INSPECTIE VAN DE PAARDENMARKT TE
ZUIDLAREN OP 18 OKTOBER 2016.

Grootste verschil met voorgaande markten: overdag veel te veel mensen bij de paarden op een te
kleine ruimte.
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OVERZICHT:
Deze markt onderscheidde zich van voorgaande jaren door de pogingen van de organisatie om de
paarden beter te beschermen tegen de stress en prikkels die de kermis en andere luidruchtige aspecten
van het Zuidlarense dorpsfeest paarden bezorgen. Dit bleek uit het feit dat de paarden verplaatst
waren, waardoor er geen (geluids)hinder ontstond van de kermis;, het terrein van de paarden was
omheind door hoge hekken en de meeste verlichting bestond uit groen licht dat de paarden wat
kalmer kon houden en waren er camera’s aangebracht. Langs de kermis waren ook geluidsschermen
aangebracht om het lawaai verder te verminderen. Er was een Paardenpassage gemaakt tussen exporten marktterrein. Helaas echter met één hindernis, omdat de eigenaar van een stuk grond niet wilde dat
de passage over zijn grond liep. Hierdoor moesten de paarden alsnog een stuk over de drukke markt
lopen. Dit is zeer onwenselijk.
Een andere, positieve aanpassing was dat voor 05.00 uur het paardenterrein alleen toegankelijk was
voor organisatie, dierenartsen, NVWA, vervoerders en handelaren. Maar helaas mocht iedereen vanaf
5 uur het afgesloten terrein van de paardenmarkt op, wat heel veel drukte en stress veroorzaakte. Het
was in veel gevallen echt gevaarlijk. De gemeenteraad had dit jaar wederom de maatregel uitgesteld
om handelaren zich 24 uur van tevoren te laten aanmelden en te identificeren. Eyes on Animals en
ander dierenbeschermingsorganisaties waren welkom, mits wij ons 24uur van te voren aanmeldden.
De marktmeester (Jaap Mellema), de dierenartsen en ook inspecteurs NVWA waren vanaf 00.00 uur
de hele nacht en dag aanwezig, evenals de stewards.
De gemeente heeft besloten dit jaar de paardenmarkt één uur vroeger te sluiten, om 16:00. Helaas is
niet tegemoet gekomen aan het dringende verzoek van Eyes on Animals om de duur van de
paardenmarkt drastisch in te korten tot slechts een paar uur. Dat betekent dat de “tussenstop” op de
paardenmarkt (want deze geldt wettelijk als overlaadplaats, zoals staatssecretaris Van Dam in de
beantwoording van Kamervragen dit jaar tweemaal heeft bevestigd) voor een groot deel van de
paarden tussen de 14 en 16uur heeft geduurd voordat zij naar hun nieuwe bestemming werden
getransporteerd.
Wel was er volop hooi, dat ook van te voren al bij de balies was neergelegd. De organisatie had
echter nog steeds niet gezorgd voor individuele waterverstrekking aan paarden, zoals de wet
voorschrijft. Er stonden wel weer watercontainers en emmers, waar echter zoals voorgaande jaren
volstrekt onvoldoende gebruik van werd gemaakt.
Er waren er verscheidene verzamelboxen waar groepjes pony’s/ezels konden worden ingeschaard. De
meeste balies hadden dubbele touwen, wat het aanbinden van de pony’s zou moeten verbeteren. Dit
bleek in de praktijk niet het gewenste resultaat op te leveren. De dieren waren over het algemeen
ruim aangebonden en konden daardoor bij het voer. Nadeel was dat de dieren regelmatig met de
touwen in de knoop kwamen te zitten waardoor ze in de problemen geraakten. De conditie van de
aangevoerde dieren was over het algemeen goed.
Er was één ingang waar de paarden konden worden uitgeladen en op de uitlaadplek was zand op de
grond gestrooid om uitglijden van de dieren zoveel mogelijk te voorkomen. De dierenartsen (Dieter
Zweers en 2 collega’s) waren daar aanwezig. Toch was deze dierenartscontrole niet adequaat want
het Eyes on Animals-dagteam heeft meerder paarden met verwondingen gezien die een dierenarts
had moeten opmerken (zie verderop).
Er was echter ook slechts één ingang voor de bezoekers van het paardenmarkt gedeelte, waardoor
overdag een gevaarlijke situatie ontstond van veel te veel mensen en dieren die geen kant opzouden
kunnen in geval van nood.
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INSPECTEURS:
Team 1: EonA: Lesley Moffat en Monique Slee
Team 2: EonA: Margreet Steendijk
AWF|TSB: Iris Bäumgärtner en Cecilia Pedernera
Deze twee collega’s van Animal Welfare Foundation/Tierschutzbund Zürich hebben een aanzienlijke
expertise opgebouwd tijdens inspecties van paardenmarkten in andere landen en waren daarom een
welkome aanvulling op ons inspectieteam.

