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Paardenstalspecialist Geerkens-Hippico

Van design box  
tot brandwetgeving
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Een stal bouwen is meer dan een paar staalwanden 

en een dak. Tenminste, dat kan het zijn. Aannemer 

Geerkens-Hippico onderscheidt zich in de markt als 

paardenstalspecialist en houdt de klant al een spie-

gel voor, voordat hij aan zijn project begint. Wat 

kost je onderhoud? Wat kost je gebouw vandaag in 

aankoop? Die prijs ligt misschien wat hoger, maar 

wat kost het gebouw om hem tien jaar te onderhou-

den? Heb je veel schilderwerk en andere jaarlijks 

terugkomende punten? Verkoopdirecteur Pieter 

Vanthienen: “Je gebruikskosten maken het verschil!”

 P
ra

k
ti

jk

CaP juli/augustus 2011   13



“De meeste stallenbouwers, industriebouwers, bieden ruwbouw aan. 

Een dak boven het hoofd, of dat nu voor een kip, een paard of een stel 

varkens is. Maar naar licht, slijtage en veiligheid toe zijn er serieuze 

verschillen voor paarden”, stelt de verkoopdirecteur. Het begint al bij 

het concept. Hoe de staalstructuur wordt gedimensioneerd bepaalt of 

de boxen zullen passen. “Nadenken over het geheel vanaf het begin, 

maakt het verschil achteraf. Het unieke aan ons bedrijf is dat we de 

boxen zelf produceren en eigen staalateliers hebben.” De fabricage 

van staalstructuren, prefabbetonwanden, elementen voor de hoefslag-

kering en andere voorzien dat ze vergaand kunnen specialiseren en 

producten afstemmen op het concept.

Geerkens-Hippico is een kleinere divisie binnen de Altezgroep, maar 

met een sterke specialisatie. Totaalconcepten afgestemd op het 

paard en de klant bijstaan van begin tot aflevering. “Door sector- en 

paardenkennis kunnen we veel conceptbepaling doen met de klant. 

We vertrekken heel vaak vanaf een wit blad en werken samen het 

project uit, tot bouwaanvragen en de volledige opbouw.” Zowel 

tekenaars als verkopers hebben al jaren voeling met paarden en 

ook voor de projectleiders proberen ze mensen te vinden die in de 

paarden zitten, zodat ze kunnen meedenken en een meerwaarde 

kunnen aanbieden. Doordat ze sinds enkele jaren onderdeel zijn 

van de Altezgroep, heeft de aannemer 27 montageploegen, een 

groep van vierhonderd mensen ter beschikking.

“Nadenken over het 
geheel vanaf het begin, 

maakt het verschil 
achteraf”

De veulenstal.

Slimme opbergvakken houden de 

gangpaden vrij van spullen.
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Concept terugdraaien

Veel plannen die de aannemer binnenkrijgt, zijn al goedgekeurd en 

vergund, maar totaal niet aangepast voor paarden. “Dan draaien wij 

heel dat concept terug ondersteboven, met het gevolg dat de bouw 

niet meer klopt met de vergunning. Moeten we opnieuw een regulari-

satie indienen. Alles van dag één juist aanpakken, heeft veel voorde-

len”, benadrukt Vanthienen, die gewoon is de klant allerhande prakti-

sche vragen voor de leggen, voordat daadwerkelijk begonnen wordt. 

De totale kosten zijn niet enkel de bouw van de stal, maar ook het 

onderhoud die het zal vergen. “Je gebruikskosten maken het verschil”, 

benadrukt de verkoopdirecteur nog maar eens. Vooral het gebruik van 

materialen kan dit sterk bepalen. “Tegenwoordig zie je veel trends, 

zoals gelakte poorten. Maar die moet je jaarlijks of tweejaarlijks 

schilderen.” Veel werven werken momenteel met hardhout, padoek of 

afromosia. Schrijnwerk dat vergrijst en geen onderhoud meer vereist. 

“Het is de mix van smaak en budget”, bevestigt Vanthienen.

Brandwetgeving

Landbouwgebouwen vallen sinds augustus 2009 onder de gewijzigde 

wetgeving voor industriegebouwen. Dit geldt ook voor de paarden-

sector. Voor agrarische gebouwen was er vroeger geen duidelijke 

wetgeving. “Deze werd voordien bepaald door de lokale brandweercom-

mandant en was vaak enkel van toepassing bij commercieel uitgebate 

maneges. Nu is de regelgeving ook op fokkerijen en privé-uitbatingen 

van toepassing”, vertelt Vanthienen. Het is voornamelijk in de porte-

monnee dat de paardenstalbouwer dit voelt. “De hele landbouwsector 

worstelde daar vorig jaar een beetje mee. Hoe passen we de landbouw-

wetgeving aan die nieuwe eisen aan? Dat hebben wij voor de paarden 

deels gedaan. Dat heeft ervoor gezorgd dat we oplossingen hebben 

Ruime paardenboxen met veel lichtinval.
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bedacht en gefundeerd de brandweercommandanten kunnen aanspre-

ken met voorstellen.”

De verkoopdirecteur geeft een industriegebouw met een grote hal 

als voorbeeld. Vanaf een bepaalde oppervlakte moet die gecomparti-

menteerd zijn. “Dan zie je muren die boven het dak uitsteken om het 

ene deel van het andere te scheiden. Als je dat met een paardenstal 

of een privaat project doet, zullen de mensen niet lang gelukkig zijn.” 

