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       INSPECTIE VAN DE PAARDENMARKT TE   

              ZUIDLAREN  OP 21 OKTOBER 2014.                     

 
   

 
De eigenaar van deze wagen met gras vertelde trots dat hij al 50 jaar hiermee op de markt staat voor 

zijn paarden. Dus dat is zeker het vermelden waard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eyes on Animals 

Postbus 59504 

1040LA Amsterdam  

The Netherlands 

www.eyesonanimals.com             

info@eyesonanimals.com 

 

 

Coordinator/inspector: 
Lesley Moffat 

lesley@eyesonanimals.com 

tel: +31 (0) 611882632 
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Samenvatting: Eyes on Animals bezocht op dinsdag 21 oktober 2014 voor de tweede keer de  

jaarlijks gehouden paardenmarkt te Zuidlaren (Drenthe).  

De markt staat naast de kermis. De marktmeester (Jaap Mellema), de dierenartsen en inspecteurs 

NVWA waren de hele nacht en dag aanwezig. Hooi, stro, water en emmers waren aanwezig.  

De dieren waren over het algemeen goed aangebonden en konden daardoor bij het voer.  

De conditie van de aangevoerde dieren was over het algemeen goed. 

Een groot deel van de dag regende het behoorlijk en moesten ezels beschermd worden tegen de regen 

of naar een droog onderkomen gebracht worden omdat hun vacht niet bestand is tegen regen.  

Eyes on Animals heeft af en toe wel ruwe behandelingen gezien en heeft de mensen hierop 

aangesproken. 

Op deze markt heeft Eyes on Animals regelmatig samengewerkt met de Dierenbescherming. Ook had 

EonA contact met de NVWA, de marktorganisatie en de plaatselijke dierenarts. Ieder was bereikbaar 

via telefoon of portofoon en herkenbaar aan de kleding hetgeen de communicatie veel makkelijker 

maakte. 
 

DAG EN TIJD VAN HET BEZOEK: 

Dinsdag 21.10.2014 van 01.30-16.40 uur. 

 

INSPECTEUR:  
Eyes on Animals: Monique Slee en aspirant vrijwilligster Margreet de B.  

 

ACHTERGRONDINFORMATIE:  

De paardenmarkt in Zuidlaren in de gemeente Tynaarlo werd dit jaar voor de 814
e
 keer gehouden. 

Het is de grootste paardenmarkt van Europa.  

Sinds eind 2013 is er overleg tussen Eyes on Animals, de Dierenbescherming en de markten 

Bemmel, Elst, Barneveld, Hedel en Zuidlaren om te komen tot een beter dierenwelzijn. Dit overleg 

werpt inmiddels duidelijk zijn vruchten af. 

Dit jaar was de aanvoer 1.512 paarden en pony’s en 25 ezels: totaal 1.537 dieren, iets minder dan het 

jaar ervoor. Het aantal aangeboden dieren loopt wel de laatste jaren gestaag terug. 

De aanvoer startte om 00.00 uur en de markt was dit jaar eind van de middag afgelopen. Dit was 

eerder dan voorgaande jaren en kwam door het enorm slechte weer.  

De dieren staan gedurende deze periode buiten op straat.  

Traditiegetrouw is er tijdens de markt ook een warenmarkt en kermis aanwezig. 

Tijdens de aanwezigheid van Eyes on Animals werd het volgende aangetroffen:  

 

De accommodatie van de dieren: De dieren stonden allemaal buiten met hun halstertouwen 

vastgebonden aan de railing. Deze railing was een enkel dik touw. De meeste dieren waren goed 

aangebonden en konden bij het hooi dat de avond tevoren door de organisatie overal onder de balie 

was neergelegd.  

Er was één groepje van ca 19 pony’s dat los tussen hekken stond. Na een praatje met de eigenaar 

bleek dat hij commentaar kreeg van bezoekers dat er teveel pony’s in stonden. Eyes on Animals 

vond dit meevallen: de dieren zochten elkaar op en er was voldoende bewegingsvrijheid. Wij vinden 

deze vorm van stalling op een markt veel beter dan aangebonden pony’s en zagen graag dat dit 

uitgebreid zou worden.  

