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Beweging van paarden is een belangrijk criterium paardenwelzijn
Bewegingsvrijheid van paarden lijkt het belangrijkste welzijncriterium na een analyse door
LTO paardenhouderij van het verschenen rapport ‘Misstanden op de manege’ van
Dier&Recht. Indien de mate van beweging onvoldoende scoort in het onderzoek is het voor
een manege niet mogelijk om nog een voldoende als totaalscore te krijgen. LTO
paardenhouderij verwacht dat de maatschappelijke druk op het onderdeel bewegingsvrijheid
voor paarden verder toe zal nemen en adviseert paardenhouders om daar op in te spelen.
Als tip verwijst LTO paardenhouderij naar de richtlijnen Huisvesting en Beweging uit de Gids
voor Goede Praktijken:
1. De boxoppervlakte voor individuele huisvesting is minimaal (2xstokmaat)2 voor pony’s
kleiner dan 1,56 meter;
2. De boxoppervlakte is minimaal 10 m2 voor paarden groter dan 1,56 meter. Per 1 januari
2012 wordt deze maat als standaard genomen bij toetsing van aanvragen voor nieuw- en
verbouw van stallen. Er geldt een overgangsperiode van 15 jaar voor bestaande stallen om
per 1 januari 2027 boxmaten aangepast te hebben;
3. De oppervlakte van de box voor hoogdrachtige merries tijdens het veulenen en voor een
merrie met een veulen is minimaal 12 m2 tenzij er minimaal 8 uur weidegang per dag wordt
toegepast;

4. Stands, waarin paarden permanent aangebonden worden gehouden, zijn per 1 januari
2017 verboden. Paarden die voor korte tijd worden aangebonden met als doel
hoefverzorging, het verrichten van medische handelingen of tijdens pauze bij (buiten)ritten en
evenementen/wedstrijden worden in het voorgaande niet meegenomen;
5. Paarden in individuele huisvesting krijgen dagelijks minimaal 4 uur beweging buiten de box,
tenzij dit niet mogelijk is door specifieke omstandigheden onder andere een
gezondheidsrisico, ziekte of gebrek;
6. De lichthoeveelheid in stallen is minimaal 80 lux gedurende 8 uur per dag;
7. Stallen en weides zijn deugdelijk en veilig. Er zijn geen uitsteeksels of andere zaken
waaraan een paard zich zou kunnen verwonden;
8. Bij de afrastering van paardenweides mag geen prikkeldraad worden gebruikt;
9. Er is een schuilgelegenheid in de vorm van een schuilstal of bossage (bomen of struiken)
aanwezig voor paarden die dag en nacht buiten verblijven.
Link naar de Gids voor Goede Praktijken, klik hier
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volg ons ook via: Facebook/LTOpaardenhouderij

LTO paardenhouderij organiseert ledenbijeenkomsten
In de maand mei organiseert LTO paardenhouderij een vijftal ledenbijeenkomsten door heel
het land. Het bestuur kijkt ernaar uit om leden te ontmoeten en interessante informatie te
delen. Binnenkort ontvangen leden via hun regionale LTO meer informatie over de inhoud
van de bijeenkomsten. De ledenbijeenkomsten staan op de volgende data en locaties
gepland:
Woensdag 16 mei 2018

HJC Manege te Tolbert

Donderdag 17 mei 2018

De Nieuwe Heuvel te Lunteren

Donderdag 24 mei 2018

Stal Willig V.O.F. te Abcoude

Woensdag 30 mei 2018

De Peelbergen te Kronenberg
(Onder voorbehoud van locatie)

Donderdag 31 mei 2018

Jumping Ettenleur te Ettenleur

Verder zal LTO Paardenhouderij dit jaar ook te vinden zijn op de Ondernemersbeurs van het
vernieuwde Horse Event 14,15 en 16 september 2018 op het Expo Haarlemmermeer te
Vijfhuizen.

LTO Ledenvoordeel
LTO Ledenvoordeel maakt zich sterk voor ruim 40.000 agrarische ondernemers die lid zijn
van LTO Noord, ZLTO of LLTB. Dit zijn paardenhouders maar ook melkveehouders,
akkerbouwers en vele andere agrarische bedrijven. Namens de leden onderhandelt de
organisatie met leveranciers namens en voor alle LTO-leden. Zo benutten zij de kracht van
het collectief optimaal. Met als resultaat diverse ledenvoordelen. Het ledenvoordeel bestaat
uit scherpe tarieven, betere leveringscondities en optimale service. Omdat de organisatie
weet wat er speelt in de paardenhouderij, sluiten de voordelen goed aan. Er zijn
ledenvoordelen op gebied van energie, telefonie enbeveiligingsmaatregelen, maar ook
sectorspecifieke voordelen als korting op het wassen van paardendekens en een gratis
ruwvoeranalyse. Kijk voor alle ledenvoordelen op: www.ltoledenvoordeel.nl/paarden

Agenda
Datum:
17-04-2018

17-04-2018
24-04-2018
01-05-2018
03-05-2018
08-05-2018

Activiteit:
LTO Dier – LTO overleg dierlijke sectoren
LTO PDM – LTO overleg alle sectoren
LTO MFL – LTO overleg multifunctionele landbouw
Bestuursvergadering LTO Paardenhouderij
Overleg sectorspecialisten LTO
Redactievergadering De Hippische Ondernemer
SRP werkgroep Welzijn
Overleg sectorspecialisten LTO
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Opmerking:

volg ons ook via: Facebook/LTOpaardenhouderij

