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Sectorraad Paarden sluit zich aan bij het Vertrouwensloket
De Sectorraad Paarden (SRP) heeft zich aangesloten bij het Vertrouwensloket Welzijn
Landbouwhuisdieren. LTO Paardenhouderij is blij met deze stap!
Welzijn van paarden is één van de belangrijke prioriteiten
voor LTO Paardenhouderij. Verminderde zorg voor
paarden is ongewenst en moet zoveel mogelijk
voorkomen worden. Met de ondertekening van het
Afsprakenkader heeft de SRP zich aangesloten bij het
Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren. Hiermee
wil de SRP haar verantwoordelijkheid nemen indien er
schrijnende gevallen van dierverwaarlozing worden
geconstateerd door erfbetreders (dierenartsen, hoefsmeden, fysiotherapeuten, etc.). Zij
kunnen vanaf nu een melding doen wanneer zij dierverwaarlozing constateren op een bedrijf
waar paarden beroepsmatig gehouden worden.
Lees hier het hele bericht.

Dierenwelzijn op de agenda Tweede Kamer
Op 20 februari stond het onderwerp Dierenwelzijn op de politieke agenda van de Tweede
Kamer. Daarin is onder andere gesproken over paardenmarkten en het couperen van
paardenstaarten.
Partij voor de Dieren heeft twee moties ingediend om paardenmarkten te verbieden en
gemeenten meer mogelijkheden te geven om evenementen met dieren te weren. Beide
moties zijn ontraden door de minister.
D66 heeft vragen gesteld over het couperen van paardenstaarten. De minister verwijst in dit
verband naar een NVWA-onderzoek waarvan de resultaten na de zomer bekend worden.

Welzijn tijdens paardenmarkten
Sectorraad Paarden roept paardenmarkten op om zich aan te passen aan het advies van de
Raad voor Dieraangelegenheden (RDA). Begin vorig jaar heeft de RDA haar zienswijze
“Paardenmarkten in Nederland – Man en Paard noemen” gepresenteerd. Daarin werd
destijds geconcludeerd dat paardenmarkten een acceptabele manier vormen voor handel in
paarden, mits het welzijn niet in gedrang komt. Daarnaast zijn er een aantal aanbevelingen
gedaan met een advies tot aanscherping van het Protocol Welzijn Paardenmarkten. De SRP
schaart zich volledig achter deze aanbevelingen van de RDA en roept paardenmarkten op
om deze op te volgen.

Hippisch ondernemer van het jaar
Sinds 2005 organiseert Stichting HIP de verkiezing Hippische Ondernemer van het Jaar.
Vanaf dit jaar vindt er ook een verkiezing plaats voor de Hippische Toeleverancier van het
Jaar. Vanaf dit jaar zullen deze verkiezingen verder gaan onder de noemer HIP Awards.
Kent u kandidaten die u voor zou willen dragen voor deze verkiezing? Of denkt u zelf
kanshebber te zijn voor deze titel. Meldt het ons!
Contact: Mieke Theunissen – mtheunissen@lto.nl / 06 10 94 37 93
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volg ons ook via: Facebook/LTOpaardenhouderij

Kennis maken met Ilse Limpens
Bij deze wil ik me aan jullie voorstellen. Ik ben Ilse Limpens,
bestuurslid van de vakgroep Paardenhouderij. Nadat ik had
leren lopen en menig lange wandeling met mijn ouders
moest voltooien, begon mijn smeekbede voor een pony.
Menig keer kreeg ik van de manege te horen dat ik nog te
klein was en nog een paar jaar moest wachten, waardoor
mijn drang om te bewijzen dat ik een pony kon rijden alleen
maar groter werd. De best bokkende en snelste exemplaren
werden mijn vaste wekelijkse ritueel. En eindelijk na jaren
vragen, kwamen er pony’s in de wei achter het loonbedrijf
van mijn ouders. Pas jaren later verbouwden mijn ouders de
machineloods en de koeienstallen tot paardenstallen.

Ilse Limpens
ilselimpens@icloud.com

06 2454 8772

Na het afronden van de opleiding Tuin- en landschaps-management aan de HAS Den
Bosch, heb ik als adviseur beheer openbare ruimte gewerkt, voor een van de grote
adviesbureaus. Na twaalf jaar, bezoeken van overheden in elke hoek van Nederland, bleek
de liefde voor de boerderij en met name de paarden niet te bekoelen. Dus koos ik voor het
leven en werken op de paardenhouderij in Nuth.
Onze pensionstal biedt plek voor vijfenveertig paarden. De paarden staan in individuele
boxen of leven in een losloop-groepsysteem. In eerste instantie waren het kuddes
fokmerries, jonge paarden of juist hele oude, die op deze manier gehouden werden. Nu, door
vernieuwde wensen van paardeneigenaren, leven ook sport- en recreatiepaarden bij ons in
het groepsysteem.
“Zowel paarden als regelgeving hebben me altijd al gefascineerd.”
Nu kan ik meepraten over de toekomst van en iets betekenen voor de sector waar ik het
meest van hou. Ik ben niet het type om te wijzen naar wat anderen zouden moeten doen. De
afgelopen maanden heb ik LTO steeds beter leren kennen en sta ik versteld van de velden
waarin we als organisatie betrokken zijn. En nog veel belangrijker, hoe snel we bij het
ministerie en ‘in Europa’ kunnen zijn. Dat geeft vertrouwen en inspiratie om professioneel te
ondernemen. Namens de vakgroep heb ik zitting in de werkgroep paardenwelzijn van de
Sectorraad Paarden. Wees gerust, het is niet mijn ambitie om elke stal in Nederland om te
vormen tot een groepstal. Dat zou mijn mening zijn en niet die van jullie. Ik ga u op de
hoogte houden van waar ik namens LTO aanschuif. Daarbij voel ik me geholpen als jullie als
lid van de vakgroep paardenhouderij me op de hoogte houden van wat jullie bezighoudt. Bel,
mail of Facebook me, zodat ik namens jullie kan spreken voor de sector!

Agenda
Datum:
06-03-2018
08-03-2018
08-03-2018
13-03-2018

20-03-2018
22-03-2018

Activiteit:
Overleg LTO sectorspecialisten
Redactievergadering Hippische Ondernemer
Afspraak LLTB
LTO Dier – LTO overleg dierlijke sectoren
LTO PDM – LTO overleg alle sectoren
LTO MFL – LTO overleg multifunctionele landbouw
Overleg Sectorraad Paarden –LTO
Sectorraad Paarden werkgroep Welzijn
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Opmerking:

volg ons ook via: Facebook/LTOpaardenhouderij

