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‘Brink ongeschikt
voor paardenmarkt’
ZUIDLAREN Dierenwelzijnsorganisatie Eyes on Animals wil een andere plek voor de paardenmarkt bij de
Zuidlaardermarkt. De Brink is
daarvoor ongeschikt, vindt ze.

Kritiek op de
manier waarop
met paarden
wordt omgegaan

Dinsdag nam de gemeenteraad van
Tynaarlo bij meerderheid een motie
aan waarin zorgen worden geuit
over strengere regels betreffende de
paardenmarkt die staatssecretaris
Martijn van Dam zou willen invoeren. Dit na een kritisch rapport dat
Eyes on Animals opstelde over de
laatste paardenmarkt van 20 oktober 2015.
Eyes on Animals constateerde een
flink aantal misstanden. Paarden
waren veelal gestresst, uit één trailer
kwamen niet minder dan 17 shetlander pony’s, de paarden leden veelvuldig dorst, waren vaak oververmoeid en schopten elkaar. Een flink
aantal incidenten werd gefilmd, onder (veel) meer een verboden actie
van een handelaar die een shetlander aan zijn staart optilt wat extreem
pijnlijk is voor het dier.
Te zien is ook hoe de filmers ernstig werden bedreigd – zowel fysiek
als verbaal – door de handelaren en
bij hun werk werden tegengewerkt.

Handelaren vormden een menselijke muur voor de camera’s om te
voorkomen dat misstanden werden
vastgelegd. Controleurs kwam Eyes
on Animals in de nacht niet tegen,
wel aanwezige politie zou niets kunnen doen.
,,Wij zijn niet tegen paardenmarkten, ook niet tegen folkloristische,
maar we verwachten dat de bestaande regels worden nageleefd en gehandhaafd’’, zegt woordvoerster
Ingrid Ramaan van Eyes on Animals.
Volgens haar is de Brink in Zuidlaren
de slechtst denkbare plek voor de
paardenmarkt. Eyes on Animals wil
dat de markt verhuist naar het weiland waar nu wordt geparkeerd.
,,De markt zit al 800 jaar op de
Brink, maar 800 jaar geleden kwamen er geen 100.000 voor een deel
stomdronken bezoekers op af. En
800 jaar geleden was er geen luidruchtige kermis omheen’’, aldus Ramaan. ,,Ik vind het zeer merkwaar-
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dig, eerlijk gezegd best kwalijk, dat
de raad van Tynaarlo zich niet massaal uitspreekt vóór uitvoering van
de wet.’’
Over het rapport van Eyes on Animals werden Kamervragen gesteld
door het Groningse PvdA-lid Tjeerd
van Dekken. Staatssecretaris Martijn
van Dam (Economische Zaken,
PvdA) beloofde in zijn antwoorden
een stringentere handhaving van de
regels en stelde ook kritisch te zullen
kijken naar de locaties van paardenmarkten. Ook wil hij een einde maken aan export van paarden via de
markten.
Burgemeester Marcel Thijssen
van Tynaarlo erkent dat er problemen waren de laatste editie van de
Zuidlaardermarkt. ,,Ik heb dat ook
gezegd. Er is stof tot nadenken. Er is
nog geen evenwicht tussen de belangen van de handel en het dierenwelzijn. Maar we gaan steeds verder de
goede kant op.’’
,,Niets is heilig’’, zegt de burgemeester. ,,Maar de paardenmarkt
vormt al 815 jaar een combinatie met
de feestelijkheden. Eyes on Animals
claimt het monopolie op dierenwelzijn. Maar ook wij hebben deskundigen die het echt wel weten. Ik vind
het populistisch zoals het debat nu
gevoerd wordt.’’

