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Impressie van een ‘paardenparadijs’ in Maasbree. FOTO MAI VAN RUN

‘Paardenparadijs’ na
verhuizing manege
Manege
Brunssummerheide moet
verhuizen.
Noodgedwongen,
vanwege de komst
van de Buitenring.
Op de nieuwe plek
krijgen de paarden
meer ruimte.

BRUNSSUM/LANDGRAAF
DOOR GEERTJAN CLAESSENS

V

an de nood een deugd
maken. Dat is de bedoeling op de Kleine Heihof, de nieuwe plek van
Manege Brunssummerheide. De paarden moeten weg
op de huidige locatie. Vanwege de
aanleg van de Buitenring moet de
uitstoot van stikstof omlaag. Daaraan draagt de verhuizing bij. De manege wil straks fors uitbreiden.
Op de Brunssummerheide meet het
terrein nu twee hectare, evenveel
als op de Heihof. Maar op die nieuwe
plek wil de eigenaar, stichting Rui-

tersport Brunssummerheide, tien
hectare bijkopen van het aangrenzende gebied van Sibelco. Rond de
twee hectare daarvan is voor de
paarden, de rest voor groen.

Paden
Voor de secretaris van de stichting,
Peter de Vor uit Hulsberg, is een
voorwaarde dat de aanleg mogelijk
is van een paddock paradise. Dat is
een half verhard pad of structuur
van paden rond de weide (de paddock), zodat paarden naar hartenlust kunnen lopen. Langs het pad is
op diverse plekken eten en drinken
te vinden, wat de dieren stimuleert
meer te bewegen.

„Paarden zijn beweegdieren, ze
moeten 24 uur per dag kunnen lopen. Bij de meeste maneges staan ze
vanwege ruimtegebrek een groot
deel van de tijd op stal. Dat is niet
goed. De meeste paarden worden
dieronvriendelijk gehouden”, zegt
De Vor. Het concept van het ‘paardenparadijs’ is ontwikkeld door de
Amerikaan Jaime Jackson.

Uitbreiding
Nu telt de manege nog 52 dieren, dat
aantal kan na de verhuizing volgend
jaar groeien naar 60. De exploitanten van de huidige manege aan de
Ouverbergstraat in Brunssum,
Claudia en Ramon Beckers, hebben
volgens De Vor rond de driehonderd leden. Het is nog niet duidelijk
of zij ook het beheer van de nieuwe
manege krijgen. Dat zal mede afhangen van het bedrijfsplan.
Hoe hoog de kosten van de verhuizing en uitbreiding bedragen kan
De Vor niet zeggen. Ook is niet bekend wanneer de nieuwe manege
bedrijfsklaar is. Als de vergunningen rond zijn, kunnen de nieuwe op-

stallen er volgens De Vor in enkele maanden staan.
De stichting verkocht Manege
Brunssummerheide aan de provincie om vervolgens de Kleine
Heihof over te nemen. Eigenlijk
had de manege al verhuisd moeten zijn naar de nieuwe plek in
Landgraaf (de boerderij die bekendstaat als de Kleine Heihof).
Maar omdat de huidige huurder
nog een contract heeft tot oktober volgend jaar, loopt de operatie vertraging op. De provincie
gedoogt de manege in Brunssum
nog een jaar.


De meeste

paarden worden
dieronvriendelijk
gehouden.
Peter de Vor

