⏲ 02 mei 2019, 15:25 (CEST)

Laatste jaar voor toeristische paardenkoetsen
in Gent

Het Gentse stadsbestuur zet vanaf 2020 toeristische tochten met paard en kar in
de binnenstad stop. De maatregel moet de impact van toerisme op de binnenstad
in evenwicht houden en het unieke karakter van Gent benadrukken. De nieuwe
bestuursploeg kiest expliciet voor toerisme met meerwaarde voor de Gentenaars,
en heeft ook aandacht voor dierenwelzijn.

Maatregelen om de toeristische druk op de binnenstad in
evenwicht te houden
Gent staat steeds meer op de radar van toeristen. Zo steeg het aantal overnachtingen in Gent in
2017 met 7,7 procent. Om de draagkracht van de binnenstad te bewaken, en om de
authenticiteit van Gent te bewaren, worden nu een aantal keuzes gemaakt. Na de eerdere
vakantiewoningenstop, komt er ook een einde aan de toeristische paardenkarren. In steden als
Amsterdam en Rome werd ook al zo’n beslissing genomen.

Het Gentse stadsbestuur werkt momenteel een bredere visie uit over toerisme in Gent. Streven
naar een spreiding van toeristen in tijd en ruimte, en de keuze voor Gent als unieke
bestemming, zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Het stadsbestuur zal daarbij ook zeker
het gesprek voeren met de Gentenaars, en met de verschillende actoren uit de toeristische
sector.

Gent als unieke belevenis voor bezoekers én inwoners
Het stadsbestuur zet in op kwalitatief toerisme. Dat is toerisme dat ook voor de Gentenaars een
meerwaarde betekent en dat vertrekt vanuit de authenticiteit van de stad. Paardenkarren die
toeristen rondrijden, passen niet in de visie op kwalitatief toerisme in een uniek Gent.

'Door de toegenomen aantrekkingskracht van onze unieke stad moeten we
keuzes maken zodat Gentenaars én toeristen kunnen blijven genieten van
Gent. We geven de voorkeur aan authenticiteit. Daar voelen Gentenaars en
toeristen zich comfortabel bij.'
— Bram Van Braeckevelt, schepen van Toerisme

Een overgangsjaar uit respect voor de ondernemer én met oog
voor dierenwelzijn
De Stad Gent beseft dat deze maatregel de uitbater treft in zijn activiteiten. Daarom is besloten
een overgangsjaar te voorzien, waarbij voor het toeristisch seizoen van 2019 nog
paardenkoetsen kunnen worden ingezet.

‘In Gent schrijven we al jaren voorwaarden in waarbij optimaal rekening wordt
gehouden met dierenwelzijn en dit zowel door aandacht te besteden aan de
rijtijden, de routes, als de verplichte rusttijden en –plaatsen voor de paarden.
Vanaf volgend jaar gaan we nog een stap verder. Gent biedt immers
voldoende toeristische alternatieven, waardoor we hier in de toekomst geen
extra ‘paardenkracht’ meer moeten voor inzetten. Vanaf 2020 zullen er in Gent
geen paardenkoetsen of huifkarren meer rijden voor toerisme.’
— Tine Heyse, schepen van Dierenwelzijn

In de overeenkomst zijn diverse voorwaarden opgenomen met het oog op het garanderen van
het dierenwelzijn. Zo mogen de koets en- huifkartochten enkel lopen volgens vooraf
goedgekeurde trajecten. Standaardroutes mogen een half uur duren. De uitgebreide routes, die
maximaal drie keer per week mogen gereden worden, kunnen zestig minuten duren. De
paarden mogen maximaal 8 uur per dag ingezet worden. Tussen twee ritten in moeten de
paarden minimaal tien minuten rust krijgen, waarbij ze beschermd worden tegen de felle zon.
Tijdens de pauzes moeten ze ook vers en koel drinkwater krijgen.
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.
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