DAG EN TIJDSTIP VAN BEZOEK:
Dinsdag 18 oktober. Team 1: 00.00 uur -11.00 uur
Team 2: 10.00 uur -16.30 uur
ACHTERGROND:
De markt werd dit jaar voor de 816e keer gehouden en geldt nog steeds als de grootste paardenmarkt
van Europa, op de voet gevolgd door Hedel. Om 13.30 uur bleek de teller van de aanvoer te staan op
1.253 paarden en 12 ezels. Dit is ruim 100 paarden meer dan vorig jaar en het dubbele aantal ezels.
De aanvoer startte om 00.00 uur. De dieren staan gedurende deze periode buiten.. Traditiegetrouw is
er tijdens de markt ook een warenmarkt en kermis aanwezig. De warenmarkt bestond dit jaar uit 400
kramen. Dit jaar is er ook nog voor het eerst een tractorshow aan het evenement toegevoegd.
Sinds 2011 is er enkele malen overleg geweest tussen Eyes on Animals, de Dierenbescherming en de
markten Bemmel, Elst, Barneveld, Hedel en Zuidlaren om te komen tot een beter dierenwelzijn. In
2011 zijn deze markten, de Sectorraad Paarden, de KNMvD en DB gekomen tot een Protocol
Paardenmarkten, een aantal gezamenlijke huisregels. Er zijn enkele verbeteringen behaald, maar in
de praktijk worden vele van deze regels echter niet gehandhaafd, waarna de DB in 2015 uit het
Protocol is gestapt. Burgemeester Thijssen kondigde in april 2015 in de media aan dat Tynaarlo het
initiatief zou nemen tot het opstellen van een Gemeentelijke Verordening met strenge voorwaarden
voor (de handhaving van) dierenwelzijn. Dat werd door Eyes on Animals verwelkomd. Echter,
ondanks een zeer intensieve lobby is er weinig terecht gekomen van een verbetering van
dierenwelzijn: te beginnen met een forse inkorting van de maximum-marktduur.
Onder grote druk van o.a. Eyes on Animals werd in het najaar 2015 de volgende 2 amendementen
van GroenLinks aangenomen. 1)Toelating tot de markt: Elke handelaar moet zich bij aankomst op de
markt legitimeren. Bij de ingangscontrole worden chip en paspoort van elk paard gecontroleerd.
Elke handelaar op de paardenmarkt moet zich minimaal 24 uur van te voren inschrijven. Bij de
inschrijving wordt geregistreerd welk dier bij welke handelaar hoort. Dit is niét gebeurd.
Het tweede amendement luidde: 2) Openingstijden van de markt: De duur van de paardenmarkt
wordt jaarlijks verkort, waarbij we streven naar een maximale markttijd van acht uur in 2018.
BEVINDINGEN TEAM 1
Eyes on Animals was in eerste instantie aangenaam verrast door de nieuwe accommodatie.
De dieren stonden allemaal buiten met hun halstertouwen vastgebonden aan de railing. Dit jaar
waren er naast de gebruikelijke hoge aanbindtouwen ook lagere touwen gespannen waardoor de
kleinere dieren beter aangebonden konden worden. De meeste dieren waren goed aangebonden
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en konden bij het hooi dat de avond tevoren door de organisatie overal bij de balies was
neergelegd. De ondergrond van aarde/gras/stro was goed.

Er waren beduidend meer verzamelboxen voor groepjes pony’s of ezels. Een gesprekje met een
van de huurders daarvan leerde ons, dat je deze tegen betaling kon huren (hoe duur dat is kon de
man ons niet vertellen) en indien nodig kon er ad hoc nog zo’n box neergezet worden. Wij
vinden deze vorm van stalling op een markt veel beter dan aangebonden pony’s en zien 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.

Op de uitlaadplaats was zand gestrooid en de dierenartsen waren daar continue aanwezig.

© Eyes on Animals & TSB|AWF

18.10.2016

Pagina 4

Het groene licht was aangenamer dan de felle lichten van voorgaande jaren.

De dubbele touwen oogden goed. Hoewel dit voor de pony’s beter is, had dit ook weer een
nadeel omdat klauwende paarden makkelijk met de voorbenen over het onderste touw konden
komen met alle gevaren van dien. Hier en daar werd dit opgelost door het onderste en bovenste
touw samen te binden. Gedurende de nacht leek dit systeem goed te werken, maar overdag toen
er veel meer drukte en mensen waren, wat de paarden zenuwachtig en meer actief maakte, werd
duidelijk (observatie Team 2) dat het verre van ideaal bleek te zijn.
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Er was nog steeds geen voorziening die ieder individueel paard toegang tot water verschafte. In
theorie waren er voldoende watercontainers en emmers aanwezig. Hoewel er middels een
spandoek de aandacht op gevestigd werd, werd hier bedroevend weinig gebruik van gemaakt.

