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Dit jaar is de Dierenbescherming Drenthe voor het eerst aanwezig geweest bij de 
paardenmarkt van de Zuidlaardermarkt met een informatiestand en preventiemedewerkers. 
Alhoewel we zeker verbeteringen hebben gezien t.o.v. de inspecties van voorgaande jaren, 
constateren wij nog wel verbeterpunten. Deze zijn ook tijdens de markt met de 
marktorganisatie gecommuniceerd. Wij hebben deze samenwerking als prettig ervaren en 
merken dat er bereidheid is om het dierenwelzijn te verbeteren. Wel was er een duidelijk 
verschil te zien in de bereidwilligheid om iets te doen met onze meldingen tussen de 
verschillende stewards en dierenartsen. Zo waren de stewards van de ochtendploeg veel 
eerder bereid om op een melding te reageren en werden deze ook serieus genomen in 
tegenstelling tot de meldingen die gedaan werden bij de stewards van de middagploeg. Ook 
greep de dierenarts die ’s middags dienst had, veel eerder in dan de dierenarts die ’s 
ochtends dienst had. De dierenarts van de middagploeg heeft ook daadwerkelijk verkleumde 
paarden en doorweekte ezels van de markt laten verwijderen.  
 
Er is  nog een aantal punten waar het  toezicht en de handhaving tekort schoot en de 
gedragscode niet voldoende werd nageleefd. In dit verslag staan onze bevindingen en 
aanbevelingen om het dierenwelzijn van de paarden op de Zuidlaardermarkt nog verder te 
verbeteren.  
 

Bevindingen en aanbevelingen tijdens verblijf op de paardenmarkt:  

• 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. 
 
Alhoewel de algemene conditie van de dieren dit jaar beter was dan tijdens de laatste edities 
van de Zuidlaardermarkt zijn diverse dieren in een slechte medische conditie gesignaleerd:   
 

- pony’s en paarden met ontstoken ogen, geel vocht uit ogen; 
- Paard met een wond op de bil; 
- Paard met wratten op de neus;  
- Veulen met snotneus (geel snot) dat stond te hoesten (zie ook filmmateriaal ‘hoestend 

veulen met snotneus Zuidlaardermarkt 2014’); 

- Paard met dikke benen; 
- Hengst met schimmelinfectie. 

De marktorganisatie is bij deze gevallen gewaarschuwd en de dierenarts heeft de dieren 
gecontroleerd, maar in geen enkel geval is er ingegrepen. De dierenarts vond in alle gevallen 
dat er geen noodzaak was om de dieren te behandelen.  
 
In bijlage 2 staan foto’s van een aantal van deze waarnemingen. Wij raden aan om verplicht te 
stellen dat de verantwoordelijke (eigenaar, begeleider, transporteur, etc.) in de nabijheid van 
de dieren aanwezig is tijdens het verblijf op de markt. Indien nodig kan dit gecontroleerd 
worden door om legitimatie te vragen. Op deze manier kan een eigenaar direct nagevraagd en 
aangesproken worden op de conditie van het dier. 
 
Aan het einde van de markt zijn wij nog geattendeerd op een geval waarbij de dierenarts een 
verkeerde diagnose heeft gesteld met betrekking tot de ernst van een ontstoken oog bij een 
shetlander. De aanwezige dierenarts is rond 11 uur bij een shetlander geroepen met een 



                                                           

 

 

 

zichtbaar ontstoken oog vol geel pus (zie foto’s bijlage 2.2) De dierenarts oordeelde dat zijn 
oog verwijderd was en nu gewoon een beetje ontstoken is door een vuiltje. De pony zou hier 
geen last van hebben en had geen medische zorg nodig. De meldsters gingen hier niet mee 
akkoord en uiteindelijk heeft de eigenaar/ handelaar hun de shetlander bijna letterlijk in hun 
handen geduwd en gezegd dat ze hem dan maar mee moesten nemen. Thuis aangekomen 
hebben de nieuwe eigenaren van de pony direct hun eigen dierenarts laten komen om de 
shetlander te laten onderzoeken. Deze dierenarts heeft aangegeven dat het oog niet 
verwijderd is maar dat de shetlander vermoedelijk een harde tik op zijn oog heeft gehad die 
vervolgens niet is behandeld. Zijn oog is langzaam weggerot. Er zat nog een klein stukje oog 
in zijn oogkas dat flink ontstoken is. Het dier heeft nu een antibioticakuur en zijn 'oog' moet 
uiteindelijk ook gehecht worden i.v.m. het steeds weer ontsteken van het oog. Deze 
shetlander had nooit op de markt mogen staan met zo'n oog en de dierenarts van de 
paardenmarkt had deze situatie anders moeten inschatten. Wij hebben onze twijfels bij de 
objectiviteit van sommige dierenartsen en raden dan ook aan om een dierenarts in te 
schakelen die geen directe banden heeft met de handelaren of het gebied van de 
paardenmarkt, zodat een objectief oordeel mogelijk is. Ook hebben wij onze twijfels bij de 
grondigheid van de medische keuring. Naar onze mening waren de dieren in de hierboven 
genoemde voorbeelden niet geschikt om de hele dag op de paardenmarkt te staan. Het 
veulen met geel snot stond te hoesten en was duidelijk in een slechte conditie. Dit veulen 
heeft de hele dag in de regen gestaan.  
 
