Schriftelijke vraag 20/09 van mevr. Vandeputte over de Jaarmarkt van
Sint-Job
De Jaarmarkt van Sint-Job ligt de inwoners van de wijk Sint-Job en heel wat andere Ukkelaars na aan
het hart. Mensen ontmoeten elkaar, er wordt gespeeld, er is een rommelmarkt, … Een feestelijke
traditie die al meer dan 100 jaar bestaat.
Eind 19e eeuw was dit een landbouwmarkt. Vandaag maakt de wijk Sint-Job deel uit van de stad,
maar behoudt ze toch een landelijk karakter. De Jaarmarkt van Sint-Job is net als de omgeving
geëvolueerd en biedt allerlei gratis activiteiten voor gezinnen aan. Ze zal blijven evolueren, maar zal
haar landelijk karakter behouden.
Steunend op dit landelijk verleden zijn er op deze jaarmarkt nog steeds dieren te vinden. Er moeten
vragen gesteld worden bij de omstandigheden waarin de dieren “tentoongesteld” worden.
De dieren staan op het asfalt, met weinig of geen stro en een beperkte hoeveelheid water. De
meeste dieren zijn vastgebonden, soms heel dicht bij bestelwagens of een hek, zonder dat ze zich
kunnen verplaatsen als ze dorst of honger hebben, met hun poten in hun uitwerpselen. De vogels
zitten in heel kleine kooien. Sommige dieren staan dicht bij luidruchtige attracties, terwijl ze erg
gevoelig zijn voor lawaai.
Is het bovendien relevant om dieren op een locatie te zetten die geen verband houdt met hun
omgeving? Geeft dit een getrouw en correct beeld van het platteland? De landbouwwereld is immers
meer dan dieren alleen.
Deze vogels, koeien, geiten zijn gevoelige levende wezens en kunnen ons niet zeggen dat ze er
genoeg van hebben. Uit respect voor het leven moeten we stilstaan bij dit onderwerp.
Ik heb de volgende vragen:
• Wat betreft de “tentoonstelling” van de dieren: kan er een bestek opgesteld worden met de
minimumvoorwaarden aan comfort, netheid en “vrijheid” van bewegen tijdens hun aanwezigheid op
onze jaarmarkt?
• Kan de ruimtelijke organisatie van de verschillende activiteiten herbekeken worden zodat de dieren
op een zekere afstand staan van de luidruchtige activiteiten?
• Kunnen er alternatieven onderzocht worden om de dierenwereld in andere vormen op de
jaarmarkt aanwezig te laten zijn? Bijvoorbeeld: spelen over het thema dieren (bokspringen,
ganzenspel, stokpaardjesrace) en dierenpoppen maken die de reuzen van de parade begeleiden
(baardkoekoek van Sint-Job, duiven)
• Kunnen er verenigingen die het dierenwelzijn verdedigen en asielen uitgenodigd worden om de
burgers te sensibiliseren rond dieren en dierenwelzijn? Via pedagogische activiteiten wordt de kloof
tussen mens en dier ook kleiner en kunnen de inwoners ontdekken hoe de dieren leven en hoe ze
het beste benaderd of behandeld kunnen worden.

Zou onze jaarmarkt zich daarnaast niet resoluut kunnen richten op een milieuvriendelijke toekomst
en stands weren die plastic voorwerpen “Made in China” verkopen, typisch voor een
consumptiecultuur? Er waren in het verleden al stands rond ecologisch verantwoord en lokaal
consumeren en ambachtelijke activiteiten.

• Waarom niet verdergaan op deze ingeslagen weg met hergebruiksworkshops, allerlei recyclage,
Repair Café, …?
• Waarom het huidige landelijke aspect van de wijk niet in de spotlights zetten door te spreken over
de parken en moestuinen in de directe omgeving of iets verderaf?
• Waarom geen artistieke performance voorzien op basis van hergebruik (mensen uitnodigen
afgedankte voorwerpen mee te brengen, kunstenaars uitnodigen hiermee kunstwerken te maken,
een tentoonstelling en een veiling organiseren waarvan de opbrengst naar een vereniging gaat)?
• Waarom geen tentoonstelling van landbouwwerktuigen uit verschillende tijdperken, zodat jonge en
oudere stedelingen de vergeten of onbekende landbouwuitrustingen en –technieken kunnen
(her)ontdekken?
Kan er een thematische commissie opgericht worden om de kwesties van dierenwelzijn en
duurzaamheid van de jaarmarkt te behandelen?

Antwoord:

Voor de aanwezigheid van de dieren op de Jaarmarkt wordt enkel het gezondheidsboekje van de
dieren gevraagd.
Er is momenteel geen bestek met de voorwaarden voor het comfort van de dieren, maar dit kan
opgesteld worden met specialisten en aangepast worden aan de specifieke kenmerken van de
verschillende dieren.
De tentoonstellingsvoorwaarden van de dieren worden besproken met de veehouders rekening
houdend met de infrastructuur, maar ook met de veiligheid. De veehouders waarmee we
samenwerken zijn graag op de jaarmarkt aanwezig en zijn ook bezorgd om het welzijn van hun
dieren.
In 2016 hebben we de Nationale Wedstrijd vervangen door een tentoonstelling van dieren, zodat we
flexibeler kunnen zijn en ook andere diersoorten kunnen tonen (ezels, lama’s, …).
De tentoongestelde dieren staan in de Prins de Lignelaan. Dit vergemakkelijkt het laden en lossen
voor de veehouders, zorgt voor meer plaats voor elke soort en maakt het mogelijk ze in dezelfde
zone te groeperen.
We doen eveneens een beroep op pedagogische boerderijen voor een andere benadering van de
landbouw- en dierenwereld. Deze boerderijen staan verspreid rond het plein, dat het middelpunt van
die dag vormt. Wij kiezen ervoor de activiteiten te concentreren op het Sint-Jobsplein.
Al enkele jaren stellen we alternatieven voor en nodigen we vzw’s en bedrijven uit om hun projecten
voor te stellen (Wonder poules – workshops natuurlijke cosmetica – la Ruche qui dit oui –
compostworkshop, …).
We hebben ook een beroep gedaan op verenigingen die het dierenwelzijn verdedigen, maar deze
samenwerking heeft momenteel nog geen concrete vorm aangenomen.
Samen met schepen De Brouwer hebben we de geleidelijke evolutie van dit evenement gepland. We
willen samenwerken met haar verschillende diensten om alternatieven aan te bieden. De
boerderijdieren blijven echter de populairste attractie van de jaarmarkt.

We doen een beroep op het advies van het departement Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel om de
omstandigheden van de dieren tijdens de Jaarmarkt van Sint-Job te verbeteren.
De meeste handelaars verkopen kwalitatieve artikelen en er zijn 2 kramen “van mindere kwaliteit”,
die echter ook de interesse van bepaalde bezoekers wekken.
We proberen elk jaar nieuwe deelnemers, activiteiten en animaties te voorzien, rekening houdend
met de verschillende logistieke en financiële aspecten.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de organiserende dienst Openbare Manifestaties.