Dit jaar was er een geluidsscherm om de kermis heen, om nog meer de geluidsoverlast te
beperken en een ‘paardenstraat’ waardoor de paarden zo min mogelijk tussen de mensen hoefden
te lopen om van en naar de markt te kunnen komen.
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Er werd aan de ingang ook gecontroleerd op paarden met gecoupeerde staarten. ‘sNachts zagen wij er
één en de aanwezige NVWA-inspecteur had er nog een gezien. Op verzoek van EonA zou de NVWA
deze controleren maar toen zij gingen kijken was het dier ineens al weg gehaald.
Ook was er op de markt een monsterbaan aanwezig en een behandel- en observatiebox.
HET UITLADEN.
Het uitladen verliep in de meeste gevallen vrij rustig. Er zijn echter altijd paarden die zeer haastig uit
de wagen willen gaan. Enkele dieren gleden daarbij uit en dreigden te vallen. Er was ook een
transporteur (Stens uit Staphorst) die grote veulens uitlaadde waarbij de chauffeur steeds met het
eerste grote veulen op de rest van het groepje van 5 wachtte en daarna gezamenlijk de markt op ging.
Dit zorgde voor meer rust bij de dieren. Ook reed hij meer achteruit de aarden ondergrond op omdat
hij de dieren niet wilde uitladen op de straat ivm uitglijden. EonA heeft de betreffende chauffeur voor
beide initiatieven gecomplimenteerd.
VEEWAGENS.
Er waren verschillende soorten veewagens en trailers. Niet alle trailers hadden de vereiste zijschotten
aan weerszijden van de laadklep. Voor transporten langer dan 8 uur moeten trailer zijn voorzien van
tussenschotten om de dieren te scheiden.
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Het is zeer goed dat deze paardentransportwagen een ruif en individueel watersysteem heeft.
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BEHANDELING VAN DE DIEREN.
Gedurende de tijd dat team 1 op de markt aanwezig was, heeft EonA weinig misstanden gezien in de
behandeling van de dieren.
Echter naarmate alcohol in het spel komt, gebeuren er altijd vervelende dingen. Zoals 3 beschonken
jongens en 1 nuchtere, die in een opwelling een ponyveulen hadden gekocht van nog geen 3 maanden
oud voor E 40,--. Toen team 1 en de NVWA zich ermee bemoeiden, kregen ze in de gaten dat ze een
fout hadden gemaakt. Ze hadden geen stalling, wisten niet wat het dier moest eten en welke zorg het
nodig had en dus wilden ze het dier weer kwijt.
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De NVWA zei dat dit dier volgens de wet op de markt aanwezig mag zijn, maar Eyes on
Animals wijst op de EU Transportwetgeving: Veulens moeten minimaal 4 maanden oud zijn
voordat zij op transport langer dan 8 uur mogen (Bijlage I, Hoofdstuk VI, Art. 1.9: )
Dit dier zou veel langer dan 8 uur op de markt moeten blijven. Eyes on Animals vindt het
bovendien ethisch niet verantwoord dat het diertje van nog geen 3 maanden oud al gespeend
was.
Later bleek het dier een goed tehuis gevonden te hebben bij de naastgelegen Paardenmelkerij waar hij
ook nog geaccepteerd werd door een pleegmoeder bij wie hij mocht drinken.
N.b.: Uit beantwoording van Kamervragen op 8-11-2016 n.a.v. deze aankoop blijkt dat de
staatssecretaris de aanwezigheid van dit veulen voor de verkoop op de markt onwenselijk vindt: ‘Op
grond van artikel 1.6 Besluit houders van dieren dient een dier voldoende ruimte te worden gelaten
voor zijn fysiologische en ethologische behoeften. De gemiddelde speenleeftijd van een veulen ligt
rond de 9 maanden. Een veulen van 3,5 maand drinkt dus nog moedermelk en heeft om die reden nog
de behoefte om bij zijn moeder te kunnen drinken en bescherming te zoeken.’
Wij constateerden één grove mishandeling. Op het parkeerterrein, toen beide teams samen
aanwezig waren, zagen wij dat er geprobeerd werd om een jong paard met geweld de trailer in te
krijgen door de staart omhoog te draaien. Dit is bij wet verboden.

Doordat hierdoor het jonge paard steeds onwilliger en angstiger werd en omdat wij tegen deze
behandeling protesteerden, hebben de eigenaren besloten om met het paard eerst een eindje te lopen
om het dier zo te kalmeren.
Bij andere calamiteiten, zoals dieren die verstrikt raakten in de aanbindtouwen van het buurpaard of
met het been over het laagste touw stonden, werd er snel en adequaat gehandeld.
EXPORT.
Team 1 is een korte tijd op exportplaats geweest en heeft enige tijd met de aanwezige NVWAmensen gesproken. In principe waren de voorzieningen bij Export goed in orde. Er heerste rust en er
was voldoende ruimte, hooi, water en verzorging door speciaal aangestelde verzorgers. Echter: Eyes
on Animals zag dat er géén rekening werd gehouden met de wettelijke status van “overlaadplaats”
van de Zuidlarense paardenmarkt. Dit betekent dat er bij een heel aantal transporten ten onrechte
geen rekening is gehouden met de eisen van ‘lang transport’. Daaruit volgt dat de berekening van het
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tijdstip wanneer de paarden aan hun 24-uurs maximumtransporttijd zijn gekomen ook niét correct is
verlopen.
OPENSTELLING VAN DE MARKT VOOR PUBLIEK.
Om 06.00 uur werd de markt opengesteld voor publiek. Zo positief als EonA de rust en geringe
aanwezigheid van mensen ’s nachts vond, zo slecht werd het na 6 uur. Duizenden mensen dromden
samen op het afgesloten paardenmarktterrein. Er ontstonden gevaarlijke situaties omdat de mensen
ook vlak achter de paarden moesten lopen; sommige dieren worden (extra) onrustig, kunnen
schrikken en gaan slaan. Indien er iets zou gebeuren, zoals bijvoorbeeld één of meerdere paarden die
losbreken, dan kan er (ook) bij mensen paniek ontstaan en is er door de hoge omheining geen
ontsnappen meer mogelijk.
Een ambulance zal niet (makkelijk) ter plaatse kunnen komen. Kortom: het terrein is ronduit onveilig
voor dier en mens samen.