Er was over het algemeen voldoende ruimte tussen de paarden. Groot en klein, paarden, pony’s en 

ezels stonden per eigenaar naast elkaar.  
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Om gladheid van de straat tegen te gaan was stro gebruikt 

hoewel dit niet op de hele markt gebeurd was. Maar ook veel dieren stonden op een grasondergrond. 

Het gebruik van zand op de stenen zou ook een goede optie zijn. (zie foto’s op volgende pagina.) 

 

Ezels en regen. 

De aanwezigheid van ezels op paardenmarkten is een aandachtspunt. Hun vacht is, anders dan bij 

paarden, slecht bestand tegen regen en volgens de Wet Dieren is een afdak of een andere maatregel 

verplicht om hen tijdens regen te beschermen.  

Deze marktorganisatie had in het protocol ten aanzien van de ezels de volgende aanvulling 

opgenomen: 

 

“Ezels moeten bij koud/nat weer voorzien worden van een (regen)dek, anders het dier van de markt 

verwijderen en het onderbrengen in het transportmiddel”. 

 

Zodra het behoorlijk begon te regenen werd er duidelijk enkele keren door de speakers omgeroepen 

dat de ezels tegen de regen beschermd dienden te worden. Hieraan werd lang niet altijd gehoor aan 

gegeven. De eigenaars werden opgeroepen om zich te bekommeren om hun dieren maar die waren 

dus onvindbaar. Hier is dan ook weer het probleem dat de eigenaren wellicht in de 

horecagelegenheden zitten en hun dieren de nodige zorg onthouden. Het bleek ook dat veel 

eigenaren helemaal niet wisten dat de vacht van deze dieren niet tegen regen kan waardoor de dieren 

kletsnat werden en daardoor verkleumd raakten. Hierdoor ontstond bij enkele eigenaren veel 

onbegrip en soms verbale agressie. Zowel organisatie, dierenarts, Db en EonA hebben daar waar 

nodig uitleg hierover gegeven. Eind van de markt werd besloten dat een verkleumde ezel maar 

weggehaald moest worden. Toen de dierenarts, marktmeester en EonA met vereende krachten dit 

dier bijna in de trailer hadden om naar de schutstal gebracht te worden, meldde de verontwaardigde 

eigenaar zich opeens wel. Toch was het mooi om te zien dat enkele ezeltjes een nieuw dek hadden 

gekregen; een ander werd ‘afgedekt’ met wat stro maar de meesten waren niet beschermd.  

EonA zag ook dat enkele ezels verkeerde bescherming op hadden tegen de regen, met name 2 ezels 

met een zweetdeken en een met een ander dekje: deze dekens nemen vocht/regen op en hebben dus 

een totaal averechtse uitwerking. Alleen een regendek is hiervoor geschikt dat dus water afstoot. 
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Er was water en hooi voorradig en voldoende emmers. 

Hooi was de avond ervoor al verspreid onder de balies en lag ook bij de watertanks. Het hooi 

werd goed gegeven maar de waterverstrekking door de eigenaren was minimaal. 
 H HH  

   OOOok 
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De kermis.  

Deze stond zoals gebruikelijk vlak bij de markt. Er was toch beduidend minder geluidsoverlast dan  

voorgaande jaren. De marktmeester had eerder al toegezegd dat de luidsprekers meer naar binnen 

gezet zouden worden en misschien was het volume ook lager. Eyes on Animals vindt deze 

geluidssterkte al een hele verbetering. 

 

Er is wel nog plek die aandacht verdient. Op de kermis stond 

een zeer hoge verlichte attractie die rond slingerde. Deze attractie stond vlak bij paarden en pony’s. 

Wij zagen dat de dieren, die uitgeladen werden en direct geconfronteerd werden met die verlichte 

slingerende attractie war ze ook nog naar toe moesten lopen, in paniek raakten. Enkele pony’s 

steigerden bij het uitladen en vielen achterover en waren niet vooruit te krijgen. Veel dieren gingen 

enorm aan de aanbindtouwen hangen in een poging om weg te komen voordat ze rustiger werden. 

 

 

 Kippengaas in plaats van harmonicagaas om de bomen. Minder 

kans op verwondingen, ook een goede verbetering.  
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Fysieke conditie van de dieren:  
Van het merendeel van de dieren was de conditie goed. Er waren wel een aantal schrale paarden maar 

over het algemeen is EonA tevreden over de aanvoer. 

