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Mondelinge vraag van mevr. De Brouwer: zieke paarden en een kadaver. 

 
Mevr. De Brouwer geeft aan dat er in een wei in de Eikenboslaan een kadaver van een paard werd 

aangetroffen. Een jonge stalknecht moest voor deze paarden zorgen (de eigenaar is gehospitaliseerd). De 
gemeente zou een onderneming voor dierenbescherming en de politie ingeschakeld hebben. In dezelfde 
week hadden enkele inwoners van de Engelandstraat hun bezorgdheid geuit over de gezondheidstoestand 
van een wit paard in de Dolezlaan. Volgens de eigenaar zou deze toestand opgevolgd worden. Volgens de 
RTBF zijn de dopvruchten van de gewone esdoorn dodelijk voor paarden. Er waren dit jaar talrijke vergiftigde 
paarden in België. Vlakbij de wei waar het kadaver is gevonden, staan dergelijke bomen.  

 
Welke onderneming is het kadaver in de Eikenboslaan komen weghalen? Wat is de gezondheidstoe-

stand van het witte paard in de Dolezlaan? 
Heeft de gemeente de eigenaars geïnformeerd over de giftige dopvruchten die meer en meer voor-

komen? Zal het college via een officieel communicatiemiddel hierover informeren? 
Hoe kan de gemeente de eigenaars van paarden op haar grondgebied opsporen? 
 
Schepen Cools geeft aan dat deze zaak door de politie en de gemeente opgevolgd wordt. De politie 

heeft de gemeente op 15 oktober geïnformeerd over het kadaver. De eigenaar bleek gehospitaliseerd en het 
bestuur heeft daarom zelf het kadaver laten ophalen omwille van de volksgezondheid. 

 
De Reinheidsdienst heeft verschillende verenigingen rond dierenbescherming gecontacteerd maar de 

meesten stonden weigerachtig om te helpen uit vrees geen vergoeding te krijgen. Onderneming Rendac is 
het kadaver gratis komen ophalen. Leefmilieu Brussel zal dit incident onderzoeken. De gemeentediensten 
hebben het paard in de Dolezlaan en de andere paarden vlakbij bezocht en de gezondheidstoestand was 
goed. De gemeente heeft sinds deze zomer geen dode paarden meer aangetroffen. 

 
Het bestuur heeft de eigenaars niet geïnformeerd omdat dit niet haar rol is. Het zijn de eigenaars die 

zelf hun verantwoordelijkheid moeten opnemen en zorg moeten dragen voor hun dieren. 
 
In Ukkel zijn er slechts 6 paardeneigenaars dus informeren via de Wolvendael is niet gepast. Indien 

nodig zullen de betrokkenen rechtstreeks gecontacteerd worden. 
Het bestuur kent hen omdat er een milieuvergunning vereist is voor het bezit van grote dieren. 