Ook werd er, jammer genoeg, weer horeca geplaatst vlakbij de dieren.
BEVINDINGEN TEAM 2
Wat het meeste opviel was dat het terrein waar de paarden stonden die verhandeld werden, te klein
was voor mens en paard samen. Met slechts één ingang was het bovendien een potentieel gevaarlijke
plek, mocht er paniek zijn uitgebroken. Het was werkelijk ongelofelijk hoe vol dit terrein werd: veel
meer mensen dan paarden, weinig bewegingsvrijheid. Een ander groot probleem was dat de paarden,
die niet voor de export bestemd waren, ook geen gebruik konden maken van de paardenpassage,
maar werden ingeladen op de smalle drukke weg langs de kraampjes. Dit leverden gevaarlijke
situaties op.
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Paarden die tussen de mensen en marktkramen in de veewagens geladen worden

Een medewerker van de NVWA vertelde dat er een vrouw een flinke trap van een paard had
gekregen, daardoor was gevallen en het paard vervolgens nog een keer op haar knie was gaan staan.
Ook ons team was diverse malen getuige van steigerende paarden midden in de menigte en zag dat
een man een trap van een steigerend paard tegen zijn hoofd/schouder kreeg.

Steigerende paarden tussen de marktkramen en bezoekers
Er werd gedurende de dag nauwelijks water aan de paarden gegeven. Terwijl zij volgens de
regelgeving constant toegang tot water moeten hebben.
De meeste handelaren en eigenaren geven het niet en de markt zelf faciliteert het alleen maar, en laat
het daarbij. Gedurende de 6 uur dat ons dagteam op de markt aanwezig was, hebben zij niet één keer
omgeroepen dat er water gegeven moest worden.
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Nergens emmers met water te bekennen, de hele middag.

Wij hebben diverse paarden zien staan waarvan wij ons afvroegen hoe ze de controle van de
dierenartsen waren doorgekomen. Extreem opgezette gewrichten, en zelfs open wonden.

Extreem gezwollen gewrichten en verwondingen
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Ziek paard zakt door zijn hoeven tijdens het inladen
Dit paard wat ook te zien is op de video (zie deze link) werd 's ochtends rond 9:00 uur al op de
paardenmarkt gezien- onduidelijk is of het dier ook al 'snachts op de markt stond. Er kwam snot en
bloed uit zijn neus en het dier ademde zwaar. De dierenarts van de markt werd erbij gehaald maar
deze deed niets, "want het paard staat er nu toch al". Dit paard had niet mogen worden toegelaten op
de markt en had een medische behandeling moeten krijgen.
De ruimte waar de paarden stonden, was gedurende de nacht een eldorado van rust, maar overdag
veranderde dit in een overvolle chaotische en veel te krappe ruimte met teveel mensen en teveel
dieren. De ruimte voor bezoekers om langs de paarden te lopen (achterlangs) was schrikbarend nauw.

Overvolle marktplaats

@Jack Tummers

Men kon er eigenlijk niet lopen zonder de paarden aan te raken. Er was slechts één ingang. Als er
paniek was uitgebroken, zou dit tot grote problemen en gevaarlijke situaties hebben kunnen leiden.
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Reeds ’s morgens kwam ons team de nodige bezoekers tegen, die al flink gedronken hadden. Immers:
voor de paardenmarkt begint is er in Zuidlaren ”De nacht van Zuidlaren”, die door een aantal mensen
bezocht wordt. Prima, niets mis mee, maar dronken mensen tussen de paarden is geen goede
combinatie, wij wijzen hier al jaren op.
Ook dit jaar zagen we dronken mensen die paarden lastig vielen.
Met als dieptepunt een man die over enkele paarden heen ging lopen. Of deze man dronken was
weten we niet, maar wel dat dit natuurlijk onacceptabel gedrag is.

Capriolen uithalen op paardenruggen

De dubbele touwen waar de paarden aangebonden werden voldeden niet; onze buitenlandse collega’s
waren behoorlijk verbaasd dat dit systeem wordt gebruikt, omdat het vraagt om problemen. Wij
hebben een aantal paarden vast zien zitten met hun voorbenen.

Benen verstrikt tussen te touwen
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Hetzelfde geldt voor het aanbinden: prima om dat ruim te doen maar het gevolg was wel dat de
paarden met de touwen in de knoop kwamen te zitten.