 

 

  
Er was ook een pony-veulen dat de aandacht trok van ons. Bij controle van het paspoort bleek dat 

het diertje van 01 juni ’14 was, dus eigenlijk nog maar net gespeend en bij de moeder vandaan. Ook 

was het niet helemaal qua vorm wat het zijn moest. De eigenaar zei dat hij het net had gekocht en 

zou het door een dierenarts thuis laten onderzoeken maar wilde op de markt geen dierenarts erbij 

hebben. EonA is zich ervan bewust dat zij toch melding had moeten maken van dit arme pony-

veulen.  

 
 
 
Behandeling van de dieren: 

Eyes on Animals heeft een aantal ruwe behandelingen gezien. De meeste bestonden uit het trekken 

en voortslepen aan de staart van Shetlanders. Dit gebeurde vooral bij de kermisattractie. 

Ook was er een groepje Shetlanders waarvan een dier zo moe was dat het viel en aan de staart 

omhoog werd getrokken en vooruit gesleept werd. EonA en de Db hebben hierbij ingegrepen 

waarbij de Db een filmpje heeft gemaakt.  

De dierenarts is hierover ingelicht, heeft het filmpje bekeken en de (Duitssprekende) eigenaar hierop 

aangesproken en het diertje onderzocht. 

Ook is er een paard dusdanig met een stok geslagen om hem de trailer in te krijgen, dat de 

organisatie werd opgeroepen waarop direct stewards werden gestuurd die ook snel ter plaatse waren 

maar bij aankomst was het dier net in de trailer. 

Wij vinden dat de behandeling van dieren door de eigenaars/handelaren een stuk beter kan. Het is 

duidelijk dat de organisatie er alles aan doet om het dierenwelzijn op een zo hoog mogelijk niveau te 

krijgen maar de behandeling aan de basis door de handelaren is steeds een heikel punt.  

Wij vragen ons af hoe de behandeling van de dieren thuis zal zijn, als in het openbaar al weinig 

rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van bezoekers en dierenwelzijnsorganisaties.  

EonA vindt dat hier nog ontzettend veel te winnen valt. Ook de verbale agressie van enkele 

handelaren/eigenaren richting betrokken bezoekers of de NGO’s is ver beneden peil.  

Zo heeft EonA met de NVWA overleg gehad over een handelaar die op alle markten aanwezig is en 

verbaal zeer intimiderend is en dreigt met geweld.  De identiteit is bekend en de man is een bekende 

van de NVWA. 
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Er waren enkele trekpaarden met 

gecoupeerde staarten. Er waren 2 dieren gecoupeerd na 01.09.2001 en door de controle geglipt 

maar waren vrij vlot weer van de markt verdwenen nadat de NVWA was ingeseind. Dieren die na 

die datum gecoupeerd zijn, hetgeen verboden is, worden geweerd van de markt.  

Hoewel deze dieren toch op de markt kwamen, ziet Eyes on Animals nu toch een verbetering tot 

stand komen in het signaleren en controleren van deze dieren. Dit was duidelijk te merken tijdens het 

portofoonverkeer toen deze dieren gesignaleerd waren. Wij willen graag dat het couperen van 

staarten ontmoedigd wordt omdat paarden om velerlei redenen hun staart nodig hebben en wij dit 

een vorm van dierenmishandeling vinden. Daarom zijn wij ook blij dat de marktorganisaties dit in 

hun protocol hebben opgenomen en er alert op zijn.  
 

 

Transport. 

Eyes on Animals heeft samen met de Dierenbescherming hier en daar een handje toegestoken bij het 

inladen van de dieren.  

 Het aan de hand vervoeren van groepjes Shetlandjes 

blijft vaak wat lastig evenals het lopen met  ezels.   

 

Export.  

Hier is EonA een aantal keer geweest. Steeds was het er rustig en was er veel ruimte voor de dieren 

om bij te komen van de markt en uit te rusten tot aan hun vervoer. 
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Communicatie. 

De communicatie was dit jaar bijzonder goed.  

Naast het feit dat EonA alle telefoonnummers had gekregen van marktmeester, dierenartsen, NVWA-

dierenartsen en –inspecteurs, had de organisatie ook portofoons beschikbaar gesteld waarmee we 

volgens afspraak de centrale meldpost en de marktmeester konden oproepen. Indien nodig konden we 

dan hulp krijgen van stewards die zeer vlot ter plekke waren en op de markt ook zeer benaderbaar 

waren.  

