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Het Werkend 
Trekpaard

Willy Mertens, bezieler van kleinschalig huifkarrenbedrijf 
‘Het Werkend Trekpaard’ in Wuustwezel beheert de 
graasweiden van de paarden op een agro-ecologische 
manier, soms in schril contrast met de buren in wat 
wel eens ‘Chicken Valley’ wordt genoemd. Het moet 
gezegd, de weiden van Willy Mertens - omringd door 
heggen en houtkanten en met eikenhoogstammen ter 
beschutting- staan in contrast met de omringende 
wei- en akkerlanden.

Reeds in 1980 werd een rij zomereiken (Quercus robur) 
aangeplant, toen ter beschutting van de koeien op 
het ouderlijke bedrijf. In 1985 volgden snelgroeiende 
populieren als windscherm en nog later lindes. Eind 
de jaren ’90 werden er door Willy rondom rond 
meidoornhagen aangeplant als veekering. De laatste 
aanplant dateert van 2012-2014. Toen werden eiken 
in de weiden geplant met meidoorn er rondom 
rond ter bescherming. De eerste drie jaar werden 
deze beschermd met een elektrische draad zodat de 
stam niet beschadigd werd. De hoge eiken bieden 
beschutting aan de paarden, de meidoorn beschermt 
de eiken en de jonge scheuten worden smakelijk 
opgeknabbeld in het voorjaar. De eiken zijn aangeplant 
in een plantverband van 10 op 10 en 20 op 20 meter, 
afhankelijk van de locatie. Langs de grachten staan aan 
beide kanten hagen met meidoorn of een mengeling 
van knotwilg en meidoorn als natuurlijke veekering. 

Een houtkant met voederbomen maakt het plaatje 
compleet. Deze bevat eik, tamme kastanje, linde, 
wilg en ook gewone esdoorn, nochtans gevreesd bij 
paardeneigenaars. Uit ervaring blijkt dat de paarden 
bij Willy genoeg ander voedsel vinden en er wijselijk 
vanaf blijven. Hetzelfde geldt voor de eikels die onrijp 
vallen en op dat moment nog te hoge hoeveelheden 
tanninen bevatten. 

De zes Belgische Trekpaarden waaronder één veulen 
mogen, wanneer er geen huifkarrenritjes geboekt 
zijn, jaarrond de weide op. Enkel wanneer het te 
warm (> 30°C) is, blijven ze op stal. Door hun stevige 
lichaamsbouw (tot wel 1000 kg) en zeer dikke 
wintervacht hebben ze het in onze streken nooit te 
koud. De paarden beschikken over 2,5 hectare weiland, 
onderverdeeld in vijftien deelweiden, waardoor ze elke 
dag op een ander stuk kunnen grazen. Het gras kan 
in tussentijd recupereren en de modder blijft binnen 
de perken. 

De belangrijkste reden voor het aanplanten van de 
veelheid aan weidegroen is het bieden van schaduw 
en beschutting tegen wind, regen en winters weer. Een 
ander belangrijk aspect voor Willy is het bieden van 
voedselbanken en geboorteplaatsen voor de lokale 
fauna en flora. De voederfunctie is mooi meegenomen, 
maar was in eerste instantie geen aandachtspunt. 

Landbouwer: Willy Mertens

Locatie: Wuustwezel

Vee: paarden 

Overige teelten: grasland

Biologisch: nee

Website: www.werkendtrekpaard.be

alleenstaande bomen  hagen en heggen 

houtkanten kleine bosjes

vruchtdragende hoogstambomen



Bedrijfsportretten

Om de aanplantkosten te dekken werd gebruik 
gemaakt van de boslandbouwsubsidie voor de 
eik-meidoorncombinatie. In combinatie met de 
bestaande houtkanten en heggen rond de percelen 
was voldaan aan de subsidievoorwaarden van 
minimaal 30 bomen per hectare. Daardoor kon 80% 
van de aanplantkosten gerecupereerd worden. Dankzij 
beheersovereenkomsten is ook de jaarlijkse snoei van 
de hagen een haalbare kaart. 

Aan de bosranden, voornamelijk bij naaldhout, merkt 
Willy wel meer dazen op dan elders. Als de paarden 
niet zweten – en dit doen ze enkel wanneer ze werken 
– hebben ze er in de praktijk echter weinig last van. 


