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Welkom 

• Burgemeester Dirk De fauw

• Schepen voor Toerisme Philip Pierins



Respect voor onze paarden

• Mark Wentein – Ged. Bestuurder 

Vzw De Brugse Koetsiers

p/a Gemene Weidestraat 51

8000 Brugge



Meer dan 150 
jaar vergunde 
traditie en 
historie…. 

Erfgoed… 



De Brugse Koetsiers

• Van historisch taxibedrijf naar toeristische 
trekpleister

• 13 vergunningen voor 

koetsen

• 3 voor paardentrams

• 6-tal uitbaters

• 82 geregistreerde paarden 

• 69 vergunde koetsiers 

• ca. 300.000 toeristen per jaar



Vroeger tot 
voor WO I
Enige  transportmiddel in de stad,
Huurkoetsen als  taxi’s,  voor 
huwelijken, begrafenissen… 





Reconversie naar toerisme
Na WO II- Motorisering door Marshall Plan in Europa na WO II

- Verdringen van paardentractie in maatschappij

- Auto’s komen in plaats van koetsen 

- Koetsiers als taxi zien zwarte sneeuw en stoppen

- In de jaren 1970  stapt folkloreman Firmin Stael 

(foto tram) over  in  bijberoep  op het toerisme. 

- Het begin naar modern gebruik van paarden in de 
stad

- Nog geen mestzak, wielen op ijzer beslag, weinig 
verkeer, zware wagens



Vandaag
Een ecologisch transportmiddel  in een 
historische binnenstad. Geen 
broeikasgassen - geen diesel- of 
benzine-uitstoot

Link tussen heden en verleden

Vrijwillige toeristische trekpleister

Meertalige gidsen

Economisch bedrijf met full time 
opgeleid en vakbekwaam personeel

Mensen zien graag dieren – kinderen 
maken kennis met de paarden. Sluit 
aan bij het  terug naar de natuur, 
intens sociaal contact 

Op het ritme van het hoefgetrappel de 
stad verkennen



Logistiek

- Per standplaats minimum 2 koetsen – één ‘s morgens (9–16 uur )  - één ‘s avonds –
tweede shift (16–22 uur)

- Paarden werken maximum 8 uren per dag – Dan verplicht 48 uren rust. In voor- en 
naseizoen als winter zelfs 3 maanden winterrust voor sommige paarden.



Een wagenpark vol met 
moderne lichtgewicht 
koetsen op kogellagers + 
schijfremmen!



Behoud  van: 
- Cultuurhistorische traditie van  

het mennen.

- Diverse paardenrassen met  een 
fok- en gebruiksdoel naar 
recreatie en toerisme toe

- Slachtpaarden worden van de 
dood gered en worden nog 
tientallen jaren verzorgd. Gaan 
na hun actieve carrière op 
pensioen.

- Levend erfgoed

- Ambachtelijke beroepen zoals:

+ Hoefsmid

+ Gareel- en tuigenmakers

+ koetsenconstructeurs

+ Koetsier

+ Para-agrarische activiteiten 

hooi- en foerage, mest-

verwerking, stallingen…





Moderne  rijtuigenNieuwbouw – lichtmetaal & aluminium

Schijfremmen - blokkeerbaar

Elektrische lampen voor en achter

Handrem

Mestzakken vast aan broek en aan vooras

Open voor goed weer

Gesloten voor slecht weer

Paraplu boven koetsier

Rubberbeslag

Lichtlopend

Enkelspan

Type Vis à Vis 



Paarden zijn sociale 
(kudde)dieren – werken 

graag en dat houdt ze fit en 
gezond – zo worden ze 

waardig oud



Brugge voorbeeldfunctie

• Al meer dan 30 jaar proactief met een Politieverordening 
waarin Dierenwelzijn heel belangrijk is. 