Ook hebben wij begrepen van een bezoeker dat er een aantal dieren is achtergelaten op de 
markt waarvan de medische conditie of de papieren niet in orde waren. Deze bezoeker was 
geïnteresseerd in een van de achtergelaten paarden en heeft daarover gesproken met de 
marktmeester. Hij vertelde dat er i.i.g. 5 paarden gedumpt waren door hun eigenaar en 
uiteindelijk zijn meegenomen door de marktorganisatie. Daar bleken er twee bij te zitten met 
vervalste papieren, dus deze zijn in beslag genomen. Ook was er een dier dermate 
verwaarloosd dat dit ook in beslag genomen is. Wij zijn erg benieuwd wat er verder met deze 
dieren gebeurd is en wat er verder voor actie wordt ondernomen naar de handelaren/ 
eigenaren. Ook vragen wij ons af hoe dieren die dermate verwaarloosd zijn of waarvan de 
papieren niet kloppen door de toegangscontrole zijn gekomen.  
 
Wij raden aan om een strengere medische controle te voeren waarbij alle dieren worden 

gekeurd en geregistreerd. Ook als paarden dan worden achtergelaten kunnen de eigenaren 

nog opgespoord worden en kan er gehandhaafd worden. Het dumpen van dieren is strafbaar 

(zie ook bijlage 1. Wettelijk kader en handhaving). 

Antwoord marktorganisatie op vragen Groen Links Tynaarlo: 

 

 

 
 
 
 



                                                           

 

 

 

 

• Er is beschikking over voldoende vers drinkwater en de paarden moeten de 
gelegenheid hebben te drinken.  
 
Tijdens de markt bleek dat, alhoewel er watervoorziening was, hier weinig tot geen gebruik 
van werd gemaakt door de handelaren. De containers met water waren aan het einde van de 
dag nog voor 75% vol. Zie foto’s in bijlage 2.3. De emmers werden vaak gebruikt als krukje 
om op te zitten en niet of nauwelijks om de paarden water te geven. Aangezien de paarden al 
om 24.00 uur de voorgaande nacht zijn aangevoerd, staan zij meer dan 12 uur zonder 
gedrenkt te worden. Paarden hebben tussen de 20 en 76 liter water nodig per dag, afhankelijk 
van het type paard en de weersomstandigheden (Hinton, 1978). Dat betekent dat om de 
aanwezige 1500 dieren te drenken er minimaal 30.000 liter water aanwezig moet zijn en 
verbruikt moet worden. Wij raden aan om het drenken van de dieren te verplichten en hier op 
toe te zien.  
 

• Alle paarden hebben de beschikking over ruwvoer van goede kwaliteit en de 
paarden moeten regelmatig de gelegenheid hebben te eten.  
 
De meeste dieren hadden geen beschikking over ruwvoer. Paarden krijgen hooi voorgezet, 
maar aangezien de dieren vaak zeer kort staan aangebonden kunnen ze er niet bij. Ook is het 
voer vervuild; in het gegeven hooi zit geregeld troep zoals plastic bekertjes. Ook was het hooi 
na de eerste regenbui al nat en modderig en daardoor het grootste gedeelte van de dag niet 
geschikt om te eten. Wij raden aan om te voorzien in goede kwaliteit hooi, en erop toe te zien 
dat de dieren hier regelmatig gebruik van kunnen maken. Eigenaren moeten hun dieren hooi 
aanbieden op een manier dat dit droog en schoon blijft. Wij zagen bijvoorbeeld shetlanders die 
droog stonden onder een afdak in een groepje bij elkaar en dieren die aan een kar vol ruwvoer 
waren gebonden en daar de hele dag van konden eten naar behoefte (zie foto’s bijlage 2.4).  
 

• De paarden staan op een geschikte niet gladde ondergrond.  
 
Dit jaar waren de balies voor het eerst opgestrooid met hooi. Een hele goede aanvulling. Toch 
stonden sommige paarden nog de gehele dag op de straatstenen. Ook stonden de meeste 
dieren, door het slechte weer, het grootste gedeelte van de dag in het water en de modder. De 
foto’s die gemaakt zijn net nadat de meeste paarden van de markt waren gehaald, laten goed 
zien op welke ondergrond de dieren stonden (zie foto’s bijlage 2.5). 
 

• De paarden en pony’s dienen op een voor het dier veilige manier en op een 
veilige plaats aangebonden te zijn. Ze mogen zich niet kunnen verwonden aan 
bijvoorbeeld scherpe delen. 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).  
 
Wij raden daarnaast aan om verplicht te stellen dat dieren alleen en deugdelijk vastgezet 
worden aan de daarvoor bestemde balies. Het moet mogelijk zijn dat de dieren kunnen gaan 
liggen en dat er geen kans is op verwurging of verwonding. Hiervoor dient ook een lagere 
aanbindmogelijkheid gecreëerd te worden voor kleinere dieren zonder dat grotere dieren 
hierin verstrikt kunnen raken. Het materiaal waarmee de dieren worden aangebonden, moet 
van dusdanige sterkte zijn dat het onder normale omstandigheden niet kan breken. De dieren 
moeten zo zijn vastgemaakt dat ze snel kunnen worden losgemaakt. Alleen voor monsteren 
mogen de dieren losgemaakt worden en ze moeten daarna direct weer vastgezet worden. Het 



                                                           

 

 

 

monsteren en/of verplaatsen mag niet tot gevaarlijke situaties leiden. Hierin zagen wij tijdens 
de Zuidlaardermarkt toch nog het een en ander mis gaan: 
 

- Gedurende de gehele dag hadden alle dieren een tekort aan beweging en een 
aantal  dieren een gebrek aan bewegingsvrijheid. Ook stond een aantal paarden 
extreem kort aangebonden. Te denken valt aan afstanden van halster tot touw van 
minder dan 30 cm.  