Gevolg van lange touwen en te weinig ruimte tussen de paarden.

Ook stonden sommige dieren op gevaarlijke plaatsen aangebonden, zodat zij risico liepen op letsel.

Knagen aan het metaal, gevaarlijk
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VEEWAGENS
Over het algemeen zagen de veewagens er goed uit en werd er ook goed gecontroleerd of alles in
orde was.
Het enige wat opviel was dat bijna in alle gevallen de laadklep een te steile hoek had dan die
wettelijk is toegestaan. Niet incidenteel, maar eerder structureel.

De hellingshoek van de laadklep was veelal te steil.

Aanbevelingen op basis van de EU Transportverordening Nr. 1/20051
In Zuidlaren worden – net al op de andere grote Nederlandse paardenmarkten– diverse bepalingen uit
Europese Transportverordening structureel en op grote schaal genegeerd en er wordt verzuimd hierop
te handhaven. Het inspectierapport van 2015 van de paardenmarkt Zuidlaren gaf een lange lijst
wettelijke overtredingen. Helaas zou die lijst in 2016 op belangrijke punten identiek zijn. De NVWA,
en uiteindelijk de staatssecretaris Van Dam zijn ervoor verantwoordelijk dat de Wet Dieren, de EU
Transportwet en de wetgeving rondom gecoupeerde paarden wordt gehandhaafd. Wij zullen druk op
de staatssecretaris, Economische Zaken en de NVWA blijven uitoefenen totdat de volledige wet- en
regelgeving wordt gehandhaafd. Om herhalingen te voorkomen, laten wij een deel van de
geconstateerde overtredingen in dit rapport achterwege, zoals de niet-uitgevoerde controles op
Vervoersdocumenten.
De gemeente Tynaarlo heeft, als subsidie- en vergunningverlener van de paardenmarkt een
eigen verantwoordelijkheid om een kader te scheppen voor wetshandhandhaving. Eyes on
Animals heeft hiervoor in 2015 al uitvoerig input geleverd bij de totstandkoming van de
1

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005R0001:NL:HTML
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Gemeentelijke Verordening. Indien zij zoals zij zegt dierenwelzijn naar een hoger niveau wil
tillen en een LEGALE paardenmarkt wil, zal Tynaarlo de Verordening op de volgende punten
moeten aanvullen en aanscherpen. Eyes on Animals wijst op de volgende overtredingen van de
EU Transportwet die Tynaarlo dient te voorkómen:

1. Voorkom dat lange verblijfsduur paarden leidt tot overschrijdingen
Transportwet
Beperk het verblijf – aanvoerperiode én officiële openingsduur markt- tot maximaal enkel uren.
Paarden worden vanaf middernacht aangevoerd en staan er tot de volgende dag: eind van de
middag/begin avond. Dat is nog steeds voor veel paarden zo’n 16 uur. Daar komt het transport héén
en het transport naar de eindbestemming nog bovenop.
Met de lange verblijfsduur van paarden op de paardenmarkt/overlaadplaats Zuidlaren wordt dus al
snel de maximum-transportduur van 24uur (EU 1/2005, Bijlage I Hoofdstuk V, Art. 1.4.c)
overschreden.
De totale transportduur loopt al snel standaard op tot minstens 8 uur. Dit ZOU de aanwezige paarden
in Zuidlaren allerlei extra bescherming moeten bieden, en de gemeente Tynaarlo/de marktorganisatie
Zuidlaren ZOU hun paardenmarkt en gemeentelijke verordening daarop moeten aanpassen.
De lange verblijfsperiode op de Zuidlaardermarkt druist bovendien totaal in tegen (de geest van) de
wet, die erop gericht is het “ongerief” van paarden tijdens transport te limiteren. Daarbij is een zo
beperkt mogelijke tijdsduur cruciaal.
Diverse bepalingen in de Transportwet 1/2005 maken duidelijk dat alles erop gericht moet zijn het
transport van dieren, dus ook het verblijf van paarden op een paardenmarkt, tot een minimum te
beperken. Zo luidt bijvoorbeeld Artikel 22 Oponthoud tijdens het vervoer: ‘lid 1. De bevoegde
autoriteit neemt de nodige maatregelen om oponthoud tijdens het vervoer, dan wel of het lijden van
dieren te voorkomen of tot een minimum te beperken wanneer onvoorziene omstandigheden de
toepassing van deze verordening verhinderen.(..)
Lid 2. Er mogen geen partijen dieren tijdens het vervoer worden vastgehouden, tenzij dat voor het
welzijn van de dieren of om redenen van openbare veiligheid strikt noodzakelijk is. Nodeloos
oponthoud tussen het laden en het vertrek moet voorkomen worden. Indien een partij dieren tijdens
het vervoer langer dan twee uur moet worden vastgehouden, zorgt de bevoegde autoriteit ervoor dat
er adequate voorzieningen worden getroffen voor de verzorging van de dieren en, zo nodig, voor het
voederen, drenken, uitladen en onderbrengen van de dieren.’
De huidige omstandigheden leiden tot overtreding van de volgende algemene voorwaarden voor
het vervoer van dieren (Hoofdstuk I, Artikel 3):
Lid a) vooraf zijn alle nodige voorzieningen getroffen om de duur van het transport tot een minimum
te beperken en tijdens het transport in de behoeften van de dieren te voorzien;
En: lid f) het transport wordt zonder oponthoud tot de plaats van bestemming uitgevoerd, en de
omstandigheden voor het welzijn van de dieren worden regelmatig gecontroleerd en naar behoren in
stand gehouden;
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2. Voorkom de aanwezigheid van veulens op de markt
Voor niet-gespeende veulens gelden strengere (transport)regels: daarmee betekent de aanwezigheid
van deze groep veulens op een paardenmarkt die zo lang duurt een overtreding van de
maximumtransporttijd die voor hen geldt: namelijk 9 uur (Hoofdstuk V, Art. 1.4.a.). De
kwetsbaarheid van deze veulens werd extra geïllustreerd door de aan-en verkoop van het veulen
‘Binky’, door de groep dronken jongeren (pagina 9).
 Veulens moeten minimaal 4 maanden oud zijn voordat zij op transport langer dan 8 uur
mogen (Bijlage I, Hoofdstuk VI, Art. 1.9: )
 Ook moeten veulens gescheiden worden vervoerd van oudere dieren - behalve als het de
moeder betreft (Bijlage I, Hoofdstuk III, Art. 1.12.b.)
5. Voorkom de aanwezigheid van niet-afgerichte paarden op de markt
De Transportverordening geeft als definitie van “niet-afgericht”: ‘eenhoevigen die niet kunnen
worden aangebonden of aan een halster kunnen worden geleid zonder dat dit vermijdbare opwinding
of pijn of vermijdbaar lijden veroorzaakt’.
 Niet-afgerichte paarden mogen geen lange transporten ondergaan (> 8 uur) (Bijlage I,
Hoofdstuk VI, Art. 1.9)
 Niet-afgerichte paarden mogen niet in groepen van meer dan vier dieren worden vervoerd.
(Bijlage I, Hoofdstuk III, Art. 2.4)

