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LTO Paardenhouderij tekent voor het Keurmerk Paard en Welzijn
Tijdens het ondernemerscongres ondertekenden de voorzitters van de sectorpartijen een
verklaring ter ondersteuning van het Keurmerk Paard en Welzijn. Dat onderstreept het
streven van de sectorpartijen om gezamenlijk de sector een tool te bieden om goed welzijn
van paarden zichtbaar te maken. Ook LTO Paardenhouderij voorzitter Ralph van Venrooij
plaatste zijn handtekening.
“Maatschappelijke discussies rond dierenwelzijn nemen toe”, geeft Ralph van Venrooij aan.
“De tijd dat wetenschappelijk onderbouwde kennis de boventoon voerden in die discussies is
voorbij. Het gaat veel meer om de waarden en normen die er in onze maatschappij spelen.
Samen vanuit een wetenschappelijke onderbouwing vertalen hoe wij paarden in Nederland
willen houden, is wat wij met dit Keurmerk Paard en Welzijn handen en voeten geven. Het
geeft de ondernemer een tool om welzijn van paarden zichtbaar te presenteren aan de
maatschappij.”
Tijdens het ondernemerscongres op Horse Event
2018 is het Keurmerk Paard en Welzijn (KPW) door
prof. Dr. Marianne Sloet van OldruitenborghOosterbaan gepresenteerd aan het grote publiek. De
Commissie van Deskundigen van het KPW waarvan
Sloet voorzitter is heeft de afgelopen maanden veel werk verzet om het Keurmerk zowel
inhoudelijk als qua praktische uitvoering klaar te stomen voor brede inzet in de sector. Een
handleiding met een volledige uitwerking van de werkwijze van het Keurmerk Paard en
Welzijn is inmiddels in een eerste versie beschikbaar op de website
www.keurmerkpaardenwelzijn.nl.
Het draagvlak van de sectorpartijen voor het Keurmerk Paard en Welzijn is ondertekend.
“Aan ons allen nu de taak om ook de maatschappij bekend te maken met dit keurmerk en de
betekenis ervan!”, aldus Ralph van Venrooij.

Directeur ministerie LNV presenteert haar visie op de sector
Op zaterdag 15 september presenteerde mevrouw Lieke Hendrix, Directeur Dierlijke
Agroketens en Dierenwelzijn van het Ministerie LNV, haar visie over de paardensector. Zij
daagt de sector uit om na te denken over het duurzaam door ontwikkelen van deze sector
om zo internationaal koploper te blijven met een voorbeeldfunctie.
Nederland is echt een paardenland met een hoge
paardendichtheid. Een sector met veel liefhebberij
maar ook veel professionele deelnemers en van hoge
economische waarde. Een internationale koploper
met voorsprong. Afgelopen jaren is veel gewerkt
verzet aan het behouden van deze voorsprong met
name op gebied van diergezondheid. Zo is er een
monitor opgezet voor infectieuze ziekten; is er een
helpdesk ingericht voor de ondersteuning van
dierenartsen en is er landelijk gezondheidsoverleg van deskundigen op gebied van
paardgezondheid.
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Maar ook nieuwe ontwikkelingen komen op de sector af,
waarbij de belangrijkste is te noemen de Europese diergezondheidsverondening (Animal
Health Law) die in 2021 in werking gaat treden. Dat lijkt nog heel ver weg, maar er gaat best
wel wat veranderen voor de paardensector en zeker als het gaat om informatie van paarden
goed opnemen in databases. Zo dienen alle inrichtingen waar paarden worden gehouden
(ook één paard) opgenomen te worden in een door de overheid beheerde centrale database.
Het ministerie ziet een toekomst voor de sector waarin ondernemers ook internationaal een
voorbeeldfunctie hebben als het gaat om de duurzame manier waarop zij hun paarden
houden. Dat mensen elke dag weer plezier mogen beleven aan hun dier, een dier dat
gezond en happy is. En een sector die snel en adequaat ingrijpt zoals bij een onverhoopte
uitbraak van een dierziekte en die daar ook goed op voorbereid is. De overheid trekt hierin
graag samen met de sector op.

Dragers van Droes opsporen is mogelijk
Het is mogelijk om via bloed te testen of paarden dragers zijn van droes. Op veel stallen is
het handiger om te weten welke paarden drager blijken te zijn, dan afwachten tot er een
droesuitbraak is en er meer dragers kunnen ontstaan. Een bloedtest kan daarmee
ondersteunen naast overige preventieve maatregelen om een uitbraak op uw stal te
voorkomen.
Voorop blijft natuurlijk staan om een goede hygiëne toe te passen op uw eigen stal, maar
ook als u op vreemd terrein bent. Wees alert op indirect contact en blijf liever van vochtige
neuzen af. Wanneer u een nieuw paard op stal krijgt, wordt deze bij voorkeur twee tot drie
weken apart gehouden. Daarnaast kan dus middels een bloedtest gekeken worden of het
paard drager is van droes. Zeker als u paarden op neemt, die van stallen komen waar in het
verleden droes is geweest, is dit zeer handig.
Meer informatie vindt u op: http://paardendokters.nl/droespreventie of op de website van de
Gezondheidsdienst voor Dieren: www.droesvrij.nl

Winnaars Horse Event
LTO Paardenhouderij verlootte tijdens Horse Event iedere dag een bedrijfsfilm met een
drone en andere mooie prijzen. Het animo voor deelname was groot, als ook de
belangstelling voor LTO als de belangenbehartiger voor de paardenhouderij. Met name het
onderdeel zijn van het grote collectief van 35.000 leden LTO Nederland, sprak de
geïnteresseerden zeer aan. Wij mogen dan ook weer een mooi nieuw aantal leden bij LTO
Paardenhouderij verwelkomen!
De prijswinnaars van Horse event zijn:
Bedrijfsfilm
LTO paardendeken
LTO paraplu

De Leeuw – Samantha de Goijer – De Veerstalhoeve
Anouk Wiertz – Vosveld – Familie Schipper
Geert en Henk trading – Jovana Boersma – M. Siep

Met alle winnaars zal contact gezocht worden om er voor te zorgen dat de prijzen overhandigd gaan worden
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