- Er staan dieren aangebonden aan bomen (voorzien van gaas met uitstekende 
punten), dranghekken en andere ongeschikte materialen; 

- Er stonden hengsten tussen merries/ruinen; 
- Veel shetlanders hadden te kleine of ongeschikte halsters; 
- Er stond een veulen dat met een touw om zijn nek aan de buik van zijn moeder was 

gebonden; 

- Meerdere malen wisten paarden los te komen; 
- Paarden worden ruw behandeld, met veel kabaal en gesjor worden ze verplaatst; 
- Paarden worden tussen de mensenmassa afgevoerd; 
- De afvoerroute naar het Exportterrein liep direct langs de kermis; 
- Het monsteren gebeurde regelmatig tussen de mensen of op de spekgladde straat, 

waarbij de paarden vaak alle kanten op gleden en (bijna) vielen; 

- Meerdere dieren hadden, naast hun halster, nog een extra touw om de hals. Daaraan 
kunnen de handelaren trekken in een poging om een paniekerig of wild dier (door pijn) 
in bedwang te houden. Wanneer het dier enige druk op het touw zet, krijg het paard 
flinke druk achter de oren ter hoogte van de eerste halswervels. Dit is een zeer 
gevoelig en kwetsbaar gebied. De kans op blessures is daardoor groot. 

- De laatste paarden werden pas rond 18.00 uur afgevoerd, deze dieren hebben dus 
zo’n 18 uur aangebonden gestaan. 

Voor foto’s zie bijlage 2.5.  
 
Positief was dat een aantal ponyhandelaren de shetlandpony’s in een ruim met hekwerk 
afgezet stukje, los in deze box had gezet. Dit is een goede oplossing voor de vele 
shetlandpony’s die vaak in een wanorde van touwen aan elkaar te kort vastgezet worden. Ook 
bleef het stro goed in deze box liggen en kon het vuil van de bezoekers niet bij de pony’s 
komen. Zie foto bijlage 2.4. 
 
Ook de duur van de paardenmarkt dient flink verkort te worden. Voor het eerst is er dit jaar 
een eindtijd afgesproken, namelijk 18.00 uur. Op dat tijdstip moesten alle paarden van de 
markt verwijderd zijn. Alhoewel er was aangegeven dat dit met borden gecommuniceerd zou 
worden hebben wij die borden nergens gezien. Uiteindelijk is er omgeroepen dat de paarden 
verwijderd moesten worden en zijn de achtergelaten dieren door de marktorganisatie 
afgevoerd. Deze dieren zijn al om 24.00 uur de voorgaande nacht op de markt gezet en 
hebben zo ruim 18 uur op de paardenmarkt gestaan. Wij raden aan om de duur van de 
paardenmarkt te verkorten naar maximaal 8 uur. 
 

• Onnodige onrust (door bv. lawaai van versterkt muziek) voor de dieren, die tot 
vluchtgedrag kan leiden, dient te worden vermeden.  
 
Dit is bij de dieren terug te zien in uitingen van (extreme) stress. Voorbeelden zijn: 
 

- "Weven" (een vaak voorkomende stereotypie om te dealen met extreme stress); 
- Zweten (zonder aanleiding); 
- Met gebogen rug staan; 



                                                           

 

 

 

- Tanden knarsen; 
- Horizonaal/verticaal hoofdschudden; 
- Wijde gespannen neusgaten; 
- Spierspanning in de kaken en/of rond ogen; 
- Krabben met de hoeven; 
- Trappelen op de plaats; 
- Swiepen met de staart; 
- Gespannen nek/rugspieren. 

Zie voor meer stresssignalen bijlage 3: Lichaamstaal paarden bij stress, spanning, angst en 
agressie. Over de hele paardenmarkt, en ook bij de dieren aan de Marktstraat, zagen wij 
paarden en pony’s die dergelijke stress-signalen vertoonden. Zie filmmateriaal ‘Onrust en 
stress Zuidlaardermarkt 2014’. Gedurende de hele dag hebben wij over de markt gelopen en 
er waren dieren die bij alle rondes stresssignalen vertoonden.  

De paarden zijn dit jaar op een grotere afstand van de kermis geplaatst, ook merkten wij op 
dat het geluid van de kermis beperkt was. Toch stond er nog een aantal dieren op een relatief 
korte afstand van de kermis. Zie filmmateriaal ‘dieren in de herrie Zuidlaardermarkt 2014’. Op 
deze plaatsen hebben wij een geluidssterkte gemeten van rond de 90 DB (C) (dit is 
vergelijkbaar met 75 DB (A) ) op de locatie het dichtst bij de kermis (zie bijlage 2.6). 
Gehoorschade bij paarden is weinig onderzocht, maar uit de onderzoeken die zijn gedaan 
wordt aangeraden dat paarden blootgesteld worden aan maximaal 65 decibel en dat voor 
gehoorschade het overzicht voor menselijke blootstelling aan geluid wordt aangehouden. Wij 
raden dan ook aan om de paarden en pony’s op een dermate afstand van de kermis en 
andere geluidsbronnen te plaatsen dat het geluidsniveau op die locatie niet boven de 65 
decibel uit komt.  
Bron: Lilleng, H. 1995. Staller of ridenanlegg, Landbruksforlaget. Oslo en 
http://www.epa.govt.nz/resource-
management/NSP000033/NSP000033_BoD_Volume_4_31_Siiri_Wilkening_%2810_March_2
014%29_Summary_of_research_of_noise_effects_on_animals.pdf.  
 
Overigens hoeft de afwezigheid van zichtbare stresssignalen niet te betekenen dat het dier 
ontspannen is. Veel dieren zijn zo onder de indruk van alles en doodmoe van het de hele dag 
aangebonden staan dat zij geen energie meer hebben voor het vertonen van dergelijke 
uiterlijke kenmerken. Zeker voor jonge dieren die nog weinig gewend zijn, is een hele nacht en 
dag op de paardenmarkt heel vermoeiend (zie filmmateriaal ‘Vermoeid Zuidlaardermarkt 
2014). Ook krijgen wij signalen dat paarden gesedeerd worden om rustig te blijven op een 
paardenmarkt. 
 
