VOORBEREIDING IN DE KLAS
Van plan om in de klas te werken rond het Brabants trekpaard?
Gebruik dan achtergrondinfo en (audio)visueel materiaal om de leerlingen alles bij te brengen over het paardenras:

ONTMOET
HET BRABANTS
TREKPAARD

• INFORMATIEVE POSTER:
de provincie ontwikkelde een poster vol leuke weetjes en vragen over
het trekpaard. Met de poster leren
de kinderen op speelse wijze bij over
de eigenschappen en gebruiken van
trekpaarden.
DE CULTUUR ROND
HET BELGISCH
(OF BRABANTS)
TREKPAARD

TOILETTEREN

VERZORGING

Het opmaken van een paard voor een
wedstrijd

› Wassen en borstelen van de haren
(vacht, manen en staart)

› Wassen en borstelen van de haren
(vacht, manen en staart), knippen
van (te) lange haren, invlechten van
wol in de staart en manen, verzorgen
van de hoeven

› Reinigen van de voeten en hoeven

Vroeger

Nu

 Trekken

 Trekken

› werktuigen en machines voor ploegen,
zaaien, oogsten

HOOGTE

› natuurbeheer en bosbouw
› vuilnisophaling

› omgehakte bomen

Stokmaat of schofthoogte:
hoogte op het punt waar rug
en nek samenkomen

› karren voor het rondbrengen van
melk of bier

› Hengst
› Merrie

› sleepboten op de binnenvaart

› koets‑ en huifkartochten
 Trek‑ en menwedstrijden
 Processies, optochten, stoeten, …

› karren in leger, havens en mijnen

1,60‑1,80 meter
1,55‑1,70 meter

 Keuringen en prijskampen op jaarmarkten

› netten bij het garnaalvissen
 Keuringen en prijskampen op jaarmarkten

RUG

Erkend als immaterieel
cultureel erfgoed

Kort, recht,
breed en gespierd

GROOT TREKVERMOGEN

GEWICHT
In de paardenwereld heb je twee soorten paarden:
warmbloedige en koudbloedige paarden. Het Belgisch
trekpaard is een koudbloedpaard.

HOOFD

› Hengst
› Merrie

Het hoofd is kort
en breed tussen
de ogen

800‑1000 kg
600‑800 kg

Een koudbloedig paard is fors gebouwd, met een zwaar
skelet, sterke botten en stevige benen en een grote
romp. Het is gehoorzaam, werkwillig en vriendelijk.
Zijn bewegingen zijn krachtig en ruim, daarom is een
koudbloed erg geschikt voor het trekken.
Het Belgisch trekpaard wordt al meer dan 100 jaar
gekweekt of gefokt om zware vrachten/lasten en
(landbouw)machines te trekken. De fokkerij van het
grote type trekpaarden situeerde zich eind 19de
eeuw voornamelijk in Vlaams‑Brabant (vooral in het
Pajottenland). Omdat deze paarden snel internationale
faam genoten, kwam de naam ‘Brabants trekpaard’
of ‘Brabander’ in gebruik.

Het Belgisch trekpaard is het sterkste
van alle paardenrassen in de wereld
› Het trekt een last door zich naar voren
te duwen vanuit zijn achterbenen en
gebruikt hiervoor zijn spieren én zijn
gewicht

Een warmbloedig paard is fijn en smal gebouwd en
heeft sierlijke bewegingen, zoals de meeste rij‑,
sport‑ en koetspaarden.

KLEUREN
› Bruin
› Zwart
› Vos: lichtbruine kleur
› Schimmel: bruin, zwart
of vos gemengd met wit

ETEN
Gras, kruiden, hooi,
aardappelen en bieten

Vanaf 1880 tot 1950 beleefde het Belgisch trekpaard
zijn gloriedagen. Daarna vervingen landbouwers
de trekpaarden meer en meer door tractoren en
vrachtwagens. De activiteiten van de fokkerijen
namen snel af.