• “Politieverordening op toeristische rondritten en excursies”

Laatste versie dd. 23.11.2015

kwam tot stand mits overleg met Stad Brugge, de sector en        

Michel Vandenbosch van GAIA -



Brugs Model wordt overgenomen

• In tal van kunsthistorische steden, (Salzburg, Brussel, Praag, 
Krakow, Warsaw, Budapest, Antwerpen,…)  wordt de Brugse 
manier van werken met koetspaarden overgenomen of als 
leidraad genomen. 

• Zeker aangaande het werkritme en de rust voor de paarden is 
dit een schoolvoorbeeld. In Duitsland mogen koetspaarden 9 
uren werken/dag en moeten na 6 dagen één rustdag krijgen.

• De Brugse koetsiers werden door de Stad Wenen genodigd 
meer dan 15 jaar geleden om hun werkwijze te adviseren en 
sindsdien toe te passen. 



Paardvriendelijk  werken
• Eén dag werken (8 uren effectief ) – min twee dagen rust met weidegang 

(houdt de paarden in beweging) – zomer en winter weidegang bij voorkeur  
– bij vorst en sneeuw ‘s nachts binnen 

• Permanent wekelijks toezicht dierenarts 

• 2 keer per week zijn de hoefsmeden op het bedrijf

• Ieder paard zijn eigen nieuw aangepast beslag

• Goed en passende tuigen – aangepaste bitten 

• Vaccinaties, vitamines, elektrolyten, likstenen,… 

• Krachtvoer in seizoen tussen 10 à 15 kg

• Veel ruwvoer, stro en hooi, voordroog en bieten in de winter

• Regelmatig ontwormen 

• Controle van overheden, FAVV, Dieren-

welzijn, beroepsverenigingen, … 

• Per rit 5 à 10 minuten rust aan Begijnhof

• Vakkundig en gemotiveerd personeel 

http://www.animodap.be/


Weidegang en uitloop
• Paarden genieten van +/- 11 ha weiden – aanmaak eigen 

hooi- en voordroog (vrij van gifplanten en onkruid). Geen 
insecticiden of pesticides,… 

• Paddocks van +/- ½ hectare - Per weide automatische 
drinkbak – minimaal per 2 samen - sociaal contact en hoofd 
staart tegen insecten

• Schuilstallen of schaduw door bomen in de zomer

• Dazen- en vliegenvangers tegen overdadige insecten

• Regelmatig weideonderhoud – klepelen – mestverspreiding



Afwisselend werk ook in opleiding

• Niet alleen koetspaard in Brugge

• Nationale- en internationale menwedstrijden 

• Ook recreatief onder zadel gereden

• Filmwerk (In Bruges, Aspe, BBC The White Queen, ZDF 
Schokoladezauber, TF1 nieuws en kerstspecial, …)

• Wandelingen, tochten in Brugse ommeland, … 



Administratieve verplichtingen –
garantie voor professioneel handelen

• Milieuvergunning en mestbankaangifte 

• Alle paarden verplicht geregistreerd in de Databank van de 
Belgische Confederatie van het Paard

• Ieder paard EU paspoort +  ISO genormeerde chip 

> onmiddellijk en altijd identificeerbaar

• Alle paarden gemeld bij Stad Brugge

• Medische beeldvorming & vaccinatie geregistreerd

• Bouwvergunning stal

• Agrarische erkenning voor landbouw en VLIF

• Controle van FAVV 



Controle FAVV –
13/9/2017 –

Gunstig 

Geen enkele 
opmerking

Model bedrijf
(dixit controleurs)



Erkend als Pensionstal – Equilabel
Erkend als Paardenasiel – Equilabel



Erkend Paardenasiel door Vlaamse 
Overheid – Inspectie Dierenwelzijn 

n° HK30306044 dd. 30/07/2018 



Beroepsverenigingen 

• De Vzw De Brugse Koetsiers is lid van 
EHN    – European Horse Network

Bij EHN is World Horse Welfare (London)     
als lid zeer actief en nauw betrokken.
World Horse Welfare promoot het werken met paarden omdat ze dan 
verzorgd worden. Mark Wentein is al 3 jaar voorzitter van deze EU-vereniging 
EHN en legt wereldwijd contacten. 



