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Markt wel of toch nog
niet paardvriendelijker

OPINIEOPINIE

Unaniem stemde de gemeenteraad van Tynaarlo in april
voor een gemeentelijke verordening die voorziet in een
strikte handhaving van dierenwelzijnregels op de Zuidlaar-
dermarkt. Het plan lijkt een stuk vol gemiste kansen.

P
INGRID RAMAAN

Punt 1 waarover politici het
eens werden in de Denk-
richting Dierenwelzijn is
het verkorten van de markt-

tijd. Als welzijnsinspecteur van Eyes
on Animals verwelkomde ik deze be-
langrijke doorbraak. Die zou een ein-
de maken aan de uitputtingsslag die
een markt voor paarden is. Hoogst
verbaasd lees ik in de concept-veror-
dening dat paarden er nog steeds
vanaf middernacht tot 18.00 à̀ 19.00
uur de volgende dag zullen staan.

De verordening, zoals die dinsdag
ter stemming wordt gebracht in de
gemeenteraad, dreigt een stuk vol
gemiste kansen te worden. Zo’n stuk
hebben we al, want het al jaren be-
staande Protocol Dierenwelzijn
Paardenmarkten klinkt op papier
ook prachtig, terwijl veel van de re-
gels in de praktijk niet gehandhaafd
(kunnen) worden.

Toch klonk het mooi in april; een
landelijke primeur onder de paar-
denmarktgemeenten in Nederland!
‘Paardenmarkt diervriendelijker’ en
‘Paarden niet langer dan acht uur op
Zuidlaardermarkt’, kopte Dagblad
van het Noorden. Burgemeester
Thijssen legde uit dat een beter paar-
denwelzijn ,,niet alleen een morele
en ethische noodzaak was, maar ook
een economische’’. Want steeds
meer publiek is zich bewuster van
dierenleed en dreigt weg te blijven.

Een paardenmarkt waar paarden
tot zo’n 17 uren vastgebonden staan,
is een ernstige aantasting van hun
welzijn. Vanuit hun vertrouwde om-
geving komen ze terecht in een
dorpscentrum met honderden
vreemde paarden, kermisgeluid, fel-
le lichten, dronken feestgangers en
tienduizenden bezoekers om hen
heen. De paarden, van nature vlucht-
dieren, kunnen geen kant op. Jaar in
jaar uit ziet Eyes on Animals tijdens
onze inspecties naarmate de uren
verstrijken hun conditie verslechte-

Niet genoeg
dierenartsen
om circa 2000
paarden te keuren

ren. De paarden raken fysiek en
mentaal uitgeput, krijgen vaak on-
voldoende drinken en eten binnen
en raken bij regen en kou ook nog
ernstig onderkoeld.

Vijf jaar geleden was het eerder re-
gel dan uitzondering dat Shetlan-
ders bij de staart werden voortges-
leept. Mede onder druk van filmpjes
op YouTube van mishandelingen,
negatieve media-aandacht en Ka-
mervragen zijn er gelukkig verbete-
ringen afgesproken. Zoals dierenart-
sen die voortaan ook ’s nachts aan-
wezig zijn om noodhulp te geven.
Paarden worden beter beschermd
tegen kermis- en kroeglawaai. En ei-
genaren worden meer aangespoord
hun dieren te voeren en te drenken.

Deze verordeningstekst kondigt
alvast één goede nieuwe stap aan: als

strafmaatregel kan een handelaar
wegens wangedrag of overtredingen
worden verwijderd van de markt. Uit
het Actieplan blijkt dat er niet is
voorzien in genoeg dierenartsen om
circa 2000 paarden medisch te keu-
ren zoals wettelijk verplicht is. De in-
zet van een paar extra stewards, zo-
dat nu 6 mensen toezien op 2000
paarden en 40.000 bezoekers, is on-
voldoende om te controleren of die
honderden eigenaren hun dieren
om de 8 uur beweging geven zoals in
de huisregels staat. Dat blijft sowieso
onmogelijk, omdat niet wordt gere-
gistreerd wanneer iemand arriveert.

Gemeente Tynaarlo, maak écht
een verschil voor dierenwelzijn. Cre-
atieve, logistieke oplossingen, zoals
groepen vooraf aangemelde hande-
laren hun paarden met tussenpozen
laten aanvoeren op de markt, maken
inkorting van de marktduur moge-
lijk. Als de paardenhandel stopt op
een bepaald tijdstip in de middag,
ontstaat bovendien ruimte voor an-
dere activiteiten.
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