BROEK
De dijen van de achterbenen
zijn bolvormig gespierd

OPTUIGEN
› Gareel: halsband waarmee het paard
een voertuig of landbouwwerktuig trekt

HOEVEN

› Hoofdstel: hoofdriem met bit in de
mond, waaraan de menner teugels
vastmaakt om het paard te leiden

Groeien tot paard 3 jaar is,
vanaf dan regelmatig beslaan
› Hoefijzers tegen de hoeven zetten
om de hoeven te beschermen

BEHANG
Beharing aan de benen

Het Belgisch trekpaard, trots van Vlaams-Brabant,
is gekend omwille van zijn enorme trekkracht en
gespierd uiterlijk. Daarnaast worden Brabanders
geroemd voor hun gehoorzaam en werkwillig
karakter. Dit uitzonderlijke paardenras vormt
de ideale partner om van dichtbij kennis te
maken met heden en verleden van de fokkerij, de
typische eigenschappen en karaktertrekken van
een Brabander en het gebruik van trekpaarden in
diverse sectoren.
Wat is er leuker voor kinderen dan in levende lijve een
imposant Brabants trekpaard te ontmoeten? Deze folder bundelt een ruim aanbod aan activiteiten om, op
school of buiten de klas, op een levensechte manier
alles te ontdekken over dit icoon van Vlaams-Brabant.

HET BRABANTS TREKPAARD
OP SCHOOL

HET BRABANTS TREKPAARD
BUITEN DE KLAS

WIL JE EEN TREKPAARD
VERWELKOMEN OP JOUW SCHOOL?

ONTDEK JE HET TREKPAARD LIEVER
IN ZIJN NATUURLIJKE OMGEVING?

Trekpaardeigenaars komen graag tot daar met paard
én huifkar! Het trekpaard wordt vergezeld door een
menner en een gids. De menner neemt de kinderen
mee voor een ritje op de huifkar, terwijl de gids uitleg
geeft over het Brabants trekpaard, de geschiedenis
van het paardenras en het hedendaagse gebruik.

Zoek op de kaart naar het aanbod in de buurt en
breng een bezoek aan een stoeterij, stal, museum,
gareelmaker of andere unieke plek met Brabanders.

 eem een kijkje in de lijst op de kaart en contacteer één
N
van de verenigingen of personen voor een bezoek met
trekpaard en huifkar, inclusief gids, aan jouw school.
Je herkent de aanbieders aan volgende icoon:
.

DEELNEEMT AAN ... ?
prijskampen: wedstrijd tussen paarden
 op basis van hun uiterlijk, lichaamsbouw en bewegingen
TOT 1000 KG KAN TREKKEN ?!

20 JAAR KAN WORDEN ?

 tweespan: 1500-1800 kg,

 pony’s kunnen 30 jaar worden

vierspan: 1800-3200 kg

 rond 6 jaar is een paard volwassen

 kan tot 15 pk (paardenkracht) ontwikkelen

( 1 pk = het gewicht van een volwassen man
omhoog hijsen aan 1 meter per seconde)

 leeftijd paard x4 = mensenleeftijd

DIALECT BEGRIJPT ?

DRIE SOORTEN LOOPJES HEEFT ?

 menners gebruiken een streekgebonden

taal om het trekpaard te leiden
 bijvoorbeeld ‘djut’ en ‘eir’ om rechts

en links te draaien

 stappen

Wist je dat het trekpaard ...?

 draven
 galopperen

keuringen: een jury keurt het paard
 op basis van afstamming, uiterlijk
en karakter
 het doel is om enkel de beste paarden

toe te laten om veulens te maken

Kader het Brabants trekpaard in het bredere

optuigen, beslaan of berijden van een
trekpaard zijn enkele onderwerpen die bij
dit thema passen.
 Inagro en Plattelandsklassen ontwikkelden lespakketten rond dit thema.

PROVINCIEDOMEIN
HUIZINGEN
• TEKSTEN:
laten je toe om te lezen over de eigenschappen, geschiedenis en de hedendaagse cultuur van het trekpaard.

