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 Nieuwsbrief 

Inhoud

Deze speciale editie van de 

nieuwsbrief is in zijn geheel 

gewijd aan een unieke ge-

beurtenis op het landgoed.

Het bestuur van de stichting 

Vrienden van Landgoed 

Onze Lieve Vrouwe Abdij 

Oosterhout had graag haar 

leden en relaties uitgenodigd 

tot het bijwonen van het 

boomslepen op het land-

goed, liefst in combinatie 

met een bosbouwontbijt.

Vanwege de Covid-19 regels 

was dat helaas niet mogelijk. 

Met deze speciale editie 

hopen wij de lezers toch een 

beeld van deze bijzondere 

activiteit te bieden. 

April 2021

April 2021

Jaargang 4, No. 6

Wat een nostalgisch beeld 

op het landgoed, Belgische 

trekpaarden die zware 

boomstammen slepen. 

Tegelijkertijd is het ook een 

beeld uit de moderne klein-

schalige bosbouw.

Het slepen werd gedaan 

door de zwarte stamboek-

paarden Barbara en Bieke, 

beide eigendom van de fam-

ilie Godrie uit Rijsbergen, 

en Dora, eigendom van Jan 

Broos. Samen met de men-

ners Toon en Peter Godrie 

en de 86-jarige Jan Broos 

hadden zij een hele klus aan 

het verzamelen van het hout 

uit het gekapte dennenbos. 

Drie dagen lang ging het 

landgoed terug in de tijd. 

Op de volgende pagina’s 

kunt u er meer over lezen.

Effect voor het landgoed

Nostalgie op landgoed OLV Abdij

Paardenkracht aan het werk

Speciale bosbouw editie
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De paarden droegen deels nog 

hun wintervacht toen zij aan het 

werk gingen op het Landgoed 

Onze Lieve Vrouwe Abdij. Het 

was de eerste keer dit jaar dat zij 

ingezet werden om boomstammen 

te slepen. Maar het wende snel. 

Dankzij de deskundige menners 

verliep het werk vlekkeloos. 

De paarden trokken de zwaardere 

stammen naar een verzamelplaats.

Ondertussen zorgden de tuinme-

dewerkers voor het vervoer van de  

lichtere stammen. Deze werden 

met vereende kracht op de wagen 

geladen en getransporteerd met 

de kleine landgoedtractor. Daarbij 

zorgden zij er goed voor dat er 

geen opstanden werden bescha-

digd. Op de verzamelplaats kwam 

vervolgens Mari Rombouts in 

actie die de stammen netjes opsta-

pelde met zijn heftruckmachine.

Het werk was extra gecompliceerd 

omdat ondertussen ook nog een 

deel van de gekapte bomen door 

de tuinmedewerkers op de juiste 

lengte moest worden gezaagd en 

van de zijtakken moest worden 

ontdaan.

Zo werd paardenkracht, mens- 

kracht en machinekracht ingezet 

om het bosperceel vrij te maken 

van boomstammen. 

De opgestapelde stammen zullen 

per vrachtauto afgevoerd worden.

Drie-eenheid van krachten
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Paardenkracht Machinekracht

Menskracht
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Ervoor
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In de vorige nieuwsbrief hebben 

wij bericht over het kappen van de 

bomen in het dennenbos. Zij wa-

ren zodanig door de schorskever 

aangetast dat zij niet gered konden 

worden. Alle boomstammen zijn 

van hun zijtakken ontdaan en in 

stukken van 2.30 meter gezaagd.

Het verzamelen van deze stammen 

met zware machines zou de grond 

aantasten en de vele jonge scheu-

ten van bomen en struiken op het 

areaal vernielen. Ook bestond het 

risico dat de grotere hulststruiken 

beschadigd konden worden. Daar-

om koos de hovenier voor een 

bewezen methode die zo weinig 

mogelijk schade zou aanrichten: 

het slepen van bomen met behulp 

van trekpaarden. 

Tot in de jaren zestig van de vorige 

De terugkeer van het boomslepen

eeuw was het trekpaard vrijwel 

de enige krachtbron in land- en 

bosbouw. Met de opkomst van 

de trekker dreigde het werkende 

paard geheel uit beeld te ver-

dwijnen. Gelukkig is er de laatste 

jaren een kentering merkbaar 

en kunnen we vaststellen dat het 

paard als een efficiënte krachtbron 

herontdekt is. 

Tegenwoordig is een werkend 

trekpaard naast nostalgie ook 

een efficiënte en vooral uiterst 

duurzame energiebron voor elke 

groenbeheerder die duurzaam-

heid en publieksvriendelijkheid 

als beleidspunt heeft opgenomen. 