Daarnaast had de organisatie ook gezorgd voor groene reflecterende hesjes die goed zichtbaar waren 

met het logo erop van Dierenarts, Dierenbescherming en Eyes on Animals. 

De Dierenbescherming kreeg een Meldpunt-stand en de mensen die daar achter stonden waren ook 

herkenbaar door zo’n hesje. De Db heeft verder nog een aantal mensen die niet-herkenbaar op de 

markt aanwezig zijn. Dit heeft een voordeel dat zij dingen zien die herkenbare mensen niet altijd 

zien. Eyes on Animals is altijd wel herkenbaar aanwezig, mede omdat zij aanspreekpunt wil zijn voor 

bezoekers maar ook te kennen wil geven dat er gecontroleerd wordt en hopelijk dierenmishandeling 

kan voorkomen door haar aanwezigheid. 

Op deze markt was het duidelijk dat de samenwerking tussen beide dierenwelzijnsorganisaties een 

goede aanvulling is op elkaar. 

Ook de communicatie en bereidwilligheid tussen organisatie, dierenartsen, NVWA en NGO’s 

verdient hier een dikke pluim.  

 

   

 

 

          

 

 

 

Ambulancetrailer en mobiele stal. 

  
De Zuidlaardermarkt heeft al jaren een aangepaste trailer waarmee bijvoorbeeld gevallen dieren 

van de markt weggehaald kunnen worden. De laadklep is hiervoor aangepast.  

Sinds deze markt is er ook een mobiele stal waarin dieren afgezonderd kunnen worden om in alle 

rust behandeld te worden. Het lijkt ons dat dit heel goede voorzieningen zijn. 
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                             WETTELIJKE OVERTREDINGEN:   

- Overtreding van Ingrepenbesluit van de Gezondheid- en welzijnswet voor 

dieren (geldig vanaf 01.09.2001): op grond van art. 40 lid 1 is het verboden een 

of meer lichamelijke ingrepen te verrichten bij een dier, waarbij een deel of 

meerdere delen van het lichaam wordt of worden beschadigd (tenzij een medische 

noodzaak kan worden aangetoond).  

 

Naleving van het eigen protocol: 

 
Aanbevelingen volgens protocol dat geldt voor deze markt: 

De KNMvD (GGP), de Sectorraad Paarden en de Dierenbescherming en de marktorganisaties 

van Zuidlaren, Hedel en Elst zijn van mening dat in elk geval onderstaande punten bij 

vergunningverlening door gemeenten als voorwaarde moet worden gesteld: 

 Er is een controle bij de aanvoer van elk paard door een dierenarts. Paarden met 

verwondingen, tekenen van verwaarlozing en/of mogelijk infectieuze ziekten worden niet 

toegelaten. 

 Paarden die een gecoupeerde staart hebben worden niet toegelaten, met uitzondering van 

paarden die legaal gecoupeerd zijn (vóór 1/9/2001). 

 Er is beschikking over voldoende vers drinkwater en de paarden moeten de gelegenheid 

hebben te drinken. 

 Alle paarden hebben de beschikking over ruwvoer van goede kwaliteit en de paarden 

moeten regelmatig de gelegenheid hebben te eten. 

 De paarden staan op een geschikte niet gladde ondergrond. 

 De paarden en pony’s dienen op een voor het dier veilige manier aangebonden te zijn. De 

paarden mogen niet langer dan acht uur achter elkaar aangebonden staan. Om beweging 

mogelijk te maken dient een uitloopmogelijkheid in de nabijheid van de paardenmarkt 

aanwezig te zijn. (b.v. monsterbaan) 

 De afstand tussen publiek en paarden moet zodanig zijn dat ongelukken voorkomen 

worden. 

 Onnodige onrust (door bv. lawaai van kermisattracties) voor de dieren die tot 

vluchtgedrag kan leiden dient te worden vermeden. 

 Op een centrale plaats op de markt is voorlichting beschikbaar over het houden van 

paarden. 

 Het aanbieden van een dier als prijs, direct of indirect, via een verloting of iets 

dergelijks is niet toegestaan. 

 Dieren die op welke wijze dan ook een gevaar vormen voor zich zelf, andere paarden of 

bezoekers moeten van de markt worden verwijderd of apart worden gezet. 