TIP

KLEUTERONDERWIJS

Het bos, park, dierenpark en de vijver in
het provincie
domein Huizingen vormen
het ideale decor voor natuur- en milieueducatieve activiteiten.

 het rijke verleden van het trekpaard;

Kader het Brabants trekpaard in het bredere
thema ‘de boerderij’. Zo kan je werken
rond het uiterlijk, de verzorging, de voeding
en de bewegingen van het trekpaard.
De woonplaats van een trekpaard vormt
ook een interessante invalshoek. Breng
de informatie op volgende wijze tot bij de
kleuters:

De NME-medewerkers van het provinciedomein bieden heel wat boeiende programma’s
aan voor kinderen van het kleuter- en basisonderwijs. Vanaf april 2019 kunnen kinderen
op actieve wijze ontdekken hoe een trekpaard
leeft en wordt verzorgd. Daarnaast krijgen
leerlingen de kans om een trekpaard aan het
werk te zien in het bos.

 de fysieke eigenschappen en karaktertrekken van een trekpaard;

 een voorleessessie met prentenboeken;

 het trekpaard vroeger en nu;

 e en memoryspel met paarden of objecten uit de paardenwereld;

Activiteit van 2 uur // van april tot november,
op dinsdag en donderdag // 2 euro/leerling,
minimum 30 euro/groep

 het klaarmaken van een trekpaard: bezoek aan de smid,
optuigen, verzorging, materiaal, …

 knutsel een stokpaard en bestempel
het paardenhoofd.

 EEN UITGEBREID OVERZICHT VAN HET MATERIAAL VIND JE TERUG OP WWW.VLAAMSBRABANT.BE/TREKPAARD.

OP ZOEK NAAR LESIDEEËN ROND HET THEMA?

MUSEUM VAN HET BELGISCH TREKPAARD

Een klasbezoek kan bovendien gecombineerd worden
met een huifkartocht. Brabantse trekpaarden zijn tot
slot te zien op verschillende evenementen, zoals jaarmarkten, prijskampen en processies.
Op de kaart van Vlaams-Brabant staan de locaties
waar je het trekpaard in zijn natuurlijke leefomgeving
kan ontdekken.

LAGER ONDERWIJS

thema ‘het paard als werk-, trek- of
lastdier in de land- en bosbouw’. Het

• FILMPJES:
beeldmateriaal over kampioenschappen, prijskampen, keuringen, stoeten
en processies, wedstrijden, werkende
trekpaarden in land- en bosbouw, …
• OBJECTEN:
een collectie op de databank Erfgoedplus geeft een beeld geeft van
de (historische) tradities en -gebruiken rond trekpaarden: foto’s en postkaarten, kunstwerken, prijsmateriaal,
landbouwgereedschap, optuigmateriaal, fokkerijdocumenten, …

TIP

Wil je meer weten over de
geschiedenis van het Brabants
trek
paard? Bezoek dan het
Museum van het Belgisch Trek
paard in Vollezele, de bakermat
van de trekpaardenfokkerij.

De interactieve opstelling met
panelen, touch screens en historisch filmmateriaal maken een
bezoek interessant voor jongeren
en scholen. Het museum heeft
samen met Erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei een educatief
pakket uitgewerkt voor 2de en
3de graad basisonderwijs. Via een
interactief spel met opdrachten
verwerven de leerlingen inzicht in
het paardenras. Maar ook andere
klasgroepen zijn welkom. De gidsen passen zich aan de leeftijd van
de kinderen aan. Het is ook mo-

gelijk om te focussen op een deelaspect, bv. gerelateerde ambachten, veulentjes, … Na het bezoek
kunnen leerlingen de sporen van
het fokkerijverleden ontdekken
via een lokale wandeling.
Activiteit van 45 minuten tot één
uur // kinderen van 6 tot 12 jaar:
1,5 euro / p.p., < 6 jaar: gratis //
vanaf 10 personen: gids gratis.