Het uitslepen van stamhout met 

paarden is een duurzame vorm 

van bosbeheer met bosbouwkun-

dige, ecologische en economische 

voordelen. Wereldwijde en regio-

nale bezorgdheid over biodiversi-

teit en klimaatverandering hebben 

geleid tot een herwaardering van 

de vitale rol die paarden in het 

hedendaagse bosbeheer kunnen 

spelen.  

In het moderne bos- en natuur-

beheer komen paarden vooral tot 

hun recht bij kleinschalige en/

of moeilijk bereikbare objecten, 

daar waar een machine (harves-

ter) veel schade zou aanrichten. 

Het uitslepen van (dunnings)hout 

is de meest gebruikte toepassing 

van het paard in het groenbeheer. 

Dankzij zijn grote wendbaar-

heid kan het paard ook in dichte 

opstanden zonder schade zijn 

werk doen. Daarnaast is er geen 

structuurbederf door bodemver-

dichting.
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Het Belgisch trekpaard heeft een 

schofthoogte van circa 1,70 m. 

Het paard heeft een krachtige en 

gedrongen lichaamsbouw met 

een vrij klein hoofd en een korte, 

zware nek met een dubbele ma-

nenkam. De achterhand is goed 

ontwikkeld. De benen zijn kort en 

sterk met grote hoeven en zwaar 

‘behang’ (beharing aan de kootge-

wrichten).

Het was gebruikelijk de staart van 

trekpaarden te couperen. Deze ge-

woonte is ontstaan omdat boeren 

vroeger op de akkers vaak vlak 

achter het paard naast de ploeg 

liepen en niet wilden dat het paard 

de leidsels met de staart vast tegen 

hun billen zouden klemmen en 

zo verdere besturing onmogelijk 

zouden maken. Sinds 2001 is deze 

praktijk zowel in Nederland als 

Het Belgische trekpaard

in België bij wet verboden. Wel 

worden bij keuringen nog steeds 

de manen ingevlochten.

Het Belgisch trekpaard komt voor 

in de vachtkleuren bruin, zwart, 

vos en schimmel. Het meest 

voorkomend is echter de kleurslag 

roan zoals bruinroan, zwartroan 

of vosroan.

Historie

Al vermoedelijk aan het begin van 

de 17e eeuw fokten Belgen hun ei-

gen raspaard. Afhankelijk van het 

gebruik werden de Belgische paar-

den met andere rassen gekruist. 

Zo importeerden de Belgen bij-

voorbeeld Shires uit Engeland om 

hun paarden steviger en sterker 

te maken en zo het ideale land-

bouwpaard te fokken. De fokkers 

gingen alsmaar selectiever te werk. 

Zo besloten ze na 1830 om hun 

trekpaarden niet meer te kruisen 

met andere rassen en werd het 

Belgisch trekpaard geleidelijk een 

zuiver ras. Een beslissing die de 

Belgen heel wat succes opleverde, 

want het Belgisch trekpaard werd 

een belangrijk exportproduct en 

deed met name in de periode 
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tussen de Eerste en Tweede We-

reldoorlog zijn opmars.

Veel van de paardenfokkerijen wa-

ren en zijn nu nog te vinden in het 

Pajottenland. Ook verschafte het 

Belgisch trekpaard in die periode 

veel arbeiders werk. Een groot deel 

van de economie draaide rond het 

Belgisch trekpaard: landbouwers, 

koetsiers, vrachtrijders, boom-

slepers en bouwvakkers. Tevens 

haalden bijvoorbeeld hoefsmeden 

en rijtuigbouwers hun inkomsten 

uit de opmars van het Belgisch 

trekpaard. 

In het centrum van Vollezele (Gal-

maarden) bevindt zich het Muse-

um van het Belgisch Trekpaard en 

in de Pajotse dorpen Vollezele en 

Sint-Kwintens-Lennik (Lennik) 

staan standbeelden van Belgische 

trekpaarden die de herinnering 

aan die glorietijden levend hou-

den.

Vervolg ‘Het Belgische trekpaard’
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Toen wij aan Toon Godrie vroegen 

waar de mallejan was antwoordde 

hij dat dit bij stammen van 2,30 

meter niet nodig was. Mochten 

de stammen van een dubbele 

lengte of meer zijn geweest dan 

hadden zij zeker een mallejan 

meegenomen.

De mallejan, ook wel oets of 

boomsleper genoemd, is een 

voertuig voor het transport van 

bomen door paardentractie. Het 

is een eenvoudig mobiel werktuig 

waarmee men heel zware lasten 

kan vervoeren. Het meest werd hij 

gebruikt voor het transporteren 

van bomen. Dat kon zijn naar 

een houtzagerij, maar ook op 

de werf van de zagerij. En wat 

te denken van al die bomen die 

vervoerd moesten worden naar 

de klompenmakerijen en de 

klompfabrieken. Overal was de 

mallejan inzetbaar!