Om stress en onrust bij de dieren te voorkomen raden wij aan om toe- en afvoerwegen niet 
langs de lawaaierige en drukke kermisattracties te laten lopen.  
 
De geluidsmetingen zijn overdag genomen op verschillende tijden zowel in de ochtend als in 
de middag. Wat wij niet weten is hoe hard de muziek van de kermis was ’s nachts. De 
paarden konden om middernacht worden aangevoerd, toen was het feest van de 
Zuidlaardernacht nog in volle gang. Er stonden shetlanders in een groepje in een omheining 
op zeer korte afstand van de kermis aan de Brink Z.Z. (zie foto’s bijlage 2.6). Ook de dieren 
die aan de Marktstraat staan, stonden relatief dicht bij de kermis. Het is ons niet duidelijk of 
het geluid van de kermis toen harder stond.  
 
 
 
 

http://www.epa.govt.nz/resource-management/NSP000033/NSP000033_BoD_Volume_4_31_Siiri_Wilkening_%2810_March_2014%29_Summary_of_research_of_noise_effects_on_animals.pdf
http://www.epa.govt.nz/resource-management/NSP000033/NSP000033_BoD_Volume_4_31_Siiri_Wilkening_%2810_March_2014%29_Summary_of_research_of_noise_effects_on_animals.pdf
http://www.epa.govt.nz/resource-management/NSP000033/NSP000033_BoD_Volume_4_31_Siiri_Wilkening_%2810_March_2014%29_Summary_of_research_of_noise_effects_on_animals.pdf


                                                           

 

 

 

Antwoord marktorganisatie op vragen Groen Links Tynaarlo: 
 

 

 
Naast het geluid van de kermis levert de paardenmarkt ook veel stress op voor de paarden 
doordat dieren vaak erg dicht op elkaar staan aangebonden. Zie filmmateriaal ‘Onrust en 
stress Zuidlaardermarkt 2014’. Daarom raden wij ook aan om de dieren meer ruimte te geven 
en dieren die voortdurend onrustig zijn/ stresssignalen vertonen apart te zetten of van de 
markt te verwijderen.  
 

• De afstand tussen publiek en paarden moet zodanig zijn dat ongelukken 
voorkomen worden en dieren die op welke wijze dan ook een gevaar vormen 
voor zichzelf, andere paarden of bezoekers moeten van de markt worden 
verwijderd of apart worden gezet.  
 
Tijdens de inspectie in 2014 bleek dat het publiek erg dicht bij de paarden konden komen. De 
bezoekers lopen achter de paarden langs en er wordt op geen enkele manier voorkomen dat 
mensen te dicht bij de paarden kunnen komen.  
 
Ook bij de Zuidlaardermarkt zagen wij meerdere gevaarlijke situaties ontstaan doordat 
mensen dicht bij de dieren kunnen komen. Niet alle dieren zijn hier geschikt voor en vaak zijn 
de dieren erg onrustig door het lawaai en de drukte om hen heen. Wij raden daarom ook aan 
om de dieren zo neer te zetten dat het publiek niet te dicht bij de dieren kan komen en het 
publiek goed te informeren over de gevaren. Wij raden het ten sterkste af om publiek met 
kinder- en wandelwagens zich in de nabijheid van de dieren te laten begeven. Tijdens de 
inspectie waren er meerdere dieren waarvan we gedragingen zagen als bijten, trappen en 
slaan met de voorbenen. De dieren stonden dermate dicht bij elkaar dat zij hiervan vaak niet 
(op tijd) weg konden komen. Ook hebben wij gezien dat bezoekers geschopt worden door 
paarden of dat bezoekers paarden sloegen. Zie filmmateriaal ‘ruwe behandeling paarden en 
pony’s Zuidlaardermarkt 2014’. In antwoord op de vragen van Groen Links wordt aangegeven 
dat de bezoekers paardenkenners zijn en volledig ingespeeld zijn op de gedragingen van 
paarden. Gezien het feit dat de paardenmarkt wordt gecombineerd met de Zuidlaardernacht, 
waarbij flink gedronken en gefeest wordt, durven wij te betwijfelen of alle aanwezigen nog alert 
genoeg zijn. Er waren handelaren bij die zichtbaar erg dronken waren. Ook de aanwezige 
kinderen kunnen niet geacht worden een voldoende inschatting te kunnen maken van het 
gevaar dat een paard of pony kan opleveren.  
 
Wij raden aan om hengsten sowieso altijd apart te zetten, aangezien zij erg onrustig kunnen 
worden. Tijdens de afgelopen editie van de Zuidlaardermarkt stonden er hengsten tussen de 
andere paarden en konden bezoekers vlak bij de hengsten komen. Dit levert erg gevaarlijke 



                                                           

 

 

 

situaties op. Ook breken er regelmatig paarden los, ook dit levert gevaarlijke situaties op. In 
het verleden zijn hierdoor mensen in het ziekenhuis terechtgekomen, doordat zij onder de voet 
werden gelopen en botbreuken opliepen. Bron: 
http://www.nieuwsbank.nl/inp/2002/10/17/P072.htmhttp://www.nieuwsbank.nl/inp/2002/10/17/
P072.htm  
 
Antwoord marktorganisatie op vragen Groen Links Tynaarlo: 

 
 
• Agressie van, verzorgers of bezoekers, naar de dieren tijdens het verblijf op 
de markt dient te allen tijde vermeden te worden.  
 