 MEER INFO: WWW.MUSEUMVANHETBELGISCHTREKPAARD.BE

 M
 EER INFO:
WWW.VLAAMSBRABANT.BE/DOMEINEN

KALENDER
Ontmoet het trekpaard op volgende
evenementen in Vlaams-Brabant
JAARMARKTEN MET PRIJSKAMPEN
EN WEDSTRIJDEN VOOR TREKPAARDEN
• VILVOORDE | 4de maandag na Pasen
• STEENHUFFEL | Pinkstermaandag
• HERNE | Pinkstermaandag
• MOLLEM | 3de zaterdag na 3 mei (indien dit Pinksteren is, dan 2de zondag na 3 mei)
• MEISE-WOLVERTEM | 3de zaterdag juni
• HUMBEEK | maandag na 1ste zondag juli
• WEMMEL | maandag na 3de zondag augustus
• MERCHTEM | dinsdag na 3de zondag augustus

Provincie Vlaams-Brabant - Liene Blancke - Provincieplein 1, 3010 Leuven - 016 26 76 70 - brabantstrekpaard@vlaamsbrabant.be

• GRIMBERGEN | 1ste zaterdag september
• LEUVEN | maandag na het 1ste weekend september
• SCHEPDAAL | 3de zaterdag september
• BERTEM | laatste zaterdag september

WWW.PLATTELANDSKLASSEN.BE

• LONDERZEEL | maandag na 4de zondag september

Plattelandsklassen vzw brengt kinderen en jongeren
op een educatieve manier in contact met land- en
tuinbouw, voeding en het platteland. Ze organiseren
plattelandsklassen en ondersteunen een netwerk van
kijkboerderijen en nabijheidsboerderijen in Vlaanderen. Op hun website vind je een groot aanbod educatief materiaal over land- en tuinbouw, voeding en
platteland: brochures, posters, educatieve spelen,
(digitale) lesbundels voor kleuter tot secundair onderwijs, educatieve filmpjes, ...

BOEREN MET KLASSE

OOG IN OOG MET
DE VRIENDELIJKE
KOLOS
Klasbezoeken aan en van
het Brabants trekpaard.

Neem tijdens een bezoek in klasverband een kijkje
achter de schermen van land- of tuinbouwbedrijven. Wat is er leuker dan een uitstapje naar een
echte boerderij? Het netwerk 'Boeren met Klasse
2018' bundelt 98 land- en tuinbouwbedrijven die,
na afspraak, hun deuren openzetten voor groeps- en
klasbezoeken. De boer of boerin leiden je met
passie rond op hun bedrijf. Het netwerk is rijk
en gevarieerd aan sectoren en productiemethodes. Je vindt er boerderijen met runderen,
varkens, wijngaardslakken of zelfs gamba’s. Er
zijn akkerbouwers, fruittelers, wijnbouwers, telers van miniwitloof, sappige druiven, groenten
en kruiden ... Bovendien leeft elke boerderij
volgens de seizoenen en kan je ze gerust meermaals bezoeken.
EDITIE 2018

WWW.VLAAMSBRABANT.BE/BOERENMETKLASSE

CAG

• RUISBROEK | zaterdag voor de 1ste zondag oktober
• DILBEEK | maandag na de 1ste zondag oktober

Het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) is het
kenniscentrum voor het erfgoed en de geschiedenis
van landbouw, voeding en landelijk leven van 1750
tot vandaag. CAG houdt zich bezig met het bestuderen, bewaren en toegankelijk maken van dit erfgoed.
Deze thema’s worden belicht vanuit een nationale en
internationale context, waarbij ook grote aandacht
uitgaat naar de interactie met actualiteit en toekomst.

• MALDEREN | zaterdag voor 2de maandag oktober

CAG biedt informatie, educatie en animatie en wil
het brede publiek aanspreken over erfgoed, verleden,
heden en toekomst van landbouw, voeding en het
landelijk leven. Dit doet het via publicaties, lezingen,
evenementen en het internet. Specifiek voor het onderwijs ontwikkelt CAG educatief materiaal en activiteiten op maat van de doelgroep.