Een mallejan bestaat uit een 

as met vaak bovenmaats grote 

wielen. De as is in het midden 

sterk gebogen. Het voertuig heeft 

een lange dissel die star, onder een 

hoek, aan de gebogen as vast zit. 

Wanneer de dissel recht vooruit 

steekt (horizontaal) wijst de 

bocht in de as omhoog. Wanneer 

het vrije uiteinde van de dissel 

omhoog steekt is de top van de 

bocht in de as laag bij de grond.

De dissel dient als hefboom om de 

last van de grond te tillen. De last 

wordt eerst bevestigd aan de dissel 

bij het uiteinde dat aan de as zit. 

Daarna drukt men het vrije einde 

van de dissel omlaag, zodat de 

as met de boog omhoog komt te 

staan. De last, die bij de top van de 

Maar waar was malle Jan?

bocht vast zit, komt mee omhoog.

Zodra de last vrij hangt, kan hij 

met kettingen rond de as worden 

bevestigd. Afhankelijk van de 

lengte en het gewicht van de last 

hangt deze vrij of wordt deze 

aan de achterzijde over de grond 

gesleept. 

Er bestaan verschillende gezegden 

met mallejan er in, zoals:

‘Hij slaat eronder als malle jan 

onder de kippen’

(Hij gaat onbezonnen te werk)

en 

‘Hij staat te kijken als malle Jan’

(Hij kijkt alsof hij gek is).

Foto: https://wikimiddenbrabant.nl/index.php?curid=40894
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Barbara en Bieke mochten de 

eerste dag na het boomslepen in 

de wei van Landgoed Onze Lieve 

Vrouwe Abdij genieten van hun 

welverdiende rust. 

Terwijl zij genoten van het lekkere 

gras genoten de zusters van het 

gezicht van deze twee mooie 

Belgische trekpaarden in de 

kloostertuin.

Bronnen:  

De inhoud van de artikelen in deze 

nieuwsbrief is deels gebaseerd op 

informatie van het Brabants Historisch 

Informatie Centrum, de stichting 

Kastelen, historische Buitenplaatsen en 

Landgoederen en van Wikipedia.

Na gedane arbeid

Familiebedrijf

Toon en Coba Godrie runnen samen met hun zoons een 

boomkwekerij en tuinbouwbedrijf in Rijsbergen. Zij telen groenten 

en fruit, zoals aardbeien, asperges en diverse soorten kool. 

Al jaren zijn zij erg gecharmeerd van het Belgische trekpaard. Zij 

bezitten inmiddels 12 paarden en hebben uit eigen fok al diverse 

malen veulens grootgebracht. 

Het werken met trekpaarden is hun grote hobby. De familie biedt 

voor groepen tochten aan met een grote huifkar of met een echte 

antieke paardentram. 

Daarnaast worden de trekpaarden enkele keren per jaar ingezet bij 

het boomslepen (vooral in België) of bij het onderhoud van velden. 

Zo hebben zij een groot veld met klaprozen in Zundert gemaaid en 

het maaisel afgevoerd.

Meer informatie op: http://www.huifkar-huren.nl/wie-zijn-wij.html
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Contact
Voor meer informatie over de 

tuin en de mogelijkheden om 

vriend te worden, kunt u contact 

opnemen met:

Secretariaat Landgoed OLV Abdij,

t.a.v.  Jan Beijer,  

Zandheuvel 90, 

4901 HX Oosterhout 

landgoed@olvabdijoosterhout.nl

 

Giftenaftrek voor donateurs ANBI

De Stichting Vrienden Landgoed Onze Lieve Vrouwe Abdij is door de Belasting-

dienst aangemerkt als culturele Algemeen Nut  Beogende Instelling. Het RSIN is: 

857827777. 

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Hierdoor worden 

giften aan culturele ANBI’s gestimuleerd. Uw jaarlijkse financiële bijdrage kunt u 

bij uw aangifte inkomstenbelasting als gewone gift aftrekken. Hierbij moet echter 

wel rekening worden gehouden met een zogenoemd drempelbedrag van 1% van 

uw (drempel)inkomen met een minimum van 60 euro. Het bedrag daarboven mag 

u aftrekken.  

Door van uw bijdrage een periodieke gift te maken vervalt de drempel en is het 

betaalde bedrag volledig aftrekbaar. Van een periodieke gift is sprake als aan de 

volgende vier voorwaarden wordt voldaan:

• U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan een ANBI-instelling, zoals onze stichting.

• U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook. 

• U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt. Bijvoorbeeld na 5 jaar of 

als u overlijdt. 

• U hebt de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst (hoeft niet via een 

notaris).

Mocht u interesse hebben in het omzetten van uw financiële bijdrage in een pe-

riodieke gift, laat ons dat dan via e-mail weten zodat wij u de gewenste overeen-

komst ter ondertekening kunnen toesturen.
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