
Beste Jo, 

Bedankt voor het doorgeven van

deze Kettingbrief. Ik ben sinds

2003 actief in de bouw van paar-

deninfrastructuren. Geerkens-Hip-

pico maakt sinds de overname van

Lambert Geerkens in 2008 deel uit

van Altez Construction Group.

Lambert Geerkens startte in 1964

als systeembouwer. Uiteraard heb-

ben we een hele evolutie gezien en

gekend in de paardenwereld. Als je

naar de projecten uit de beginjaren

kijkt dan waren dit louter functio-

nele, degelijke paardenstallen met

beperkte trainingsmogelijkheden.

Vandaag de dag komt er veel meer

bij kijken en kunnen we inderdaad

letterlijk van paardencomplexen

spreken. De sport en fokkerij wor-

den in al hun facetten professione-

ler en het paard wordt inderdaad

meer en meer als een topatleet be-

handeld. De waarde van onze top-

sportpaarden wordt ook steeds gro-

ter. Een veilige en gezonde stalling

met de nodige bijhorende infra-

structuur is dan noodzakelijk. 

Tendens 
De top is enorm geëvolueerd, maar

de basis volgt natuurlijk ook. Of het

nu gaat over fokkerij, hengstenhou-

derijen en KI-stations, sport- en 

africhtingstallen, pensionstallen,

wedstrijdcentra, paardenklinieken

en dierenartspraktijken; overal zie

je de tendens naar een meer duur-

zame, kwalitatievere en professio-

nelere infrastructuur. De weg van

veulen tot topsportpaard is erg lang.

Net zoals bij de mens kan een

kleine blessure het einde betekenen

van een sportcarrière. Eigenaren

willen hun paarden dan ook in de

beste omstandigheden laten op-

groeien en kunnen voorbereiden op

de wedstrijden. Het gaat dan ook al

lang niet meer alleen over de stal,

maar over de totale noodzakelijke

infrastructuur. 

Deze tendens zien we ook bij de

wedstrijdcomplexen. De tentenstal-

lingen maken plaats voor gebou-

wen met vaste stallen. Dit zorgt niet

enkel voor meer comfort, maar is

ook veiliger en gezonder voor de

paarden. Bovendien zorgt dit ook

voor minder overlast voor omwo-

nenden en milieu. Het wedstrijd-

ritme is vaak hoog en intensief voor

de paarden. In de ontwerpfase van

een project merk je dan ook dat

onze klanten het erg belangrijk vin-

den dat hun paarden het nodige

comfort en rust vinden in hun stal-

ling. Onze topatleten blijven paar-

den, wij vinden het dan ook belang-

rijk dat ze zich ook ‘paard’ kunnen

voelen in hun stalling. De indeling

en opmaak van het plan spelen

hierin reeds een belangrijke rol.

Bijvoorbeeld het onderbrengen van

de opzadel- en wasplaatsen in een

aparte ruimte gescheiden van de

stalling zal meer rust brengen. Bo-

vendien kan de temperatuur in deze

ruimtes dan ook wat hoger liggen

dan in de stal zelf, wat voor meer

comfort zorgt voor paard en ruiter.  

Strenger en complexer
De opmaak van een masterplan, al

dan niet gefaseerd uit te voeren, is

dan ook noodzakelijk om een 

project tot een goed einde te bren-

gen. Stalling, zadelkamers, was-

plaatsen, binnen- en buitenpistes,

opslagplaatsen voor voer en mate-

rieel, longeercirkel, stapmolen,

paddocks, indeling van weides, gal-

oppeerbaan, aquatrainer, ontvangst-

ruimte, woonruimte voor de

grooms et cetera.

Een goede indeling afgestemd op de

activiteiten en wensen van de klant

is bepalend voor het gebruiksgemak

en vooral ook het rendement van het

bedrijf. Dit alles mooi integreren in

de omgeving, passend binnen het

vooropgestelde budget dat is de uit-

daging waar we dagelijks mee bezig

zijn. Net zoals bij de bouw van een

woning zijn ook de normen strenger

en complexer geworden bij de

bouw van een hippisch project.

Energieprestatie, brandveiligheid,

milieu, et cetera. Ook dit vraagt

voor een meer geïntegreerde aanpak

van het totale project.

Mee-geëvolueerd
Als bedrijf zijn we hierin ook mee-

geëvolueerd, daar vijftien jaar gele-

den een project grotendeels bestond

uit het gedeelte ‘eigen’ werk, wor-

den nu meer en meer projecten van

A tot Z sleutel op deur gerealiseerd.