• PEPINGEN | Benedictusommegang of Paardenprocessie: Paasmaandag

WWW.HETVIRTUELELAND.BE

• TERNAT | 3de zaterdag oktober
• LENNIK | zaterdag voor de laatste dinsdag november

OVERZICHT PROCESSIES MET TREKPAARDEN
• HAKENDOVER | Paardenprocessie: Paasmaandag
• STEENHUFFEL | Sint-Genovevaprocessie: Pinksteren
• KAMPENHOUT | Boeteprocessie: Pinkstermaandag
• GOOIK | Paardenprocessie door Herfelingen, Oetingen en Kester:
1ste zondag na Pinksteren
• OPWIJK | Sint-Paulusprocessie: 4de zondag juni
• TERVUREN | Sint-Hubertusviering: laatste zondag oktober
• DILBEEK | Sint-Hubertusviering: laatste zondag oktober

BOEREN

• BERG | Sint-Hubertusviering: 3de zondag november

MET KLASSE
Groeps- en klasbezoeken aan
land- en tuinbouwbedrijven
OVERZICHTSKAART

GROTE PUBLIEKSEVENEMENTEN
• TREKPAARDENDAG EN PRIJSKAMP VLAAMS-BRABANT – SINT-PIETERS-LEEUW | laatste
zondag september
• DAG VAN HET BRABANTS TREKPAARD – VOLLEZELE | 3de weekend oktober

OVERZICHT
AANBOD
TREKPAARD
ACTIVITEITEN

Kapelle
Op Den Bos

LONDERZEEL

Begijnendijk
KEERBERGEN

12
Opwijk

ZEMST

Meise
Merchtem

15

GRIMBERGEN

6

Asse

Ternat

Herent

Kraainem

BEERSEL

2

Pepingen
Bever

DILBEEK

1

Oud-heverlee

3

Bierbeek

14

LINTER

TIENEN

Huldenberg

Zoutleeuw

Hoegaarden

Overijse

LANDEN

Hoeilaart

10

Halle

Herne

AARSCHOT

SintGenesiusRode

11

BOUTERSEM

Drogenbos
Linkebeek

GALMAARDEN

Glabbeek

Bertem

WezembeekOppem

Lennik

Lubbeek

Leuven

Tervuren

Gooik

Geetbets

Kortenaken

Roosdaal

5

13

Bekkevoort

Tielt-winge

Holsbeek

Zaventem

DILBEEK

LUMMEN

Diest

1

Machelen

4

SintPietersLeeuw

Rotselaar

KAMPENHOUT

Kortenberg
Liedekerke

AARSCHOT

Haacht

7 8
Steenokkerzeel

VILVOORDE

Wemmel

Affligem

Boortmeerbeek

16
17

ScherpenheuvelZichem

Tremelo

9

4

Huifkartochten

Kinderanimatie
met trekpaarden

Wandeling
(thema Brabants trekpaard)

Bosbeheer
met trekpaarden

Stoeterij

Stal

Museum

Gareelmaker

Hoefsmid

Workshops
met trekpaarden

KAMPENHOUT

7

Boerderij

LANDEN

LUMMEN

ZEMST

10

13

16

Vzw De Voermannen van Nu

Stal ’t Solleveld

Marleen en Eric de Greeff

Toerisme Landen

Vzw De Winning

Herman de Greeff

Huifkartochten, kinderanimatie

Huifkartochten, stalbezoek

Huifkartochten, stalbezoek

Tom Hermes
Leuvensesteenweg 618 - 3200 Gelrode 		
0478 87 28 07
hermestom@hotmail.com
50 KM

Dirk Remaut
Molenstraat 43 - 1700 Sint-Martens-Bodegem
0473 36 26 35
10 KM
dirk.remaut@pandora.be