Sociale projecten

• Studenten Europacollege komen rijden - gastgezin

• Patroonsopleiding voor Syntra – Paardenhouderij -
leercontracten 

• Stal erkend zwaluwproject Stad Brugge

• Integratie van mindervaliden – Begeleid

werk in stallen via “Ons Huis”  

“Menners helpen mensen” – rit 

voor mindervaliden

Ons Erf – PIDO 



5* Hotel voor koetspaarden





Stalbouw met respect voor paarden

• Modernste bouwtechnieken 

• Ruime boxen met binnen en buitendeur

• Sociaal contact voor de paarden – zien en ruiken elkaar

• Automatische drinkbak per stal (verwarmd in winter – vorstbeveiliging)

• Dagelijks mesten en strooien van stallen

• Recuperatie van mest (champignonkwekers)

• Solaria om te drogen en spieren in winter warm te houden

• Veilige bindplaats voor medische controle dierenartsen

• Meerdere wasplaatsen (warm & koud water)

• Veel lucht en licht bevordert gezondheid

• Geïsoleerd dak (warm winter – fris in zomer)



Rassen ?
• Goed  karakter, verkeersmak en opleiding in het tuig primeren.

Alle mogelijke warmbloedrassen en KWPN tuigers, sporadisch ook grote dravers.

Veel  Hongaarse, Poolse en Roemeense paarden initieel als slachtpaarden ingevoerd, 
worden van de dood gered als ze jong zijn en leven nog 20 à 25 jaar extra!!!

• Goede en grote gezonde hoeven en benen. Enkel gezonde en getrainde paarden kunnen dit 
aan.

• Een paard draagt 11 maanden – dan 3 à 4 jaar groei. Vanaf 5 jaar inspannen – één à twee jaar 
opleiding – Vanaf 6 à 7 jaar inzetbaar voor Brugge. We hebben paarden van +/- 25 jaar die 
nog gezond en actief zijn, en van hun pensioen genieten.



Iedere rit drinken en voederen. In de 
zomer permanent wassen en verfrissen 



Modern management 
• De paarden mogen geen overlast in de stad bezorgen. Niet voor de toerist maar 

helemaal niet voor de lokale bevolking. Van 09 uur tot 22 uur.

• Rubber op wielen i.p.v. ijzer – loopt veel stiller – lichter rollen kogellagers assen

• Paardenmest dient opgevangen en afgevoerd

• Opvang direct aan het tuig door drollenzak tussen paard en koets

• Regelmatig ledigen van deze zak aan Begijnhof in plastieken vuilbakken

• Afvoer uit de stad naar vergunde mestopslag met eigen mestwagen

• Mest wordt verwerkt en gerecycleerd voor de champignonteelt

• Paarden verzekerd tegen ongeval, medische bijstand en 

koliekoperaties. Er bestaat geen ziekenkas voor paarden! 



Mestwagen zorgt voor positief  imago

De  route  wordt permanent geveegd en stand-en rustplaatsen afgespoeld
capturine tegen urinegeur



Permanente reclame en marketing in de stad



Tot ziens in Brugge  en dank voor uw aandacht 

M E E R   I N F O 

WWW. HIPPO.BE/KOETS 





Expert paardenhouderij

Jan Devaere - 1ste Hoofdinspecteur Politiezone RIHO –

Verantwoordelijk Dienst Intern toezicht. Woont in Brugge. – FEI (Fédération 
Equestre Internationale – Lausanne (SUI). 

FEI Chief Steward Mennen (= Hoofdverantwoordelijke wereldwijd voor          

wedstrijden met koetsen). Toezicht op Horse Welfare.



Dierenartsen 

Dr. Vet. John Campe

Dr. Vet . Marc Demeulemeester


