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Eigenzinnigheid en kwaliteit
Stoeterij en Studbook Zangersheide 
noemt zichzelf ‘een eigenzinnig 
stamboek voor springpaarden’ en 
dat heeft hen geen windeieren 
gelegd. Heel wat Z-springpaarden 
draaien mee aan de internationale 
top en het stamboek telt ondertussen 
een 400-tal goedgekeurde hengsten. 
De activiteiten op domein Zangers-
heide in Lanaken zijn niet op één 
hand te tellen. Zangersheide organi-
seert Open Dagen en tal van evene-
menten die met de letter -Z- begin-
nen, zoals de Z-tour en het Z-festival. 
De Z-tour kondigt de start van het 
buitenseizoen aan met o.a. een twee-, 
en driesterrenwedstrijd en een 
ranking voor zesjarige paarden. 

Gloednieuwe stal voor 
toekomstige Z-toppers

Gloednieuwe stal voor 
Pareltjes van stallen
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Moeten we Stoeterij en Studbook Zangersheide eigenlijk nog intro-
duceren? Tot ver buiten onze landsgrenzen is deze befaamde stoeterij 
en fokkerij van springpaarden algemeen bekend. Maar wist je ook dat 
ze recent twee volledig nieuwe gebouwen geplaatst hebben? Ze namen 
stallenbouwer Geerkens-Hippico, een divisie van de Altez Construction 
Group, onder de arm en realiseerden twee nieuwbouwprojecten, die 
het bezoeken meer dan waard zijn. 
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Tijdens het Z-festival tonen fokkers 
hun fokproducten aan het grote 
publiek. Om de zomer af te sluiten zet 
Zangersheide de deuren open voor 
het wereldkampioenschap springen 
voor jonge paarden, de hengstenkeu-
ring van Studbook Zangersheide en 
de Zangersheide Quality Auctions, 
waar veulens van eigenaar wisselen. 
Na al dat jonge geweld kunnen 
oudere hengsten aan de slag in de 
proef, FEI Sires of the World. Stuk voor 
stuk evenementen met naam en 
faam en visitekaartjes voor Zangers-
heide.

De naam Zangersheide waardig
Net als de evenementen, de fokpro-
ducten en de dekhengsten, dient ook 

de infrastructuur de naam Zangers-
heide waardig te zijn. Zelfs voor 
gebouwen die niet open staan voor 
bezoekers, ruiters of toeschouwers 
kiest Zangersheide voor kwaliteit en 
veiligheid, maar ook voor esthetiek 
en duurzaamheid. ‘Zo kwamen we al 
gauw bij stallenbouwer Geerkens-
Hippico terecht’, vertelt Tom Lem-
mens, vice-president bij Studbook 

Zangersheide
‘Zelf kende ik Geerkens-Hippico nog 
van vroeger. Ik wist dus perfect wat 
we konden verwachten bij het 
optrekken van onze nieuwe gebou-
wen. We lieten een nieuwe merrie-, 
en opfokstal bouwen, bestaande uit 
50 individuele stallen en 7 loopstal-
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len. De bestaande stroloods werd 
herbouwd en bevat naast stro en 
hooi ook een bergruimte voor al het 
materiaal van onze concoursen en 
een KI ruimte voor de gastmerries. 
Aan de voorzijde van dit gebouw 
integreerden we een nieuwe sportstal 
met nog eens 20 stallen, inclusief een 
aparte zadelkamer en wasplaats. Het 
uiteindelijke resultaat overtreft zelfs 
onze verwachtingen. De opfokstal is 
groot, laat veel licht binnen en is 
bijzonder luchtig. De loopstallen 
hebben een grote uitloop, voorzien 
van vaste paddocks op een gedrai-
neerde ondergrond met matten. De 
ideale verblijfplek voor onze merries 
met veulens. Het geheel oogt boven-
dien uitermate mooi. Het gebouw is 
gloednieuw, maar ademt een 
traditionele, rustieke sfeer uit.’
Pieter Vanthienen van Geerkens-Hip-
pico, vult verder aan: ‘Voor beide 
gebouwen op Domein Zangersheide 
maakten we gebruik van ons eigen 
systeembouwconcept. De diverse 
bouwelementen werden geprodu-

ceerd in onze eigen fabrieken, 
gevestigd in Meeuwen en Bree. De 
keuze viel op een gegalvaniseerde 
staalstructuur, waarbij de prefab 
betonelementen, bekleed werden 
met steenstrips.’ 

Transformatie in een oogwenk
‘De keuze voor steenstrips komt 
meestal vanuit een puur esthetisch 
oogpunt’, legt Pieter verder uit.  ‘Een 
ogenschijnlijk gemetste gevel geeft 
aan een woning of in dit geval een 
stal nu eenmaal heel wat meer 
karakter dan een kale betonmuur én 
heeft als bijkomend voordeel ook een 
licht isolerend effect. De steenstrips 
worden op de betonelementen 
geplaatst en ter plaatse opgevoegd. 
Van een kale betonstructuur naar 
een karaktervolle gevel in een 
oogwenk. Van een transformatie 
gesproken! Het voordeel is ook dat de 
gladde beton aan de binnenzijde 
van de stal behouden blijft. Zo’n 
betonstructuur is handig in onder-
houd, oersterk en bijzonder slagvast. 

Hier mag een paard al eens tegen 
schoppen bij wijze van spreken, 
alhoewel we dit natuurlijk niet 
promoten’, lacht Pieter. 
Naast de gevel springen ook de 
poorten en deuren van beide gebou-
wen onmiddellijk in het oog. Een 
prachtige houtstructuur versterkt het 
tijdloze karakter. ‘Het gaat hier om 
Padoek hardhout, een zeer duurzame 
houtsoort uit Midden- en West-Afrika 
met een intense rode tint, die nadien 
mooi egaal vergrijst’, weet Pieter ons 
te vertellen. 

Praktische indeling
De rode tint vinden we ook binnenin 
de stallen terug. De vloeren en 
gangpaden zijn aangelegd in kleine 
herfstrode klinkertjes. Opnieuw een 
sfeerscheppend element. ‘Naast sfeer 
zijn voornamelijk ook efficiëntie en 
een praktische indeling van belang’, 
zegt Pieter. ‘Net zoals de meeste van 
onze klanten koos Domein Zangers-
heide voor uitschuifbare wanden bij 
de individuele boxen, waardoor de 
stallen per rij van vijf in één keer 
machinaal kunnen uitgemest 
worden. Daarnaast ging ook veel 
aandacht naar veiligheid en een 
paardvriendelijke uitvoering. Zo werd 
bij het ontwerp van de veulenhek-
kens gekozen voor een systeem met 
afwisselend voeropeningen en 
dichte delen in Govaplast planken. 
Hierdoor werd niet alleen aan de 
veiligheid maar ook aan de rust in 
de loopstallen gedacht. Bij de 
sportstal werd dan weer gekozen 
voor tussenwanden in prefab beton, 
dit geeft niet alleen een zeer solide 
maar door de afronding vooraan ook 
een elegante look.”
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