Wij adviseren dat er op toegezien dat de dieren niet worden geslagen of geschopt. Dit laatste 
staat in de Wet dieren, die sinds 1 juli 2014 is ingegaan, ook als duidelijke verboden gedraging 
ten aanzien van dieren. Daarnaast dient er toegezien te worden dat er door verzorgers niet op 
een bijzonder gevoelig deel van het lichaam zodanige druk uitgeoefend wordt dat het de 
dieren onnodig pijn of onnodig leed berokkent, dat de dieren bij het hoofd, oren, benen of 
staart opgetild of voortgetrokken worden (met name veulens en shetlandpony's), of zodanig 
behandeld worden dat het hen onnodig pijn of onnodig lijden berokkent. Ook dient het gebruik 
van prikstokken of puntige voorwerpen verboden te worden. Onze inspecteurs signaleerden 
vaak een ruwe behandeling van de dieren, waarbij er geen enkel respect was voor de 
intrinsieke waarde van het dier (erkenning van de eigen waarde van dieren, zijnde wezens 
met gevoel). Daarnaast worden er zelfs extreme handelingen gesignaleerd zoals slaan met 
een stok. Dit is gemeld bij de marktorganisatie, maar toen de stewards ter plaatse waren was 
het paard inmiddels al in de trailer gewerkt. Dit werd afgedaan door de stewards als ‘probleem 
opgelost’. Het is onduidelijk of er nog verdere actie is ondernomen richting de betreffende 
handelaar. Een handelaar die een shetlandpony heeft voortgetrokken aan zijn staart is 
aangesproken door de stewards en de dieren zijn bekeken door de dierenarts. Ook in dit geval 
is het onduidelijk of er verder nog is opgetreden tegen deze handelaar. Zie filmmateriaal 
‘Ruwe behandeling paarden en pony’s Zuidlaardermarkt 2014’. Het is ook onduidelijk of de 
stewards, naast de door de Dierenbescherming en EoA gemelde misstanden, zelf nog 
dergelijke ruwe behandelingen hebben waargenomen.  
 
Antwoord marktorganisatie op vragen Groen Links Tynaarlo: 

 

 

http://www.nieuwsbank.nl/inp/2002/10/17/P072.htmhttp:/www.nieuwsbank.nl/inp/2002/10/17/P072.htm
http://www.nieuwsbank.nl/inp/2002/10/17/P072.htmhttp:/www.nieuwsbank.nl/inp/2002/10/17/P072.htm


                                                           

 

 

 

• Er worden geen dieren tentoongesteld waarop een in Nederland verboden 
ingreep is gedaan, zoals een gecoupeerde staart bij trekpaarden.  
 
Er stonden tijdens de markt Belgische trekpaarden met gecoupeerde staarten (zie foto’s 
bijlage 2.7).  
 
Uit het verslag van Eyes on Animals: Er waren 3 trekpaarden met gecoupeerde staarten: 1 
legaal en 2 paarden die na 01.09.2001 gecoupeerd waren en waarvan de paspoorten niet 
goed genoeg waren gecontroleerd. De NVWA heeft dit gesignaleerd maar deze 2 dieren 
waren zeer spoedig weer van de markt. Bron: http://www.eyesonanimals.com/nl/inspection-
zuidlaren-horse-market-nl/  
 

• De dieren dienen beschermd te worden tegen (extreme) 
weersomstandigheden.  
 
De aanwezige dieren dienen beschermd te worden tegen extreme weersomstandigheden 
zoals hitte en kou. Tijdens de Zuidlaardermarkt was het extreem nat weer waardoor veel 
dieren erg nat en koud werden. Volgens afspraak moesten de ezels beschermd worden tegen 
de regen door hen te voorzien van een dekje, aangezien zij geen waterdichte vacht hebben en 
erg slecht tegen kou kunnen. Ondanks vele malen omroepen zagen wij dat vrijwel alle ezels 
pas voorzien werden van dekjes toen zij al natgeregend waren. Ook werden er soms 
fleecedekentjes of staldekentjes gebruikt in plaats van waterdichte regendekens. Aan het 
einde van de markt stonden er nog meerdere ezels zonder dek en uiteindelijk is er ook een 
ezel afgevoerd. Ook zagen wij mini-veulens die erg veel last van de kou hadden. Vaak net 
voor de markt gespeend en dan ook nog geschoren, want dan lijkt het wat meer op een 
Falabella en levert het misschien wat meer op. Die zagen we de hele dag staan bibberen. 
Deze situatie is gemeld, maar aangezien ze voorzien waren van een dekje, al was dat een 
ontoereikend nat fleecedekje, werd er niet ingegrepen. Wij raden aan om dieren die slecht 
tegen de kou kunnen zoals ezels en geschoren paarden een overdekte stalling te geven waar 
ze droog kunnen staan of minimaal te verplichten dat deze dieren vanaf het begin van de 
markt voorzien zijn van passende, waterdichte regendekens.  
 
Ook paarden en pony’s die niet geschoren zijn kunnen last hebben van de regen en kou. 
Zeker als ze op een natte ondergrond staan, de hele dag stil staan en geen toegang tot 
ruwvoer hebben. Op straat hebben vrijwilligers van de Dierenbescherming de stewards van de 
middagploeg gevraagd hun regels te handhaven, er stonden immers vele paarden en pony's 
te rillen. Deze dieren moeten volgens de regels van de markt gehaald worden en in de trailer 
of de vrachtwagen geplaatst worden. De stewards reageerden lacherig op het verzoek. "Jullie 
zijn zeker van de Dierenbescherming, jullie willen de Zuidlaardermarkt afschaffen, maar dat 
gaat jullie niet lukken!" werd er gezegd. De stewards gaven aan deze regel niet te handhaven. 
Zie foto’s bijlage 2.8 en filmmateriaal ‘Rillende paarden en ezels Zuidlaardermarkt 2014’. 
 
