het trekpaard in dienst van
duurzaam bosbeheer en plattelandsontwikkeling” een belangrijk aandachtspunt.
De objectieven van dit project bestaan uit: het valoriseren van het trekpaard als werktuig in
duurzaam bosbeheer en plattelandsontwikkeling(gemeente).
Men onderneemt er concrete acties rond studies, proefnemingen, vorming en communicatie
en sensibilisatie voor het gebruik van trekpaarden.
Met als streefdoel :
-de uitbouw van een modern Ardenner trekpaard referentiecentrum, waar traditioneel
handwerk wordt bewaard, moderne toestellen worden gebruikt, waar men een vakcompetente
aanspreekpartner vindt en waar paardenactiviteiten worden georganiseerd.
Het centrum beschikt over een modern machinepark voor trekpaarden, die ingezet worden
voor huifkarritten, maaien van natuurreservaten, ophalen huisvuil en voor het boomslepen.
Dit project toont aan dat het trekpaard perfect inzetbaar is in moderne bedrijfsvoering. De
concrete paardenopdrachten bestaan uit 14250 paardenuren per jaar of 1800 uur per paard per
jaar.
Functie van het paard in de stad Brugge.
Door dhr. Mark Wentein, Uitbater van huurkoetsen te Brugge
De heer Mark Wentein schetste als woordvoerder van de vzw “De Brugse Koetsiers” de
functie van het trekpaard in de Stad Brugge. De Brugse koetsiers zijn geëvolueerd van
taxibedrijf naar toeristische trekpleister. Er zijn 13 vergunningen voor koetsen en 3
vergunningen voor paardentrams verleend door de Stad Brugge. Er zijn in totaal een 6-tal
uitbaters die samen ongeveer 85 geregistreerde paarden hebben. Alles samen goed voor 35
fulltime arbeidsequivalenten.Samen staan ze in voor het vervoer van 350.000 toeristen per
jaar . De Brugse koetsen en hun paarden hebben dan ook een toeristische meerwaarde voor de
historische stad Brugge.
Op de dag van vandaag zijn de koetsen een ecologisch transportmiddel in de historische
binnenstad, met een link tussen het heden en het verleden. De paarden hebben ook een
meerwaarde als troeteldier. Mensen zien graag dieren en de kinderen maken graag kennis met
de paarden.
Het is een economisch bedrijf met fulltime personeel maar daarnaast biedt het ook
werkgelegenheid aan verschillende ambachtelijke beroepen, zoals :
- hoefsmid
- Gareel- en tuigenmakers.
- Koetsenconstructeurs.
- Koetsier
- Para-agrarische activiteiten zoals hooi- en foerage, mestverwerking, stallingen …..

Modern management
Door gebruik van moderne rijtuigen.
Paardvriendelijk werken (oa. regelmatig drinken en in de zomer, wassen en verfrissen van de
paarden)
De paarden zorgen voor geen overlast in de stad. Niet voor de toerist en ook niet voor de
lokale bevolking ( van 09.00 uur tot 22.00 uur = geen nachtlawaai).
De paardenmest wordt opgevangen direct aan het tuig door een drollenzak tussen paard en
koest. Deze zak wordt regelmatig geledigd aan het Begijnhof in plastieken vuilbakken.
Deze plastiek vuilbakken worden afgevoerd naar een vergunde mestopslag met eigen
mestwagen. De mestwagen zorgt voor een positief imago, de route wordt regelmatig geveegd
en stand- en rustplaatsen afgespoeld.

Dhr. Mark Wentein, als zwaargewicht in de
Belgische paardenwereld en als begenadigd
speaker, wist hij als moderator deze
studiedag vlekkeloos te laten verlopen.
Tevens gaf hij ,als woordvoerder van de
Brugse koetsiers,een boeiende uitzetting over
het gebruik van ( trek)paarden binnen de
Brugse binnenstad.

Trekpaarden aan het werk in de gemeente Oudergem
Door Mevr. Sharon Lavin, Lid vzw Paard en Bos.
Mevr Sharon Lavin verduidelijkte het moderne gebruik van trekpaarden in Brussel,
meerbepaald te Oudergem.
In 2000 werd de stichting Paard en Bos opgestart.in de boerderij van het Rood Klooster te
Brussel. Er werd gestart met 1 paard en 3 vrijwilligers.
In 2009 werd er een professionalisering doorgevoerd gebaseerd op 4 peilers.
- Het werkende paard
- Het pedagogische paard
- Toerisme met paard
- Sociaal werk met paard.
In 2010 bestaat het team uit 4 paarden en 20 vrijwilligers.
Doelstelling is promotie te maken voor het trekpaard in Brussel.