6. Voorkom dat paarden urenlang zonder water staan
Op een kleinschaligere markt kan men ervoor zorgen dat ieder individueel paard toegang heeft tot
een waterbak. Jaar in jaar uit blijkt dat het niét volstaat om als gemeente/organisatie watertanks en
emmers neer te zetten. Deze worden amper gebruikt. Uit diverse bepalingen in de Transportwet
wordt duidelijk dat ieder individueel paard gedurende de transportperiode/verblijf op overlaadplaats
voortdurend over water moet beschikken. Slechts af en toe water aanbieden volstaat niét. Zie o.a.
Bijlage 1, Hoofdstuk III, Vervoermethoden, ‘1.10 (..)De dieren moeten toegang tot water hebben.’
In diverse bepalingen van de Transportwet staat dat dieren gedurende hun reis, dus inclusief de
“tussenstop/overlaadplaats”, wettelijk recht hebben op ‘een gepaste hoeveelheid voeder die
toereikend is om aan de behoeften van de dieren in kwestie tijdens het Transport te voldoen’, zie ook:
h) de dieren krijgen op gezette tijden water, voeder en rust, in kwaliteit en in kwantiteit afgestemd op
hun soort en grootte (Algemene voorwaarden voor het vervoer van dieren, Bijlage 1, Hoofdstuk I,
Artikel 3.h). Zie ook: ‘Tijdens het vervoer moeten de dieren met passende tussenpozen, en met name
met inachtneming van de voorschriften in hoofdstuk V, gedrenkt en gevoederd worden en de
gelegenheid krijgen om te rusten, op een wijze die bij hun soort en leeftijd past’ (Hoofdstuk III,
Vervoersmethoden, 2. Tijdens het vervoer 2.7).

7. Zorg dat paarden veilig staan
Zoals in het rapport hiervoor beschreven, zorgt het urenlange – tot wel 16uur!- aanbinden van
paarden voor problemen. Bijna geen enkel paard is zo’n lange aanbindtijd gewend. Wij zagen
paarden die in de loop van de dag in de knoop kwamen met hun touw, en/of met hun buurpaard. De
dubbele touwen zijn bedoeld om in te spelen op verschillende hoogtes van paarden, maar zijn geen
goede standaardoplossing. Dit leidde soms tot gevaarlijke situaties. Een paard zo lang aanbinden leidt
- zeker in combinatie met vreemde paarden, veel mensen en prikkels, en wellicht ook op den duur
dorst of behoefte (meer) eten al snel tot onrustig, gestrest gedrag. Het zou een oplossing zijn om
(meer) paarden in boxen te zetten.
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8. Zorg voor toezicht op bij het uitladen én het inladen van dieren




