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LTO paardenhouderij in begeleidingscommissie mestaanwending
paarden
De Wageningen Universiteit is samen met stichting De Paardenkamp uit Soest een
onderzoeksproject gestart over aanwending van paardenmest. Het onderzoek draagt bij aan
kennis rondom het verwerken en aanwenden van paardenmest op het eigen bedrijf of land in
de omgeving van paardenhouderijen.
In de toekomst nemen de mogelijkheden om mest af te voeren naar champignonbedrijven
waarschijnlijk af en zullen paardenhouderijen wellicht op zoek gaan naar alternatieven. De
uitkomst van het onderzoek kan zeer interessant zijn voor paardenhouderijen.
Namens LTO paardenhouderij neemt Henk Ebbers, eigenaar van Ebbers Sporthorses uit
Ottersum, plaats in de begeleidingscommissie. Daarnaast sluiten in deze commissie ook aan
Agrifirm Exlan, in de persoon van Roy Floot (senior-adviseur mest en mineralenregelgeving)
en het Instituut voor Agrarisch Recht te Zwolle.
Resultaten van het onderzoek worden eind dit jaar verwacht.

Thema’s ledenbijeenkomsten
LTO paardenhouderij bekend
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. Tijdens de avonden zullen
verschillende thema’s aan de orde komen.
Zie hieronder welk thema op welke datum
aan orde gebracht zal worden:
Woensdag
16 mei 2018
Donderdag
17 mei 2018
Donderdag
24 mei 2018
Woensdag
30 mei 2018
Donderdag
31 mei 2018

De Postwagen te Tolbert

Stichting Westerkwartier
Paardenkwartier

De Nieuwe Heuvel te Lunteren

BTW in de paardenhouderij

Stal Willig V.O.F. te Abcoude

Infectieziekte op stal, wat nu?

De Peelbergen te Kronenberg

Infectieziekte op stal, wat nu?

Jumping Etten-leur te Etten-leur

Keurmerk Paard en Welzijn

Geen lid van LTO maar wel belangstelling om te komen? Meld je aan bij één van de drie regionale
LTO’s:






LTO Noord: info@ltonoord.nl
ZLTO: info@zlto.nl (Noord-Brabant / Zeeland / Rijk van Nijmegen)
LLTB: info@lltb.nl (Limburg)

LTO Paardenhouderij

volg ons ook via: Facebook/LTOpaardenhouderij

Pilot voor aspirant-instructeur certificaat
LTO paardenhouderij heeft samen met de KNHS een aanvraag gedaan om een pilot te
starten voor het vastleggen van de aspirant-instructeur opleiding in een certificaat. Hierdoor
wordt het mogelijk dat voor een onderdeel uit bestaande MBO-opleidingen een certificaat te
behalen is. Daardoor kan een werkgever gericht werknemers op onderdelen laten bij-, om- of
opscholen.
In het dossier ‘Medewerker paardensport en –houderij’ en het ‘Bedrijfsleider paardensport en
–houderij’ zit het onderdeel ‘aspirant-instructeur’. Dat kan in aanmerking komen voor een
certificaat. De pilot bestaat uit het beschrijven van het opleidingstraject (de route die een
leerling aflegt). Dat leidt tot meer eenduidigheid voor de markt. Er zijn in de dossiers wel
afspraken gemaakt met betrekking tot de eindtermen en de examinering, maar nog niet over
het opleidingstraject. Door de aanvraag van LTO paardenhouderij kan hier verandering in
komen.

LTO-leden ontvangen De Hippische Ondernemer
Eind april ontvingen 903 paardenhouderijleden het vakblad De Hippische Ondernemer
namens LTO paardenhouderij. Op de cover van het blad een stevige handdruk van Ralph
van Venrooij en Paul Bruger (namens De Hippische Ondernemer) op de samenwerking voor
de komende drie jaar. LTO paardenhouderij blijft daarmee vaste bijdrage leveren aan het
vakblad, terwijl de leden van LTO het blad om de maand gaan ontvangen.

Agenda
Datum:
24-04-2018
01-05-2018
03-05-2018
16-05-2018
17-05-2018
24-05-2018
30-05-2018
31-05-2018
22-05-2018

Activiteit:
Overleg sectorspecialisten LTO
Redactievergadering De Hippische Ondernemer
SRP werkgroep Welzijn
Ledenbijeenkomst paardenhouderij
De Postwagen te Tolbert
Ledenbijeenkomst paardenhouderij
De Nieuwe Heuvel te Lunteren
Ledenbijeenkomst paardenhouderij
Stal Willig te Abcoude
Ledenbijeenkomst paardenhouderij
De Peelbergen te Kronenberg
Ledenbijeenkomst paardenhouderij
Jumping Etten-Leur te Etten-Leur
Overleg sectorspecialisten LTO

LTO Paardenhouderij

Opmerking:

Westerkwartier,
Paardenkwartier
BTW in de
paardenhouderij
Infectieziekte op stal,
wat nu?
Infectieziekte op stal,
wat nu?
Keurmerk Paard en
Welzijn

volg ons ook via: Facebook/LTOpaardenhouderij