Aanvullende bepalingen Zuidlaardermarkt 

 Inlaat posten: Afgekeurde dieren worden van de doorlaatposten verwijderd en - voor 

nader veterinair onderzoek door een dierenarts - opgeborgen in de ter plaatse aanwezige 

opvang. 

 Binnenterrein paardenmarkt: Ter beoordeling van de dierenarts dient de eigenaar/houder: 
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1. Verkleumde dieren van de markt te verwijderen en onder te brengen in het 

transportmiddel 

2. Ezels bij nat/koud weer te voorzien van een (regen)dek. Anders het dier van de markt 

verwijderen en onder te brengen in het transportmiddel 

3. Vermoeide - maar vooral liggende dieren - onverwijld van de markt te verwijderen en 

over te (laten) brengen naar de speciale opvang. Om vervolgens het dier aldaar aan een 

veterinair onderzoek te laten onderwerpen.  

AANBEVELINGEN  naar aanleiding van naleving eigen protocol en constateringen EonA:  

Paarden met gecoupeerde staarten. 

EonA vindt het zeer belangrijk dat hierin een ontmoedigingsbeleid wordt gehanteerd door ze op een 

markt niet toe te staan. Paarden hebben om verschillende redenen hun staart nodig en hoewel er geen 

direct dierenleed  valt toe te kennen aan deze dieren op een markt, ziet Eyes on Animals het wel als 

een vorm van dierenmishandeling dat zo spoedig mogelijk verboden zou moeten worden. Omdat dit 

inmiddels in het protocol is opgenomen zien wij graag dat daar bij de ingangen van de markt nog 

beter op gecontroleerd wordt. 

 

Beschutting van ezels tegen de regen. 

Aangezien de vacht van ezels niet of slecht bestand is tegen regen, verdient het aanbeveling om van 

de eigenaars te vragen om hun dieren bij slecht weer te voorzien van adequate regendekens. EonA 

realiseert zich dat het op een markt moeilijk is om ezels onderdak te bieden maar tenminste een 

regendek zou gebruikt moeten worden. Vanzelfsprekend zouden ezeleigenaren thuis al hun dieren 

moeten laten wennen aan zo’n dek, zodat dit op de markt geen problemen geeft. Ezeleigenaren zijn 

volgens de Wet Dieren verplicht om hun ezels beschutting te bieden tegen regen, zoals thuis een stal 

waar de dieren vrij kunnen binnenlopen bij slecht weer. 

De Zuidlaardermarkt is de eerste markt die dit in een aanvullend protocol heeft opgenomen en ook 

daadwerkelijk bij slecht weer actie onderneemt evenals de betreffende dierenarts. Aangezien dit het 

eerste jaar is dat dit werd toegepast vertrouwen wij er op dat dit gehandhaafd blijft en verder 

uitgewerkt zal worden. Misschien is een korte uitleg van de reden in het protocol mogelijk? 

 

Verbetering accommodatie.  
Wellicht is het een mogelijkheid om per eigenaar meer kleine pony-groepjes in te scharen. 

Om uitglijden van paarden tegen te gaan, verdient het aanbeveling om de straat minder glad te 

maken door bijvoorbeeld over de hele markt zand te strooien of stro. 

 

Hooi en water. 

De Roder paardenmarkt had 4 herkenbare paardenverzorgsters aangesteld die zorgden voor water, 

hooi en het verwijderen van mest. Deze mensen deden hun werk heel goed. Eyes on Animals ziet 

graag dat dit door de andere paardenmarkten wordt overgenomen. Wij hebben daar al vaker op 

aangedrongen maar steeds werd gezegd dat dit niet kan uit veiligheidsoverwegingen. Toch vinden wij  

dit zeker haalbaar als leeftijd en kennis van zulke mensen gescreend wordt. 

Voor de Zuidlaarder markt is het nu zo geregeld dat de avond van te voren onder de balies hooi wordt 

verspreid waardoor de dieren direct kunnen gaan eten en dat is een goed ding. Hooi eten is ook een 

bezigheid dat afleiding geeft en waardoor de dieren rustiger zijn.  

Aangezien het voor de handelaren/eigenaren nog niet vanzelfsprekend is, pleiten wij voor mensen die 

speciaal aangesteld worden voor de verstrekking van water.  
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Geluids- en kermisoverlast. 