Het personeel dat met de dieren omgaat, heeft daarvoor de nodige opleiding of bekwaamheid,
naar gelang van het geval, en voert zijn werkzaamheden uit zonder gebruikmaking van
geweld of een methode die de dieren onnodig angstig maakt of onnodig letsel of leed
toebrengt; (Algemene voorwaarden voor het vervoer van dieren, Hoofdstuk I, Artikel 3, lid e):
De verrichtingen (Het ‘laden, lossen en behandeling van de dieren'- EoA) moeten onder
toezicht staan van een bevoegde dierenarts en er moeten bijzondere voorzorgen genomen
worden om ervoor te zorgen dat het welzijn van de dieren tijdens deze verrichtingen op de
juiste wijze wordt gehandhaafd. (Transportwet Hoofdstuk III Vervoersmethoden, Laden,
lossen en behandeling van de dieren,1.2 b)

Enkele zaken Actieplan Zuidlaren expliciet belicht
Behalve dat bovenstaande aanbevelingen in de gemeentelijke verordening zouden moeten worden
verwerkt, wil Eyes on Animals nog enkele aanmerkingen plaatsen bij het ‘Actieplan Paardenmarkt
Zuidlaren 2016’.
Actieplan Inrichting Paardenmarkt Zuidlaren 2016
Als organisator van de paardenmarkt draagt de gemeente zorg voor een zorgvuldige inrichting en een
goed verloop van de Markt. In 2016 zullen een aantal aanvullende maatregelen worden genomen met
speciale aandacht voor het Dierenwelzijn

I Toezicht en Handhaving
Uitbreiding toezicht en handhaving
Op de Zuidlaardermarkt zijn een groot aantal toezichthouders en handhavers aanwezig. Deze
toezichthouders hebben allen hun eigen bevoegdheden.
Dit zijn:
Politie : Toezichthouder voor openbare orde en Veiligheid. In overleg met de
gemeente wordt voldoende capaciteit ingezet.
NVWA : Toezichthouder Dierenwelzijn Onder NVWA staat geschreven op grond van
Wet dieren en Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. De NVWA zet medewerkers in op grond van hun
prioriteiten. Er wordt door deze instantie boetes opgelegd in geval van handelen in strijd met de Wet
Dieren.
Het toezicht op de Wet Dieren en Gezondheids- en welzijnswet was onvoldoende. Wij hebben diverse
paarden zien staan, welke op grond van hun fysieke gesteldheid nooit op te terrein hadden mogen
worden toegelaten. Deze paarden zijn pas na dat wij er de aandacht op vestigden, van het terrein
verwijderd. In een aantal gevallen mochten deze paarden echter blijven staan omdat ‘ze er nu eenmaal al
waren’.
Gemeente : Toezichthouder ordelijk verloop van de Paardenmarkt waarvan de omgang
met de dieren een wezenlijk deel van uitmaakt. Wangedrag van handelaren resulteert in verwijdering van
de dieren van deze personen van de markt. De marktmeester staat de hele dag via portofoon in contact
met politie, NVWA en dierenartsen.
Wij zijn benieuwd of de handelaar die ons vorig jaar bedreigde, en die zijn trailer overbelaadde door 17
Shetlanders in één wagen te transporteren, dit jaar van de markt geweerd is? Wij hebben al het bewijs
van dit “wangedrag” geleverd maar hierover niets gehoord van de burgemeester.
Voor wat betreft het toezicht. Naarmate het later op de dag werd, was er op het terrein van de
paardenmarkt steeds minder toezicht en ook steeds moeilijker om mensen te pakken te krijgen. Dit is
zeer onwenselijk, gezien het feit dat de sfeer later op de dag steeds onaangenamer werd door overmatig
drankgebruik en snel geïrriteerde handelaren. Wij hebben diverse malen vergeefs gezocht naar stewards
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of andere medewerkers en hebben zelf moeten ingrijpen. Paardenbenen/hoofden uit de knoop halen van
aanbindtouwen, mensen aanspreken op wangedrag naar paarden toe etc.
AANBEVELING:
Het Centraal Meldpunt dierenwelzijn werkt onvoldoende. Hang banners op, met daarop de nummers
van handhaving en NVWA, zodat (ook) bezoekers die iets willen melden hen kunnen bellen. Zorg later op
de dag niet voor minder, maar juist méér handhaving op de paardenmarkt; dit is nodig om de dieren te
beschermen tegen de toenemende agressie van bezoekers en handelaren.
Dierenartsen : Als keuringsinstantie, adviseur en behandelaar ingeschakeld door de
gemeente. Gedurende de aanvoer zijn bij de toegangen dierenartsen aanwezig (1 resp. 2) Verder is er
gedurende de gehele dag een dierenarts aanwezig op het binnenterrein. De dierenartsen staan via een
portofoon voortdurend in contact met de marktmeester.
Zoals hiervoor beschreven; gedurende de dag hebben wij paarden zien staan, welke nooit toegelaten
hadden worden op de markt. Het is een raadsel hoe deze door de keuring bij de ingang zijn gekomen.
Uitbreiding toezichthoudende capaciteit:
Namens de gemeente zijn de hele dag drie (plaatsvervangende) marktmeester(s) aanwezig, die
geassisteerd worden door zes stewards.
De stewards zijn de “verkeersregelaars” van de markt. Zij zijn er ten behoeve van het publiek en de
handelaren. Daarnaast zijn ze de “ogen en oren” van de marktmeester. Met portofoons staan ze
voortdurend in contact met de marktmeester.
Zie commentaar hierboven.