Wij raden aan om te zorgen dat de paardenmarkt plaatsvindt op een geschikt terrein dat niet 
snel modderig wordt, de balies te voorzien van een droge ondergrond van stro/ hooi, alle 
dieren moeten de gehele dag de mogelijkheid hebben om ruwvoer te kunnen eten, de dieren 
moeten regelmatig kunnen bewegen en dieren die last hebben van de kou moeten voorzien 
worden van een waterdicht regendek.  
 

 
 
 
 

http://www.eyesonanimals.com/nl/inspection-zuidlaren-horse-market-nl/
http://www.eyesonanimals.com/nl/inspection-zuidlaren-horse-market-nl/


                                                           

 

 

 

Aanbeveling ten aanzien van aan- en afvoer: 
 
• Het laden en lossen dient de vervoerder/verzorger in alle rust te doen. 
• Agressie van/of door de vervoerder of verzorger naar de dieren dient te allen tijde vermeden 
te worden. 
• De dieren slaan of schoppen is verboden. 
• Het is verboden om op een bijzonder gevoelig deel van het lichaam zodanige druk uit te 
oefenen dat het de dieren onnodig pijn of onnodig leed berokkent. 
• Het is verboden de dieren bij het hoofd, oren, benen of staart op te tillen of voort te trekken 
(met name veulens en shetlandpony's), of zodanig te behandelen dat het hen onnodig pijn of 
onnodig lijden berokkent. 
• Het is verboden prikstokken of puntige voorwerpen te gebruiken. 
• Dieren die afgevoerd worden van de markt mogen niet ziek, zwak of gewond zijn. 
• Wanneer dieren voor export worden afgevoerd zal de certificerende veterinair de 
beoordeling uitvoeren. 
• Tijdens het laden dient de laadruimte voldoende verlicht en ingestrooid te zijn. 
 
Om onnodige onrust te voorkomen raden wij u aan om de toe- en aanvoerwegen zo rustig 
mogelijk te houden. Tijdens de afgelopen editie moesten de dieren die naar het exportterrein 
werden gebracht dwars door de mensenmassa, achter aangebonden paarden en langs de 
kermis worden vervoerd. Dit zorgt voor extra onrust waardoor je zag dat bepaalde dieren, 
zeker onrustige dieren, shetlanders, ezels en veulens niet vooruit wilden. Om de dieren te 
dwingen in beweging te komen worden ze zeer ruw behandeld door te trekken aan het hoofd, 
de dieren te slaan met een (wandel) stok of paraplu, de dieren op te tillen aan de staart of te 
schoppen en slaan. Zie filmmateriaal Ruwe behandeling paarden en pony’s Zuidlaardermarkt 
2014’. Dit gebeurde zowel door de handelaren als door omstanders die vaak wel bereid waren 
om een onwillig dier een klap te geven met een paraplu. Dit gedrag was schering en inslag. 
 
Ook de plek van het inladen van de dieren moet rustig zijn en vrij van bronnen van onrust. Bij 
het inladen worden dieren die de trailer niet in willen/ durven soms met geweld gedwongen. 
De dieren zijn soms zo gestrest dat de dierenarts er bij moet komen om de dieren te sederen. 
Een zeer onwenselijke situatie. Wij raden u aan om bij het in- en uitladen toe te zien op de 
behandeling van de dieren, zodat er direct gehandhaafd kan worden. Handelaren die hun 
dieren mishandelen dienen op de zwarte lijst te worden geplaatst zodat zij in het vervolg 
geweerd kunnen worden op de markt. Wij blij met de plannen die de marktorganisatie heeft 
om bij volgende edities van de Zuidlaardermarkt te gaan hanteren. Wel zijn wij nog benieuwd 
wie deze controle doet en of er verder nog gehandhaafd wordt op overtredingen. 
 
Antwoord marktorganisatie op vragen Groen Links Tynaarlo: 

 



                                                           

 

 

 

 
 

Paardenmarkten algemeen 
 
Naast deze individuele gevallen van paardenleed, zijn wij van mening dat een paardenmarkt 
die op deze manier wordt gehouden altijd een groot risico tot verminderd dierenwelzijn met 
zich meebrengt. Paardenmarkten hebben vanuit het verleden meestal een folkloristisch 
karakter en worden gezien als traditioneel volksvermaak. Transport van de dieren naar de 
paardenmarkt toe en vervolgens van de paardenmarkt naar een nieuw onderkomen of 
slachthuis zorgt voor veel stress met negatieve gevolgen voor het welzijn van de dieren.  

 



                                                           

 

 

 

Bijlage 1. Wettelijk kader en handhaving 

 
Er zijn geen specifieke wettelijke eisen voor het welzijn van paarden op paardenmarkten. De 
aanwezigheid van een dierenarts voor bijvoorbeeld de keuring van aangevoerde paarden is 
niet verplicht. Wel staan in de Wet dieren, die sinds 1 juli 2014 is ingegaan, duidelijke 
verboden gedragingen ten aanzien van dieren. 
 
Als gedragingen als bedoeld in artikel 2.1, derde lid, van de wet worden aangewezen: 
 

 a. het zich ontdoen van een dier; 

 b. het schoppen van een dier; 

 c. het zodanig slaan van een dier dat dit letsel ten gevolge heeft; 

 d. het onderwerpen van een dier aan een explosieve, bijtende of brandende stof; 

 e. het weiden van een dier op niet beweidbaar land of, anders dan voor korte duur, 
weiden op slecht beweidbaar land; 

 f. het zich vervoeren of verplaatsen, het zich laten vervoeren of laten verplaatsen of 
een ander doen vervoeren of doen verplaatsen op een dier of in of op een 
vervoermiddel dat wordt voortbewogen door een dier, indien dat vervoeren of 
verplaatsen de krachten van dat dier kennelijk te boven gaat, of indien het dier 
daartoe kennelijk niet geschikt is. 
 

