
Trekpaardencultuur in cijfers 

1 Huidige situatie 

Momenteel zijn er nog een 250-450 fokkers van het Belgisch trekpaard actief. De uitersten van 
deze vork zijn bepaald, enerzijds door het aantal actieve fokkers die veulens registreren bij het 
stamboek van de KMBT, anderzijds door het aantal actieve fokkers die een merrie hebben en 
daar soms een veulen uit fokken. Daarnaast is nog een grote massa potentiële fokkers die wel 
een merrie hebben maar daar niet mee fokken. 

De populatie Belgische trekpaarden in Vlaanderen, geregistreerd in de stamboeken van de KMBT-
VFBT-AWTCB, wordt geschat op 7.405, op basis van gegevens afkomstig van de KMBT en BCP 
(Belgische Confederatie van het Paard). Ter info: het aantal geregistreerde Ardenner paarden 
bedraagt 2.526 en het aantal bij het Vlaams Paard geregistreerde paarden 330. Daarnaast 
worden er in Vlaanderen 5.851 en in Wallonië 1.070 koudbloeden geregistreerd zonder gekende 
afstamming. Er zijn in België nog 1.402 koudbloeden geregistreerd van andere rassen (Franche 
Montagne, Haflinger, …). Van de 305.697 in België in de centrale gegevensbank als definitief en 
niet als dood gemeld geregistreerde paardachtigen zijn er 20.947 van het “koudbloed” type. Deze 
cijfers omvatten alle paarden, traceerbaar volgens hun Universal Equine Life Number, die 
definitief geregistreerd zijn in de centrale gegevensbank en niet als dood gemeld zijn. We kunnen 
ervan uitgaan dat hiervan een aantal paarden overleden zijn of niet meer in België verblijven, 
daarentegen zijn er ook steeds paarden die (nog) niet geregistreerd zijn. De indruk bestaat dat er 
meer paarden niet als overleden gemeld zijn of niet meer in België verblijven dan dat er paarden 
zijn die (nog) niet geregistreerd werden. Deze cijfers dateren van 06/06/2017: 

6.335  VFBT/KMBT 

5.851  PPV 

3.433  CWBC 

2.526  ARDENNER TREKPAARD 

1.070  AWCTB 

330     VLAAMS PAARD 

1.402  OVERIGE als « koudbloed aangegeven » (Franche Montagnes, enkele Haflingers enz...) 

20.947   TOTAAL 

  

  



2 Historiek 

 

  



Sinds 2007 daalt het aantal geboortes van trekpaarden in Vlaanderen.   

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Antwerpen 156 148 155 145 102 124 90 

Vlaams-Br 112 108 97 107 106 95 88 

Limburg 84 99 74 58 53 57 51 

West-Vl 143 124 134 96 61 77 61 

Oost-Vl 264 251 245 212 171 214 170 

Totaal 759 730 702 601 395 567 460 

Sinds 2012 wordt er ook een subsidie van de Vlaamse overheid uitbetaald aan alle fokkers in 
Vlaanderen. We zien echter dat dit geen effect heeft op meerdere geboorten in Vlaanderen, 
integendeel het aantal geboorten is in België gedaald van 678 in 2012 naar 632 in 2013 en naar 
572 in 2014. Het nationale cijfer van 2015 is 616, wat opnieuw een stijging betekent.  

Het aantal geboren trekpaardveulens in Vlaams-Brabant kan zich handhaven dankzij de (grotere) 
Vlaams-Brabantse veulenpremie, terwijl de meeste provincies achteruit gaan ondanks de 
(kleinere) Vlaamse premie.  

Registratie 

veulens  

Vl-Br Antw Limb O-Vl W-Vl Vlaan- 

deren 

Brab 
Wall 

Liège Namu
r 

Lux Hain BELGIE 

2013 90 96 62 174 67 489 10 11 22 11 89 632 

2014 89 75 48 178 68 458 2 12 24 11 65 572 

2015 99 88 72 173 69 501 ? ? ? ? 131 632 

2016 97 68 50 164 88 467 ? ? ? ? ? 616 

Ook in 2015 is in Vlaanderen de sterke geboortedaling van 10% tijdens de vorige jaren gestopt 
en is het aantal stabiel gebleven tegenover 2013 en 2014. Antwerpen steeg fel in 2015. In 2016 
is in de provincie West-Vlaanderen een plotse opstoot. De provincies Limburg en Oost-
Vlaanderen kennen een daling. Vlaams-Brabant behoudt zijn aandeel van 2015, bijna 20 % van 
Vlaanderen. 

Een vergelijking op iets langere termijn: Vlaams-Brabant blijft status quo, terwijl het aantal 
geboorten in België sindsdien gedaald is met 38 %. De fokkerij in Vlaams-Brabant is en blijft 
stabiel sinds 2006. 

P.S. Voor deze vergelijkingen is uitgegaan van alle geboren veulens inclusief wachtregister (niet 
premiegerechtigd) en niet van het aantal registraties enkel in het hoofdregister. 