II Inrichting van de Paardenmarkt
Water en voer aanwezig
De gemeente zorgt ervoor dat er op centrale punten water aanwezig is en stelt hierbij emmers
beschikbaar. Het ruwvoer wordt door de organisatie verdeeld over de markt zodanig dat bij alle balies
voldoende voer aanwezig is. Door de toezichthouders wordt gecontroleerd of de handelaren daadwerkelijk
zorgen voor voortdurende beschikbaarheid van water en voer voor de dieren
Er werd door de toezichthouders niet gecontroleerd op voortdurende beschikbaarheid van water.
Integendeel, op vele plaatsen kregen de paarden helemaal geen water, hoe lang zij daar ook stonden.
De handelaren werden er niet op aangesproken.

CONCLUSIE
Zoals de staatssecretaris n.a.v. ons Zuidlaren-rapport 2015 in januari 2016 heeft beaamd: op
paardenmarkten die onderdeel uitmaken van een dorpsfeest met kermis, braderieën, mensenmassa’s
en geluidshinder, worden paarden –“zonder redelijk doel” - blootgesteld aan stress en ernstige
welzijnsrisico’s. De gemeente Tynaarlo zal moeten kiezen: een volksfeest en een paardenmarkt zijn
niet te combineren zonder dat dierenwelzijn daaronder lijdt. Indien zij een paardenmarkt wil blijven
houden, dan moet zij dierenwelzijn op nummer-één zetten en een fors aantal maatregelen nemen. De
verplaatsing en omheining van de paardenmarkt is slechts een mogelijk begin!
Het idee van een Gemeentelijke Verordening Paardenmarkt, die in 2015 is ingevoerd, is goed, maar
hierin ontbreken allerlei essentiële maatregelen die het dierenwelzijn en de wetshandhaving zouden
verbeteren. Aangenomen amendementen om registratie van handelaren, controles op chip en paspoort
en substantiële inkorting van de marktduur zijn (nog??) niet uitgevoerd.
Indien Tynaarlo een paardenmarkt wil behouden, dan zal zij moeten komen tot een
kleinschalige paardenmarkt, die in omvang beheersbaar is zodat aan alle wettelijke eisen wordt
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voldaan. Eyes on Animals is verheugd dat de staatssecretaris heeft gezegd dat export niet meer vanaf
paardenmarkten maar alleen vanaf erkende verzamelcentra zou mogen plaatsvinden. Wij gaan ervan
uit en blijven erop aandringen dat dit in 2017 écht gaat gelden. Daarmee zal het aantal aangevoerde
paarden op Zuidlaren, en z’n concurrenten, naar verwachting dalen. Eyes on Animals roept
Tynaarlo op om dit te benutten als een kans om met andere paardenmarkten in Nederland te
gaan concurreren op kwaliteit van dierenwelzijn en niet op kwantiteit van paarden.
Eyes on Animals vindt dat op een paardenmarkt alleen mensen horen te komen die daadwerkelijk
serieus overwegen een paard te kopen. Paarden zijn géén publieksattractie. Dit kan bijvoorbeeld
bewerkstelligd worden door het paardenmarktterrein volledig te scheiden van het ‘evenement’ en
entree te heffen. Daarnaast is zoals gezegd een forse inkorting van de marktduur (de totale tijd dat
een paard in Zuidlaren aanwezig is) cruciaal (gezien de wettelijke status van paardenmarkt als
”overlaadplaats”).
Wat betreft het toezicht op dierenwelzijn nog een opmerking. Behalve dat alleen dierenbeschermers
(en journalisten) zich wél moesten aanmelden, mochten wij alléén duidelijk herkenbaar over de markt
’s nachts. De marktorganisatie gaf ons hiervoor gele reflecterende hesjes met “GAST” erop.
Daardoor was het onmogelijk om onopgemerkt de “normale” gang van zaken te observeren; iedereen
zag ons van verre aankomen. Het was ons snel duidelijk, dat handelaren daardoor meteen goed door
hadden wie wij waren. Men ziet ons al van verre aankomen. Dat is voor ons als
dierenwelzijnsorganisatie niet zo handig. Na 5 uur ’s ochtends hebben wij daarom ook onze hesjes
uitgetrokken, wat ons commentaar opleverde van eigenaren/handelaren dat ‘men ons nu niet meer
kon zien lopen…..’
Hoewel wij bereid zijn te geloven dat de Zuidlaardermarkt zich heeft ingespannen om het welzijn van
de dieren te verbeteren, kunnen wij in de praktijk niet anders concluderen dat het onvoldoende
geslaagd is. De stappen die genomen zijn om het welzijn te bevorderen, zijn onvoldoende en
onvolledig. Er is maar één duidelijk conclusie mogelijk: folkloristische paardenmarkten zoals deze,
waarbij vermaak en handel in dieren worden gecombineerd, zijn niet diervriendelijk te maken en dus
niet meer van deze tijd.
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