Geerkens-Hippico beschikt over

een gespecialiseerd team om de

projecten van ontwerp tot opleve-

ring te begeleiden. Binnen de Altez

Group kunnen we terugvallen op de

eigen productie van staalconstruc-

ties, prefab betonwanden, houten

schrijnwerk en paardeninrichting.

Dit garandeert voor de klant een

constante kwaliteit in onze projec-

ten. Vanuit onze twee vestigingen

te Tielt en Oudsbergen kunnen we

reistijden beperken in het werkge-

bied dat voor bouwprojecten be-

staat uit de Benelux, Noord-Frank-

rijk en Duitsland. Door deel uit te

maken van een grote sterke groep

beschikken we ook over de capaci-

teit om in te spelen op de soms wis-

selende vraag vanuit een groot

werkgebied en kunnen we meer-

dere grote projecten tegelijkertijd

realiseren. 

Gegeerd exportproduct
België en Nederland liggen nu één-

maal in het centrum van het inter-

nationale paardengebeuren. Door

de kwaliteit van de paarden, trai-

ners, dierenartsen en beschikbare

infrastructuur is onze regio dan ook

erg gelieft bij buitenlandse paar-

denhouders die hun fokkerij en bij-

horende sportstal hier willen vesti-

gen. Door de jarenlange paarden-

cultuur die er in onze regio is, is er

ook een heel uitgebreide en ervaren

industrie aanwezig die in andere re-

gio’s niet voorhanden is. Deze

voorhanden expertise en knowhow

maken dat niet enkel de paarden,

maar de hele paardenindustrie een

gewild exportproduct geworden is.

Het economisch belang van onze

paardenindustrie wordt dan ook

steeds groter en dat wordt stilaan

ook duidelijk voor de overheidsin-

stanties. Agoria lanceerde begin dit

jaar het Belgian Equestrian Quality

label, de topbedrijven in de sector

komen hiervoor in aanmerking. We

zijn dan ook trots dat we met Geer-

kens-Hippico tot de eerste bedrij-

ven behoren die dit label verkregen

hebben. 

Moderne paardenbedrijven zijn

vaak heel divers in hun activiteiten,

fokkerij, africhting, topsport, han-

del, pension. Een goede mix aan ac-

tiviteiten maakt het bedrijf vaak

rendabel. De wetgever heeft het

vaak moeilijk met deze bedrijven

omdat er binnen de ruimtelijke or-

dening vaak geen pasklare wetge-

ving voorhanden is om al deze ac-

tiviteiten te vergunnen in het agra-

risch gebied. Daar is zeker nog

werk aan de winkel om de noodza-

kelijke evoluties te kunnen invullen

en aan de vraag uit de sector te vol-

doen. Dit is zeker een bedreiging

voor de sector in onze regio. Indien

de overheid hier geen oplossing

voor geeft, zullen ook de economi-

sche activiteiten verschuiven naar

de omliggende landen waar het wel

kan. 

Ik geef in de volgende brief graag

het woord aan Hilde Vautmans, Eu-

ropees parlementslid en voorzitster

van de MEP Horse Group. Hilde is

fervent paardenliefhebster en volgt

de sport dan ook van dichtbij. 

Vaak geen pasklare wetgeving voorhanden

Beste Hilde, 
De paardensport en fokkerij hebben de laatste decennia een
enorme evolutie gekend, het economisch belang van deze in-
dustrie wordt steeds groter. Onze regio is het wereldcentrum
geworden van de internationale sport en fokkerij. Mijn vraag
voor jou is of dit ook op beleidsniveau binnen de verschillende
instanties reeds voldoende bekend is en welke rol het Euro-
pese beleid hierin kan spelen om de paardenhouders in hun
evolutie verder te ondersteunen?  

Met vriendelijke groeten, 
Pieter Vanthienen 

Door het stokje over te dragen aan salesmanager Pieter Van-

thienen van het Belgische bouwbedrijf Geerkens-Hippico

(Altez) uit Tielt sprong Jo Gijbels, de directeur van het sup-

plementenmerk Global Medics in op het verhaal van z’n voor-

ganger, Laurens Meynaerts. In deze aflevering geeft Vanthie-

nen een kijkje in zijn keuken. Hij legt uit of we in de toekomst

gaan zien dat de bouw van paardencomplexen en stallen steeds

meer verandert omwille van de sport omdat paarden als atle-

ten moeten worden gehuisvest. Aan het eind van het betoog

stuurt Vanthienen de Kettingbrief door naar Europees parle-

mentslid en voorzitster van de MEP Horse Group, Hilde Vaut-

mans.    
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Het economisch belang van onze paardenin-
dustrie wordt steeds groter en dat wordt stilaan

ook duidelijk voor de overheidsinstanties


