
Zuidlaardermarkt 

Denkrichting  voor het verbeteren van dierenwelzijn 

• de markttijden voor  paarden verkorten. De eerste paarden komen nu om 12 uur ’s nachts op 
de markt en staan er misschien tot 17 uur de volgende middag. Dat is 17 uur op de markt 
waardoor vermoeidheid/ uitputting optreedt.  Dit gaat in tegen onze eigen opgestelde regels 
dat een paard niet langer dan 8 uur aangebonden mag staan. Het gebruik van de monster-
banen zorgt er al voor dat de paarden niet zo lang aangebonden staan. Hier zal toezicht op 
gehouden moeten worden.  
 

• Toezicht op de paarden door de eigenaar. De handelaren/ eigenaren  verplichten dat zij zelf 
of een verzorgster van hen gedurende de markttijden bij de paarden blijft. Deze kan de 
paarden water geven en hooi, opletten dat ze niet in de touwen verstrikt raken of vermoeid/ 
uitgeput raken en gaan liggen. Momenteel worden paarden uren lang of soms de hele dag 
alleen gelaten en daardoor ontstaan de problemen. 
 

• De meeste problemen doen zich voor bij de niet gereserveerde plekken. De handelaren die 
namelijk ieder jaar weer komen en voortijd reserveren zorgen vaak dat ze het prima voor 
elkaar hebben (uitzonderingen daargelaten). De mensen die zonder reserveren op de markt 
komen vormen meer het probleem.  Aan hen wordt vooraf geen informatie toegestuurd 
zoals dat gebeurt met de mensen die wel reserveren. Zij hebben dus ook geen regels en 
protocol ontvangen. Ze zijn bij ons ook niet bekend met naam en toenaam en zijn niet te 
traceren als er iets gebeurt. Door te werken met gereserveerde plekken worden handelaren 
voorzien van de juiste informatie en kan het Protocol Dierenwelzijn Paardenmarkten 
ondertekend worden. 
 

• Ieder jaar vormt het natregenen en verkleumen van veulens en ezels een probleem. Hierop 
is vooral de dierenbescherming erg actief. Je kunt hierin faciliteren. Door hierin een klein 
bedrag te investeren ( en misschien zijn er sponsoren voor te krijgen of in samenwerking 
met de dierenbescherming) kan dit probleem opgelost worden.  
Er zijn soort van ‘weggooi- regendekens’ voor paarden/ pony’s  voor een kleine prijs. 
Normaal begint de goedkoopste regendeken bij 40/50 euro en daarom hebben de 
handelaren daar niet genoeg van in bezit. De weggooi dekens zijn nog zeer onbekend. 
Je kunt bijv.  50 pony dekens bestellen en die op de markt uitreiken (al dan of niet tegen een 
kleine vergoeding) op het moment dat je een verkleumd dier ziet staan. Daarmee maak je 
voor een klein bedrag, een hele grote stap in de goede richting in het dierenwelzijn. 
  

  



 

• Het uitladen en inladen van de paarden is een moment waarop veel gebeurt. Daar is 
momenteel weinig toezicht op. De toezicht is momenteel geconcentreerd op de markt zelf. 
Toezicht bij op – en afladen moet vergroot worden als je daarin wilt verbeteren. 
 

• Toezicht op de markt moet ook meer gecontinueerd worden. Momenteel is er van 12 uur ‘s 
nachts  tot ca. half 5 ‘s morgens weinig toezicht op de markt. Daarna lopen er 3 ploegen van 
2 over de markt. Ook ‘s middags na een uur of 1 is er weer minder toezicht op de markt 
omdat er dan geen aanvoer meer plaatsvindt. Maar ’s middags raken dieren vermoeid en 
gaan liggen en daarna begint het opladen weer.  
Tot het einde van de markt moet de toezicht dus meer gecontinueerd worden.  
 

• op de markt zelf is het aan te raden de monsterbanen goed te gaan verlichten (de banen 
waar je de paarden kan laten draven voor verkoop). Voor 8 uur ’s morgens is het buiten 
donker en gaat iedereen op straat monsteren onder de lantarenpalen omdat de 
monsterbaan niet verlicht is. Op straat zie je veel paarden uitglijden op de klinkers, dat  
levert problemen voor de paarden en gevaar voor het publiek. 
 

• Je kunt een koppel van 2 mensen (in opvallende kleding) over de markt laten gaan vanaf de 
opening rond 6 uur, met een chip reader. Deze hebben we al in eigendom. Dat koppel 
controleert een aantal groepen paarden en/of steekproefsgewijs de chip en het paspoort. 
Daarmee kan je ongechipte paarden vinden en je laat zien dat er wel degelijk controle 
plaatsvindt. Zichtbaar zijn met controleren kan veel doen. 
 

NB: bovenstaande punten vormen een denkrichting. De consequenties voor de uitvoering, toezicht 
en handhaving moeten nog nader onderzocht worden.  