Enerzijds door het trekpaard voor te stellen tijdens stoeten en optochten, anderzijds door het
modern gebruik van het trekpaard bij het onderhoud van de groene ruimten binnen de stad.
Opdrachten uitgevoerd door vzw Paard en Bos
Overheidsopdrachten voor het Brussels Instituut voor Milieubeheer
- Rood Klooster :
o Ophalen van vuilnis
o Besproeien van jonge bomen en planten
o Ophalen van haagsnoeisel
o Onderhoud van velden
o Regiedagen: hulp bij boomslepen, etc
- Woluwepark
o Ophalen van vuilnis.
Oudergem
- 1 maand plantenbakken in de gemeente water geven.
De trekpaarden bewijzen hun diensten binnen het
project. Sinds 1 april 2010 zijn er reeds 1200 km
afgelegd met de vuilniswagen, waarbij meer dan
5000 vuilniszakken werden opgehaald. In die
periode werd er eveneens 95.000 liter water
vervoerd voor het besproeien van planten.
Naast de economische inzetbaarheid is vooral de
sociale impact indrukwekkend. Er is een enorme
grote interesse vanuit het publiek. Daarnaast biedt
het ook een motivatie aan de verschillende
gebruikers van het paard. Voor de gemeentelijke
arbeiders is het een opgemerkte en aangename
job. Veel mensen spreken hen aan of aaien de
paarden. Het project creëert ook werkgelegenheid
voor personen met een lage kwalificatie.
Mevr. Sharon Lavin eindigde met een mooie
video waarin het trekpaard in al zijn facetten aan
het werk te zien was.

Demonstratie moderne machines met paardentractie
Door Stal Talpe ism de vzw. Het Vlaams Paard.
Na het congres werd er door de Stal Talpe en de vereniging van het Vlaams Paard een
voorstelling gegeven in de grote piste van zaal 8 van Agriflanders. De inzetbaarheid van het
trekpaard en het gebruik van de moderne machines werd aan de deelnemers en aan het grote
publiek voorgesteld.

1) Stadswagen:
Deze modern gebouwde stadswagen toebehorend aan de vzw Paard en Bos wordt veelvuldig
ingezet in de Gemeente Oudergem. Het ophalen van vuilniszakken in parken, is met deze
wagen een goed werkend systeem. Deze stadswagen is uitgerust met een kantelbare laadbak
die er voor zorgt dat men zonder problemen de lading op verschillende plaatsen en situaties
kan legen.
Deze eenpaards stadswagen weegt 750 kg en heeft een laadcapaciteit van 1500 kg.
Het paard is opgetuigd met een traditioneel Belgisch werkgareel.

2) Pintow Power Cart:
Deze moderne paardentractor is van de Engelse constructeur Cart Horse Machinery en wordt
hier voorgesteld met een busatis messenmaaier van 1m90 breed. De pintow power cart is
voorzien van een aftakas en een driepunt lift systeem. Cart Horse machinery heeft een breed
aanbod van moderne werktuigen met paardentractie.
Men kan stellen dat een geroutineerd span paarden in samenwerking met deze machine tijdens
het maaien een rendement kan leveren van 0,5 hectare/uur. Deze manier van maaien wordt
reeds veelvuldig toegepast in Duitse natuurgebieden waar men het verbied van nog met
tractoren de gebieden te betreden.
Heel wat hedendaagse machines speciaal gebouwd voor de tractor kunnen aan deze pintow
power cart worden aangekoppeld wat hem een zeer breed gebruiksvlak biedt.De paarden zijn
opgetuigd met Amerikaanse gareeltuigen, die op vandaag in de Usa door de Amish people
worden vervaardigd en gebruikt.

3) De voorwagen:
De voorwagen is speciaal gemaakt om alle activiteiten uit te voeren met een gewone
aanhanger. Hier wordt gedemonstreerd hoe men de bloemen en planten gaat water geven.
Maar er zijn uiteraard heel wat meer mogelijkheden; vervoer van snoeiafval, glas op halen,
papier en karton,…
Dit type voorwagen is verkrijgbaar voor zowel enkel- als dubbelspan.

4) Het boomslepen:
Voor zowel eerste uitdunningen als het zwaardere sleepwerk kan het boomsleperspaard
perfect functioneren. Het zorgt voor een minimale schade aan bodem en omgeving en werkt
perfect in harmonie met de natuur. Tevens is een paard veel toegankelijker dan een machine
bij dichte begroeiingen.
De hier voorgestelde aanspanning wordt gemend op het kordeel, dit betekent dat de menner
het paard enkel via één leidsel bestuurt. Een typisch Belgische wijze van mennen van
trekpaarden. Bij het boomslepen de meest toegepaste wijze van mennen.

