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Vogelgriep vastgesteld in Kamperveen
Op 13 maart werd in Kamperveen (gemeente Kampen) bij een bedrijf met vleeseenden
vogelgriep vastgesteld. Rond het bedrijf in Kamperveen is een 10 kilometergebied ingesteld.
Paarden mogen in heel Nederland vervoerd worden. Alleen voor bedrijven mét pluimvee of
andere gevogelte in het toezichtsgebied rond Kamperveen geldt een vervoersbeperking.
Het besmette bedrijf en een aangrenzend bedrijf worden (preventief) geruimd door de
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) om verspreiding van het virus te
voorkomen. Het gaat bij deze besmetting om een H5 variant van de vogelgriep. Het gaat
vermoedelijk om de hoog pathogene variant.
Lees hier meer informatie over de specifieke maatregelen in het vervoer van paarden.

Grote zorgen over het verblijf van de wolf in Nederland
LTO Nederland maakt zich grote zorgen over het verblijf van een wolf in Nederland.
Schapenhouders zijn de afgelopen weken een aantal keren geconfronteerd met dood
gebeten dieren. Bij elkaar zijn zeker twintig schapen gedood en zijn tientallen schapen
gewond en getraumatiseerd. De omvang van de schade zal pas de komende maanden
duidelijk worden als de ooien hebben gelammerd (of niet).
Ook voor paardenhouders is er een risico met de
komst van de wolf naar Nederland. Beelden
afkomstig uit Frankrijk laten zien dat de wolf zich
ook in paardenweiden begeeft en achter jonge
veulens aangaat. Met het veulenseizoen dat net van
start is, een belangrijk aandachtspunt voor diverse
fokkers.
Bekend is dat een wolvin zich op een militair domein
in België gevestigd heeft. Dat is op korte afstand
van de Nederlandse grens. Met een actieradius van
50 kilometer, is deze wolf in staat om schade aan te Afbeelding 1: Doodgebeten veulen door wolf
(Frankrijk)
richten in kuddes van schapen, zoogkoeien en
paarden.

Reminder:

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 Matthijs Maat
Aan de rand van de Utrechtse Heuvelrug te Doorn runnen
wij een stoeterij onder de naam Geere-Stein. De nadruk ligt
op het fokken en opfokken van dressuurpaarden, met als
doel een paard te fokken dat in de sport voor het hoogst
haalbare ingezet kan worden. Naast de stoeterij bieden wij
pensionstalling aan in het hogere segment van de markt.
Eind vorig jaar besloot ik om te solliciteren op de functie
bestuurslid van de LTO vakgroep Paardenhouderij.
Daarmee wil ik me ook in de breedte van de paardensector
Matthijs Maat
in zetten. Collectieve belangenbehartiging vind ik belangrijk
info@geere-stein.com
als je je stem op meerdere niveaus wilt laten gelden. In de
06 5310 9000
wirwar van wet- en regelgeving is het belangrijk dat de
sector zich sterk maakt en haar belangen laat
vertegenwoordigen. Voor mij is LTO de organisatie die weerstand biedt tegen de wet- en
regelgeving opgelegd door de overheid, die in de praktijk vaak moeilijk uitvoerbaar is voor
ondernemers met een toekomstgerichte bedrijfsvoering. Met een rol als bestuurslid van de
vakgroep Paardenhouderij maak ik mij hard dat de politiek besluiten weloverwogen zal
nemen en niet laat leiden door emoties.

Agenda
Datum:
20-03-2018
22-03-2018
22-03-2018
28-03-2018
10-04-2018
12-04-2018

Activiteit:
Overleg Sectorraad Paarden –LTO
Sectorraad Paarden werkgroep Welzijn – inhoudelijke
bespreking Keurmerk Paardenwelzijn
Gesprek KWPN - LTO
Bestuursvergadering LTO paardenhouderij
Overleg sectorspecialisten LTO
Themabijeenkomst zoönose en veehouderij
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Opmerking:

volg ons ook via: Facebook/LTOpaardenhouderij