Dit jaar werd er goed rekening gehouden met de geluidsoverlast van paarden. Minder is altijd nog 

beter maar het verschil met vorig jaar was duidelijk merkbaar. Misschien is het wel mogelijk dat de 

hierboven besproken kermisattractie op een andere plek kan staan of dat er geen dieren in de directe 

omgeving worden aangebonden met die kermisattractie in hun gezichtsveld.  

 
Duur van de markt. 

De aanvoer start al om 00.00 uur. Daarvoor zijn er al veewagens aanwezig op het parkeerterrein. De 

eindtijd is nooit duidelijk aangegeven geweest. In het vooroverleg was afgesproken dat eindtijd 18.00 

uur zou zijn en dat dit via borden aangekondigd zou worden bij de markt zodat iedereen op de hoogte 

is. Deze borden hebben wij niet gezien hoewel ze volgens de marktmeester wel gemaakt waren. 

Wij zouden graag zien dat de eindtijd gehandhaafd wordt en bekend wordt gemaakt via protocol en 

borden bij de ingang. Hoewel er 2 monsterbanen zijn, is bij ons niet de indruk ontstaan dat de meer 

dan 1.500 dieren hun beweging gehad hebben na maximaal 8 uur aangebonden geweest te zijn.  

Tel daarbij de heen- en terugreis en het moge duidelijk zijn, dat het een aanslag is op de fitheid van 

de dieren. Dit geldt ook voor het verstrekken van water. Wij pleiten daarom voor een kortere 

marktduur met duidelijke sanctie naar de handelaren dat de dieren worden vervoerd naar een 

schutstal op hun kosten. EonA begrijpt dat dit voor de organisatie een moeilijk punt is maar vindt dat 

er best sprake mag zijn van enige druk bij de handelaren omdat zij dan ook vaak onvindbaar zijn. 

 

CONCLUSIE: 
 

Het welzijn van de dieren op de paardenmarkt Zuidlaren is behoorlijk goed gewaarborgd.  

Eyes on Animals ziet dat de marktorganisatie van Zuidlaren van goede wil is en veel heeft verbeterd. 

De communicatie tijdens de markt tussen EonA en alle betrokkenen verliep zeer goed.  

De NVWA-inspecteurs en –dierenartsen en de ingehuurde dierenartsen waren vanaf 00.00 uur tot het 

einde van de markt aanwezig. EonA heeft een plezierig en open contact met hen gehad en het was 

fijn te weten dat zij bij calamiteiten direct bereikbaar waren en bereid waren in te grijpen. 

Ook de samenwerking met de collega’s van de Dierenbescherming was zeer plezierig en aanvullend. 

Wij realiseren ons terdege dat dierenwelzijn niet alleen een verantwoordelijkheid van de 

marktorganisatie is. Ook zullen de handelaren/eigenaren hun verantwoordelijkheid moeten gaan 

nemen om dierenwelzijn een prioriteit te laten zijn. Hierin is nog een lange weg te gaan.   

Wij vinden dat de marktmeester alle lof verdient voor de inspanningen die hij heeft gedaan om 

verbeteringen aan te brengen. Vooral het feit dat hij een moeilijk punt heeft durven opnemen zoals 

het afdekken/verwijderen van ezels bij regen, is een dikke pluim waard. Dit probleem werd nooit 

erkend en het getuigt van lef om hierin het voortouw te nemen. Wij zijn ervan overtuigd dat, wanneer 

andere markten dit gaan overnemen, het binnen niet al te lange tijd een normaal onderdeel is van 

dierenwelzijn op een paardenmarkt.  

Hoewel Eyes on Animals geen voorstander is van (paarden)markten, vertrouwen wij erop dat alle 

communicatielijnen zullen blijven bestaan en uitgebreid kunnen worden om op die manier tot een zo 

optimaal mogelijk dierenwelzijn te komen op paardenmarkten. 

 

 

Eyes on Animals is altijd graag bereid om onze bevindingen toe te lichten en de organisatie te 

adviseren over het doorvoeren van verbeteringen op het gebied van (toezicht op) dierenwelzijn 

op de paardenmarkt in Zuidlaren.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons via info@eyesonanimals.com 

 

 

http://www.eyesonanimals.com/
mailto:info@eyesonanimals.com