Windmolenweg 3 - 1910 Nederokkerzeel		
0477 96 06 13
25 KM
grefke@telenet.be

Huifkartochten voor drie verschillende routes in
het Haspengouwse landschap

Huifkartochten, stalbezoek, workshops,
bosbeheer

Huifkartochten, stalbezoek, hoefsmid (enkele
keren per jaar)

An Sevenants
Bezoekerscentrum Rufferdinge
Molenbergstraat 4 - 3400 Landen
011 88 34 68
toerisme@landen.be
www.landen.be

Stijn Pollaris
Sint-Ferdinandstraat 1 - 3560 Lummen
0476 79 58 30
info@pkbier.be
www.pkbier.be

Broekstraat 159 - 1982 Elewijt
hermandegreeff@hotmail.com
www.hermandegreeff.be

LINTER

TIENEN

GALMAARDEN

BEERSEL

5

2

Museum van het Belgisch trekpaard

VZW OMV Herisem
Educatief programma ‘Molen’ of ‘Boerderij’ met
huifkartochten, museumbezoek, boerderijbezoek
Philippe Winderickx en Myriam 			
Fabriekstraat 20 B - 1652 Alsemberg
0473 38 32 30
myriam@herisem.be
2 KM
www.herisem.be

Museumbezoek, Brillantwandeling langs de
historische sporen van de trekpaardenfokkerij
Werner Godfroid
Oudstrijdersplein 4 - 1570 Vollezele
054 589 167
trekpaard@hotmail.com
www.museumvanhetbelgischtrekpaard.be

GRIMBERGEN

BOUTERSEM

6

3

Het MOT

Het tweespan vzw

Museumbezoek met de tentoonstellingen “De
smid. Baas van ijzer en vuur”, een collectie oude
karren en wagens en demonstraties beslagen
van paarden

Huifkartochten
Lidy Vercammen
Drogenhof 20 - 3370 Boutersem
0495 36 31 61
info@hettweespan.be
www.hettweespan.be

25 KM

Florence Van Driel
Guldendal 20 - 1850 Grimbergen
02 270 81 11
info@mot.be
www.mot.be

8
Vzw Den Brabander

20 KM

Huifkartochten, kinderanimatie
Anja Decoster en Frans Van Laerhoven
Peperstraat 80 - 1910 Nederokkerzeel
0477 62 28 76
anja.decoster@outlook.com
www.den-brabander-nederokkerzeel.be

11
30 KM

KEERBERGEN

Tiense Koetsiers

Gareelmaker

Huifkartochten, kinderanimatie

Rattenstraat 1 - 3350 Linter
0498 93 99 57
marc_vandenborne@telenet.be
www.trekpaardentuigen.be

Axelle Moreau
Diestsesteenweg 358 - 3300 Tienen
0484 99 71 54
Tiensekoetsiers@moreau-psta.be

Museumbezoek met een unieke collectie antieke
karren & wagens
Marijke Van Nimmen
Haachtsebaan 85a - 3140 Keerbergen
0474 83 60 58
marijkevn@hotmail.com / rotteroland@gmail.com
debotermolen.be
gratis voor scholen

Huifkartochten
Bonekruidstraat 5 - 1982 Elewijt
0479 33 98 80
e.muyldermans@telenet.be

15 KM

10 KM

9
Heemmuseum ‘De Botermolen’

17
Edward Muyldermans

14

Marc Vandenborne

30 KM

LONDERZEEL

VILVOORDE

12

15

Stoeterij Diepensteyn

Patrick Vercammen

Huifkartochten, stoeterijbezoek

Huifkartochten, stalbezoek

Bert Jambon
Diepensteyn 1 - 1840 Steenhuffel
0477 43 33 04
stoeterij@diepensteyn.be
www.stoeterijdiepensteyn.be

Haesendonckstraat 305 - 1800 Vilvoorde-Houtem
0486 63 09 45
yelenav@hotmail.be
40 KM

100 KM

KM

max. aantal km tot aan de scholen