De aannemer vond bijvoorbeeld oplossingen met brandafkleding van 

het dak. “Het is altijd een beetje omzetten van een wetgeving naar een 

praktisch gebruik. Dat is een specifieke kennis die je moet opbouwen.”

Verwarmde ruimtes waar mensen komen dienen te voldoen aan de 

EPB-wetgeving. “Er moet bijvoorbeeld een bureautje staan, een ont-

vangstruimte zijn... Dat schroeft de totale kostenpost omhoog.”

design box

Stoeterij Berghoeve is één van de grootste projecten in opbouw in 

Balen. Nieuw was een design box. De eigenaars zitten in de meubel-

industrie en daarom wilde het bedrijf wel eens iets moderns doen. Ze 

ontwierpen een eigen box met rechte profielen, strak en modern. Een 

unicum in de markt, stelt Vanthienen.

“Veel is optimalisatie, maar voornamelijk naar design en uitzicht is er 

naar hedendaagse normen veel aangepast. In plaats van het gangbare, 

klassieke Engelse. Dat merk je wel. Ik ben ondertussen tien jaar actief 

bij Geerkens-Hipico. Lambert Geerkens is al sinds 1964 actief in de 

stallenbouw. Toen al lag de lat hoog, maar elk jaar komt die lat nog 

hoger te liggen. Mensen willen altijd net iets meer en de afwerking 

wordt steeds preciezer en nauwkeuriger. Het komt soms al dicht bij 

villabouw als je sommige stallen binnenkomt.” De buitendeuren vol-

ledig in padoek, hardhout dat vergrijst. Het geheel heeft de uitstraling 

van natuurhout en het gebruiksgemak van een vaste box.

Het gekste wat ze al meemaakten, was een bestelling in de Emiraten. 

“We leverden er stallen met een paardenhoofdje erop dat overeen-

stemde met het paard in de box. Er werden telkens foto’s opgestuurd 

naar een lokale kunstenaar, die alles afwerkte in bladgoud. Zover kan 

dat gaan”, glimlacht Vanthienen. “Het budget van een woning trekken 

ze door naar een industriebouw in oppervlakte.

Schuifdeuren

De inrichting van een stal moet vooral praktisch zijn, maar een snuifje 

luxe kan. De uitschuifbare tussenwanden zijn een ontmoeting van 

beide. “Een systeem dat in moderne stallen heel veel voorkomt. Je 

kunt uitmesten in lange rijen, waardoor je minder personeel nodig 

hebt en veel sneller kunt werken. Dat soort praktische zaken maken 

eigenlijk je gebouw. Wij hebben dat hier vrij vroeg in de Belgische 

markt gebracht”, vertelt Vanthienen.

“Koop je een gebouw en wil je achteraf boxen met uitschuifbare tus-

senwanden, maar in dat gebouw zijn geen poorten voorzien aan de 

buitenkant, dan klopt je gebouw niet meer met je bouwaanvraag. Van-

daar dat het belangrijk is dat je concept vroeg op punt staat. Anders 

blijf je altijd half werk leveren.”

De Prefab betonwanden met 

machinaal gekleefde steen-

strips zijn goedkoper dan 

traditioneel metselwerk.

De staldeuren zijn van allerhande 

gebruiksgemak voorzien.
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doorlooptijden

Met al die nieuwe normen en snufjes zou je denken dat het bouwen 

langer duurt. Maar Vanthienen spreekt dit onmiddellijk tegen. “Ze wor-

den net korter. De tendens is dat het snel moet gaan. Mensen willen 

vandaag beslissen en dat het gisteren klaar was. Vijf à zes jaar gele-

den verkochten wij enkel ruwbouw en de klant moest zelf elektriciteit, 

vloeren en afwerking regelen. Het is vandaag moeilijker om de juiste 

onderaannemers te vinden en veel mensen hebben er ook al eens 

problemen mee gehad. Vakmanschap in de bouw is sowieso lastig 

te vinden. Je vindt moeilijker vakbekwaam personeel, dus je kunt je 

positie alleen verstevigen door in te zetten op punten waar menselijke 

fouten minder makkelijk gemaakt worden.” De mentaliteit in de bouw 

én bij het publiek is danig veranderd. 

details

Het zijn de kleine details die het gebouw speciaal maken. In de stallen 

van KI Twinkeling zit er een codeslot op de zadelkamer. Elke persoon 

heeft zijn eigen code en kan dus perfect traceren wie er in de kamer 

is geweest. De buitenwanden zijn geen echte bakstenen, maar Prefab 

betonwanden met machinaal gekleefde steenstrips. Bijna niet te zien, 

maar goedkoper dan traditioneel metselwerk.

De staldeur loopt schuin af en zorgt voor waterdichtheid. Je kunt 

het luik vastzetten, er is een antibijtplaat en een cilinderslot op de 

buitendeuren en luiken, zodat de eigenaar bepaalt wanneer deze open 

kunnen en wanneer niet . Alles is uiteraard volledig onderhoudsvrij.

Annemie Matthys en Paul Buyens zijn tevreden over hun samenwer-

king met Geerkens-Hippico. Voor hen was het een pluspunt dat de 

aannemer voeling had met de paardenwereld en ook esthetisch veel 

zorg besteedde. Ook de keuze van de materialen was erg belangrijk 

voor hen. “Ik zal eerder versleten zijn dan mijn stal.” ■

De gebouwen van KI Twinkeling in Lichtaard.

“Het komt soms al 
dicht bij villabouw als 

je sommige stallen 
binnenkomt”
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