PERSCOMMUNIQUE
De Schepen van Economische zaken van de Stad Brussel

De paardenkoets is terug in het hart van Brussel
Op initiatief van Marion LEMESRE, Schepen van Handel, heeft de Stad Brussel
de eer u de terugkeer van de paardenkoets aan te kondigen.
Ontdek Brussel en haar geschiedenis, samen met familie of vrienden, op het ritme van de
paardenhoeven. Geniet van een rondrit aan boord van een ruime Victoria-koets,
voortgetrokken door prachtige raspaarden. Deze originele belevenis zal iedereen nog lang
bijblijven!
« Dit parcours komt tegemoet aan de vraag van het publiek om de rondritten per
paardenkoets terug in te voeren in Brussel, zoals in andere Belgische steden. De Stad heeft
vooral inspiratie geput uit de rondritten in Brugge. Het parcours, dat langs voetgangerszones
leidt, werd zorgvuldig uitgedacht en verschillende malen getest om er zeker van te zijn dat
noch het verkeer in het centrum, noch de toeristen in de koets gehinderd worden » legt
Marion Lemesre uit.
Twee professionele koetsiers, gekleed in aangepaste kledij en met hoge hoed, laten u de
geschiedenis en de architectuur van het historische hart van de hoofdstad ontdekken.
Tijdens deze wandeling zal u zeker de rust van de elegante raspaarden waarderen.
Philippe Close, Schepen van Toerisme, is blij met dit project, dat de toeristen aanspreekt en
bijdraagt tot een positief internationaal imago van Brussel. « Het is een aangename manier
om de stad te bezoeken en het uitzonderlijke UNESCO-erfgoed te bewonderen. Ik heb mijn
steun verleend aan dit project omdat het de toeristen een meerwaarde biedt en het
stadscentrum op een positieve manier in de kijker zet » verduidelijkt hij.

De koetsen
Twee spiksplinternieuwe Victoria-koetsen geven de wandeling een romantische toets. De
koetsen zijn 1,48 m lang en vooraan en achteraan uitgerust met schijfremmen. De koetsen
zijn gemakkelijk te betreden dankzij de treeplank en in geval van regen is er een afdak.
Thibault Danthine, de concessiehouder, is al meer dan 20 jaar actief in de sector van de
paardenspannen.

Het parcours
Een bezoek per paardenkoets is de beste en minst vermoeiende manier om de Grote Markt
en omgeving te ontdekken. De koetsen vertrekken vanaf de Karel Bulsstraat.

Details per straat

Start : Grote markt / Karel Bulsstraat
• Kaasmarkt
• Spoormakersstraat
• Agoraplein
• Grasmarkt
• Greepstraat
• Grétrystraat
• Kleerkopersstraat
• Taborastraat

• Boterstraat
• Vruntstraat
• Stoofstraat
• Lievevrouwbroerstraat
• Kolenmarkt
• Zuidstraat
• Steenstraat

Finish : Grote Markt/Karel Bulsstraat

De paarden
De vier paarden, die afwisselend per twee zullen worden ingespannen, verblijven in een stal
op het domein van de kinderboerderij in het Maximiliaanpark. De Schepen van Milieu,
Ahmed El Ktibi, legt uit dat « de paarden, zodra ze hun verblijfplaats gewend zijn, regelmatig

zullen ingezet worden bij activiteiten op de boerderij: educatieve stages, animaties gericht op
paarden, een voorstelling van het beroep van hoefsmid … Zodat de bezoekers van de
kinderboerderij ook optimaal kunnen genieten van deze dieren. » Het hooi en het voedsel
van de paarden zal samen met hun tuig worden opgeslagen in een gebouw van de boerderij
en de koetsen zullen worden geparkeerd op het binnenplein.
Om de netheid te verzekeren, zullen de koetsen worden uitgerust met een « drollenvanger »
om te vermijden dat er ontlasting op de openbare weg terechtkomt.

Praktische info
-

7 dagen/7, 365 dagen/jaar

-

Mogelijkheid tot avondwandelingen (zomer)

-

Wandeling van 30 minuten

-

Maximum 5 personen

-

Tarief : 39€ /koets

-

Reservatie niet nodig

Perscontact: Odile Clément Tel : 0477/25.73.95

odile.clement@brucity.be