Buiten het welzijn zijn er nog een aantal andere wettelijke eisen waarmee men op 
paardenmarkten te maken heeft. Zo moeten alle paarden in Nederland geïdentificeerd zijn 
door middel van een microtransponder en een paspoort. Voor wat betreft het transport van 
paarden gelden in Nederland de regels uit de Europese transportverordeningen. Voor de 
paarden die na aankoop geëxporteerd worden moet een gezondheidscertificaat worden 
opgemaakt door de NVWA. Tot slot is het verboden een dier als prijs weg te geven, 
bijvoorbeeld bij een verloting. 

Daarnaast geven artikelen 1.6 t/m 1.8 van het Besluit houders van dieren richtlijnen over het 
houden en verzorgen van de dieren: 
 
Artikel 1.6 Houden van dieren 

1. De bewegingsvrijheid van een dier wordt niet op zodanige wijze beperkt dat het dier 
daardoor onnodig lijden of letsel wordt toegebracht.  

2. Een dier wordt voldoende ruimte gelaten voor zijn fysiologische en ethologische 
behoeften.  

3. Een dier wordt, indien het niet in een gebouw wordt gehouden, bescherming geboden 
tegen slechte weersomstandigheden, gezondheidsrisico’s en zo nodig roofdieren.  

4. De houder van een dier dat in een gebouw of kooi wordt gehouden, draagt er zorg 
voor dat het dier daaruit niet kan ontsnappen.  

Artikel 1.7 Verzorgen van dieren  

Degene die een dier houdt, draagt er zorg voor dat een dier: 

a. wordt verzorgd door een persoon die beschikt over de voor die verzorging nodige 
kennis en vaardigheden;  



                                                           

 

 

 

b. slechts onder de hoede wordt gesteld van een persoon die kennelijk tot de verzorging 
in staat is;  

c. dat ziek of gewond lijkt onmiddellijk op passende wijze wordt verzorgd;  
d. een toereikende behuizing heeft onder voldoende hygiënische omstandigheden;  
e. een voor dat dier toereikende hoeveelheid gezond en voor de soort en de leeftijd 

geschikt voer krijgt toegediend op een wijze die past bij het ontwikkelingsstadium van 
het dier;  

f. toegang heeft tot een toereikende hoeveelheid water van passende kwaliteit of op een 
andere wijze aan zijn behoefte aan water kan voldoen;  

g. voldoende verse lucht of zuurstof krijgt.  

Artikel 1.8 Behuizing  

1. Een ruimte waarin een dier wordt gehouden, wordt voldoende verlicht en verduisterd 
om aan de ethologische en fysiologische behoeften van het dier te voldoen.  

2. Behuizingen, waaronder begrepen de vloer, waarin een dier verblijft en inrichtingen 
voor de beschutting voor een dier zijn op zodanige wijze ontworpen, gebouwd en 
onderhouden dat bij de dieren geen letsel of pijn wordt veroorzaakt en bevatten geen 
scherpe randen of uitsteeksels waaraan het dier zich kan verwonden.  

3. In de ruimte waarin een dier wordt gehouden, worden geen materialen en, in 
voorkomend geval, bodemdekking gebruikt die ongeschikt of schadelijk zijn voor het 
dier.  

4. De materialen, bedoeld in het derde lid, kunnen eenvoudig worden gereinigd en 
ontsmet.  

 
Daarnaast geeft de Wet dieren richtlijnen over de intrinsieke waarde van het dier: 

Artikel 1.3. Intrinsieke waarde 

 1. De intrinsieke waarde van het dier wordt erkend. 

 2. Onder erkenning van de intrinsieke waarde als bedoeld in het eerste lid wordt 
verstaan erkenning van de eigen waarde van dieren, zijnde wezens met gevoel. Bij 
het stellen van regels bij of krachtens deze wet, en het nemen van op die regels 
gebaseerde besluiten, wordt ten volle rekening gehouden met de gevolgen die deze 
regels of besluiten hebben voor deze intrinsieke waarde van het dier, onverminderd 
andere gerechtvaardigde belangen. Daarbij wordt er in elk geval in voorzien dat de 
inbreuk op de integriteit of het welzijn van dieren, verder dan redelijkerwijs 
noodzakelijk, wordt voorkomen en dat de zorg die de dieren redelijkerwijs behoeven is 
verzekerd. 

 3. Voor de toepassing van het tweede lid wordt tot de zorg die dieren redelijkerwijs 
behoeven in elk geval gerekend dat dieren zijn gevrijwaard van: 

o a. dorst, honger en onjuiste voeding; 
o b. fysiek en fysiologisch ongerief; 
o c. pijn, verwonding en ziektes; 
o d. angst en chronische stress; 
o e. beperking van hun natuurlijk gedrag; 

voor zover zulks redelijkerwijs kan worden verlangd.  



