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Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland was aanwezig bij het eerste overleg op verzoek 
van de gemeente Leuven, georganiseerd door het CAG (Centrum voor Agrarische Geschiedenis) met 
en tussen vee- en paardenmarkten over het voortbestaan van en kansen voor dierenmarkten in het 
algemeen en paardenmarkten in het bijzonder. 
 
Na een korte voorstelronde van de aanwezigen en iets uitgebreidere presentaties van alle 
organisaties, ontstond een levendig discours over de knelpunten en wensen van de markten, van de 
handelaren en kopers, de kansen en de bedreigingen voor de markten en de mogelijkheden de 
handel op de markten te stimuleren. Overeenkomst tussen de aanwezige markten is dat op alle 
markten nog handel plaats vindt in vee en/of paarden. 
Een algemeen ervaren knelpunt is echter wel dat de handel afneemt. Elk jaar zijn er minder te 
verhandelen dieren.  Soms nemen de organisatoren hun toevlucht tot keuringen en shows, om 
voldoende dieren op de markt te hebben en daarmee publiek te trekken. Vrijwel overal krijgen 
handelaren inmiddels een financiële vergoeding per aangevoerd dier.  
Veel markten zijn ingebed in een geheel van jaarmarkt, kermis en / of andere feesten, waarbinnen de 
wil er is om de dierenmarkt als te onderscheiden onderdeel daarvan te laten voortbestaan. 
Bij de meeste markten is functioneel overleg met dierenwelzijnsorganisaties. Men voelt de 
toenemende druk en noodzaak van regelgeving op dat gebied en op het gebied van openbare orde in 
het algemeen. 
 
Deze bijeenkomst, waarbij markten van Leuven, Sint-Lievens-Houtem, Torhout en Kuringen aanwezig 
waren, is als positief en inspirerend ervaren. Het zal leiden tot vervolgafspraken en de wens is 
uitgesproken om structureel (internationaal) met elkaar om de tafel te gaan zitten. De eerste 
concrete actie is: het uitwisselen van adreslijsten en krachten bundelen om de aanvoer van paarden 
zeker te stellen. 
 
Ook voor de paardenmarkten die in Nederland op de Inventaris Immaterieel Erfgoed staan zou een 
dergelijk overleg zinvol kunnen zijn, evenals een Nederlands-Vlaams overleg. Veel problematiek is 
vergelijkbaar en de handel is vrij internationaal georiënteerd. 
 
 
 


