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  Stal de Vogelzang: 

‘Voor ieder wat wils’

Strategisch gelegen te midden van groene velden, kortbij de 
autostrade, vinden we Stal de Vogelzang in Lokeren. Een grote 
banner bij de entree vertelt ons direct waarvoor we terecht kunnen 
bij Stal Vogelenzang. 

TEKST EN FOTO’S: EQUILABEL

Praktisch:
Naam: Stal de Vogelzang
Adres: Vogelzangstraat 12
Postcode en plaats: 9170 Lokeren
Zaakvoerder: Peter Wauters
Telefoon: 0475/.29.57.60
email: info@staldevogelzang.be

Zaakvoerder, Peter Wauters, is 
reeds van kleins af aan actief 
in de paardensport. Je kon 

Peter vinden op de vele gezellige 
paardenmarkten en LRV toernooien. 
Na jaren gewerkt te hebben in de 
privésector, kon hij door een speling 
van het lot een boerderij met enkele 
weides kopen in Lokeren. De koeien-
stallen maakten plaats voor enkele 
ruime paardenstallen en er werd een 

mooie piste gebouwd. Op een ouder 
gebouw hangt nog steeds het 
opschrift van voordien ‘De Vogel-
zang’, waardoor het kiezen van een 
naam geen enkel probleem was. 

Handige tool
Stal de Vogelzang telt momenteel 45 
eigen manege pony’s en paarden, 50 
eigenaars-paarden en 355 geregis-
treerde ruiters. Drie maal per week 

vinden er rijlessen plaats van niveau 
beginner tot gevorderd. De lesgevers 
beoordelen zelf of de ruiter klaar is 
om naar het volgende niveau over te 
gaan. Per les mogen maximaal 8 
ruiters deelnemen, zo kan de kwali-
teit van de lessen gegarandeerd 
worden en zal elke ruiter zo persoon-
lijk mogelijk worden begeleid. 
Inschrijven voor de lessen bij Stal de 
Vogelzang kan via een handige tool 
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CAP samen met Equilabel

  Stal de Vogelzang: 

‘Voor ieder wat wils’
op de website. Tot twee uur voor de 
aanvang van de les kan de ruiter 
zich nog in- of uitschrijven. Daarnaast 
kan Peter zo gemakkelijk controleren 
wie deelneemt aan de les. Naast de 
vele groepslessen wordt de mogelijk-
heid geboden privélessen te nemen. 
Een eerder uniek gegeven bij Stal de 
Vogelzang zijn niet de gewone 
groepslessen, maar de G-lessen die 
worden gegeven aan kinderen met 
een lichte beperking. Wekelijks kan je 
er terecht om, onder begeleiding van 
een ervaren lesgeefster, paarden te 
verzorgen en lessen te volgen op 
individuele basis of in groep. Deze 
G-werking gebeurt in samenwerking 
met Sport Vlaanderen.

Ponykampen en wandelroutes
Zoals eerder vermeld is er voor ieder 
wat wils bij Stal de Vogelzang. Twee 
weken per jaar worden in samenwer-
king met de gemeente ponykampen 
voor een 50 à 60-tal kinderen georga-
niseerd. Daarnaast organiseert de 
Vogelzang nog uit eigen initiatief 
kampen die lopen tijdens de rest van 
de schoolvakanties. Maandelijks 
wordt een grote wandeling van twee 
à drie uur gepland. Peter merkt op 
dat hier veel vraag naar is. De 
wandeling is uitsluitend in stap en 
draf, veilig voor iedereen. Samen met 
de gemeente wordt een nieuwe 
ruiterroute uitgestippeld om aan de 
noden van de wandelaars te vol-
doen. Binnen enkele maanden zal 
‘De Vogelzangroute’ hopelijk een feit 
zijn.  In de toekomst hoopt Peter ook 
wedstrijden te organiseren en zo 
verder te blijven groeien in en buiten 
de streek. 

Equilabel
Met de vraag wat Peter van het 
Equilabel vond, was hij duidelijk: ‘Het 
Equilabel verplicht je om alles eens 
echt op punt te zetten.’ Bepaalde 
zaken waar een zaakvoerder niet Weidegang voor de paarden.
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dagelijks bij stilstaat, moeten gecon-
troleerd worden zoals bijvoorbeeld 
de keuring van brandblussers. 
Stal de Vogelzang is duidelijk een 
plaats waar elke ruiter vindt wat hij 
nodig acht. Je kan er je eigen pony of 
paard stallen, gebruik maken van de 
vele brave manege pony’s, maande-

lijks heerlijke wandelingen maken en 
je kinderen een topvakantie bezor-
gen door het aanbod van vele 
ponykampen. Daarnaast is de 
Vogelzang ook een unieke plaats 
waar kinderen met een lichte beper-
king meer dan welkom zijn in de 
G-werking. 

FO
TO

:  STA
L D

E V
O

G
ELZA

N
G

De paarden lopen door het ruime gangpad.