                                                           

 

 

 

 
Bijlage 2. Fotomateriaal Zuidlaardermarkt 2014 
 

2.1 Ontstekingen, snot en verwondingen 
 
Veulen met geel snot, stond te hoesten. Oordeel dierenarts: beetje verkouden 

  

 
 



                                                           

 

 

 

Ontstoken oog 

 
 

 



                                                           

 

 

 

Paard met wond en loshangend vel. Oordeel dierenarts: schuurplekje 

 
 
Neus vol wratten. Oordeel dierenarts: niet besmettelijk 

 



                                                           

 

 

 

Paard met dik been, vol wondjes, mager en lethargisch. Oordeel dierenarts: stalbeen 

 

 



                                                           

 

 

 

 
2.2 Ontstoken oog/ verdwenen oog ‘Snoopy’.  
 
Oordeel dierenarts: paard heeft geen oog meer, is een beetje ontstoken door vuiltje. 

 

 
 
Na behandeling door eigen dierenarts voor zwaar ontstoken oog: 
 

  



                                                           

 

 

 

 

2.3 Watervoorziening  

 
Halverwege de ochtend (gereserveerde balies): 

 

 

Halverwege de middag    Halverwege de middag (vrije balies): 

(gereserveerde balies): 

  



                                                           

 

 

 

Halverwege de middag gereserveerde balies (kermiskant) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           

 

 

 

2.4 Goed voorbeeld 

Paarden met beschutting en/ of voldoende toegang tot ruwvoer 

  

  



                                                           

 

 

 

2.5 Natte, harde ondergrond 

Paarden op natte straat, van het hooi is niet veel meer over 

 

Achtergelaten paard heeft uren in de modder gestaan, uiteindelijk door 

marktorganisatie verwijderd 

 



                                                           

 

 

 

 

 

 

 



                                                           

 

 

 

Sommige paarden stonden aangebonden langs de straat, half op de stoep. Deze dieren 

zijn hier ’s nachts al neergezet en hadden geen beschikking over hooi. 

Foto gemaakt tussen 0:00 en 2:00 uur Foto gemaakt overdag 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           

 

 

 

 

Nadat de meeste paarden van de markt waren verwijderd was goed te zien hoe nat en 

modderig de ondergrond geworden was. Ook zie je de (inmiddels volgeregende) kuilen 

die de paarden hebben gegraven door met hun hoeven te krabben. Een signaal van 

stress en honger. 

 



                                                           

 

 

 

 

  



                                                           

 

 

 

 

2.5 Verkeerd aangebonden 

 
Touw om de hals 

 
 



                                                           

 

 

 

 
Dicht op elkaar en kort aangebonden. De meesten kunnen niet bij het hooi. Zo staan ze 
er al vanaf middernacht. 
 

 
 



                                                           

 

 

 

 
 

  



                                                           

 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



                                                           

 

 

 

Te kleine halsters 

    
 
Veulen met een touw om zijn nek aan de buik van zijn moeder gebonden 

 

 



                                                           

 

 

 

 
 
 
 
 
Paarden aangebonden bij scherpe, uitstekende delen 

 

 
 

 



                                                           

 

 

 

 

 



                                                           

 

 

 

2.6 Geluid 

 

  
 

   
 
 
 
 
 



                                                           

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

  



                                                           

 

 

 

2.7 Gecoupeerde staarten 

 

 
 

 
 



                                                           

 

 

 

2.8 Last van weersomstandigheden 

 
Einde van de middag: doorweekte ezels zonder dekje 

 
 

  



                                                           

 

 

 

 
 
Ongeschikt: te klein fleecedekentje  Geschikt: waterdicht regendek 

  



                                                           

 

 

 

Bijlage 3. Lichaamstaal paarden bij stress, spanning, 

angst en agressie 

Oren  
 

 Sign of a stressed horse 

 Sign of confusion 
 

 Flattened back 

 Shows aggression 

 Provides protection when fighting 
 

 
 
Ogen  

 Closed in pain or when exhausted. 

 Open wide in fear. 

 Shows whites of eyes when angry or terrified. 

 Half closed in peaceful relaxation or submission. 



                                                           

 

 

 

 
 
 
 
Neus 
Nostrils  

 Can be wrinkled showing disgust. 

 Are flared in excitement or fear. 
 

 
 
Hoofd 
Head shake  

 Sideways shake suggesting stress. 

 Sharp upwards head toss showing annoyance 

 Head jerk - upwards and backwards showing annoyance. 
 

 Common in boxed horses with little mental stimulation. 

 Seen in bored caged birds. 

 Same problem in horse - boredom. 
 

 Horse stands making circular neck movements. 

 Shows intense stress. 

 Found in boxed horses with no mental stimulation. 
 
Staart 
Tail low  

 Sign of submission. 

 Sign of exhaustion 

 Sign of illness 



                                                           

 

 

 

Swishing tail  

 First sideways then up and down 

 Shows horse is ill at ease, anxious or confused. 

 Increased power of side flick in real rage. 

 Flicked high in air and slapped down hard is warning that kicking will follow. 
 

Mond  

 



                                                           

 

 

 

Geluid 

 Snort  
o Sign of anxiety 
o Horse sensing danger 

 Blowing is a strong, rapid expulsion of air resulting in a high pitched whooshing” 
sound, which usually is a sign of alarm used to warn others. 

 Squeal  
o Defensive signal 
o Don’t push me signal 
o Varies in intensity denoting degree of concern.  

 Neigh and whinny  
o Starts as a squeal and ends as a snicker. 
o The loudest and longest call. 
o Isolated horse uses it for security like wolf howl 
o It’s a request for information rather than alarm. 

 Roar  
o Shows intense rage of a fighting stallion 
o Contains a fair element of fear too. 

 Grunt or groan  
o Sign of exhaustion - when overloading pack horse 
o Sign of excess exertion 
o Boredom 

 Hoof stamping/kicking  
o These sound can be heard over long distances 
o Seen in stressed or bored horses in stables 

 Pawing Ground 
Pawing the ground can be a sign of impatience, hunger and can also be a symptom of 
colic which will have other symptoms visible. 

 
 


