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Ministerie LNV op zaterdag op Horse Event
Op zaterdag 15 september is mevrouw Lieke Hendrix, Directeur Dierlijke Agroketens en
Dierenwelzijn van het Ministerie LNV, één van de sprekers zijn in het auditorium op Horse
Event. Zij presenteert haar visie over de paardensector en deelt de lessen uit de andere
dierlijke sectoren op gebied van dierenwelzijn.
Merkbaar is dat de maatschappelijk aandacht voor dierenwelzijn, diergezondheid en export
toeneemt. Al vele jaren werken partijen in de Sectorraad Paarden samen aan verdere
professionalisering op deze thema’s. Welke ontwikkelingen ziet het Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op onze sector afkomen? En hoe moet de sector
hierop anticiperen? Waar moet u als ondernemer in de paardensector rekening mee
houden? Wij gaan hierover in gesprek met Lieke Hendrix op zaterdag 15 september om
11.30u. U komt toch ook?
Overige onderwerpen die door LTO Paardenhouderij in het programma worden verzorgd,
zijn:
Zaterdag 15 september
10.30u Crowdfunding: realiseer uw
ondernemersdroom
11.30u De Nederlandse paardensector
voorop door ministerie LNV
17.00u Infectieziekte op stal, wat nu!?

Zondag 16 september
10.30u Infectieziekte op stal, wat nu!?
15.00u Crowdfunding: realiseer uw
ondernemersdroom
16.00u Duurzame stalconcepten

Reminder: Win je eigen bedrijfsfilm!!
LTO Paardenhouderij verloot op alle drie de dagen van Horse Event een eigen bedrijfsfilm
gemaakt met een drone. Daarnaast zijn er nog vele mooie andere prijzen te winnen. Het
enige dat u hoeft te doen, is uw visitekaartje achter te laten in onze stand. Aan het einde van
de dag worden de winnaars getrokken.
Dus, bestel uw kaartje en kom naar Horse Event. En vergeet dan niet uw visitekaartje in te
leveren bij de stand van LTO Paardenhouderij om kans te maken op een eigen bedrijfsfilm!

Korting op kaartjes Horse Event
Leden van LTO paardenhouderij krijgen 20% korting op de entreeprijs door gebruik
te maken van de promocode: helto18. Tickets zijn te verkrijgen op:
https://ticketpoint.nl/evenement/horse-event/.

LTO Paardenhouderij

volg ons ook via: Facebook/LTOpaardenhouderij

Ruiter erin, zwijn eruit
Bosrijke ruiterpaden zoals deze van de Veluwe zijn geliefde locaties om buiten te rijden of te
mennen. Veel van deze gebieden zijn omheind met een faunaraster om schade door wilde
zwijnen, en ander wild, buiten het raster te voorkomen. Voor ruiters en menners zijn hekken
geplaatst, zodat zij het gebied wel in en uit kunnen. Boeren doen een dringende oproep aan
ruiters en menners om hekken na het passeren weer te sluiten.
Diverse dorpskernen en landbouwgebieden in Nederland worden al jaren beschermd door
zogeheten faunarasters tegen schade van onder andere wilde zwijnen. Daarnaast liggen er
wildroosters in het gebied, alwaar wandelaars en fietsers overheen kunnen, maar herten,
zwijnen en ander wild niet.
Ook paarden stappen niet over het wildrooster. Om ruiters en menners toch te laten genieten
van de bosrijke omgeving kunnen zijn via hekken in de (ruiter)paden de bossen in trekken.
Boeren en boswachters merken regelmatig dat ruiters en andere passanten deze hekken
open laten staan. Vaak uit onwetendheid omdat zij het nu van dit hek niet kennen.
Wilde zwijnen die het landbouwgebied in trekken, moeten worden afgeschoten. Dit is zo
afgesproken om schade aan landbouwgewassen en in dorpen te voorkomen. Die afspraak
hebben onder meer provincie, terreinbeherende organisaties (zoals Staatsbosbeheer en
Natuurmonumenten) en boeren gemaakt
Ruiters en menners worden daarom dringend opgeroepen om hekken te sluiten op de ruiteren menpaden. Dit voorkomt het onnodig afschieten van wilde zijn en (extra) schade aan
gewassen.

Volg samen met LTO het AO Paarden
Op woensdag 3 oktober staat er een AO
Paarden op de agenda van de Tweede Kamer.
LTO Paardenhouderij nodigt u uit om dit debat
samen te komen volgen.
Vooraf wordt op kantoor van LTO Nederland te
Den Haag een voorbeschouwing gehouden.
Een uitnodiging is gedaan naar
commissieleden om hun standpunten vooraf
met u te komen delen.
Na het debat volgt een eerste nabeschouwing door LTO Paardenhouderij. Graag spreken we
met u door welke eerste conclusies we kunnen trekken. En ook wat het vervolg gaat worden.
Op dit moment staat het debat op woensdag 3 oktober van 13.00u tot 15.00u gepland.
Informatie over de tijden van de voor- en nabeschouwing volgen.
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