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Voorbereidingen landelijke uitrol KPW in volle gang
LTO Paardenhouderij is volop betrokken bij de uitrol van het Keurmerk Paard en Welzijn.
Een vijftal pilot bedrijven zijn geselecteerd, regionale medewerkers volgen bijscholingen over
de inhoud van het keurmerk en diverse communicatiemiddelen worden voorbereid. De
verwachting is dat we vanaf het nieuwe jaar het KPW 2.0 kunnen gaan uitrollen.
Paardenwelzijn is een belangrijk onderwerp dat speelt.
Critici trekken in twijfel hoe het gesteld is met het
paardenwelzijn in Nederland. Professionals en
liefhebbers laten graag zien hoe zij het met de dieren
voor hebben. Eenieder is gebaat bij een goed welzijn
van de dieren. Gezonde en goed gehouden dieren presteren beter en zijn en blijven fitter.
Daarnaast kan goed afgestemd management besparen op de voer- en gezondheidskosten.
Bent u nieuwsgierig naar de inhoud van het KPW? De handleiding met het volledige
evaluatiesysteem is hier te lezen.

Crowdfunding in de paardenhouderij
Gelezen in de Hippische Ondernemer
Paardenhouders staan regelmatig voor lastige beslissingen als het gaat om investeringen.
Denk aan het plaatsen van zonnepanelen of andere duurzame investeringen. Het zelf
financieren van deze hoge investeringskosten kan een reden zijn om de investering uit te
stellen of te annuleren. Om geld te lenen is de meest logische weg aankloppen bij een bank.
Maar ook crowdfunding is, al dan niet in samenwerking met de bank, een optie.
Crowdfunding biedt de mogelijkheid om investeerders te betrekken bij de financiering. Met
het oog op de maatschappelijke ontwikkelingen zijn investeringen in duurzame energie met
name interessant via crowdfunding. Er zijn weliswaar andere mogelijkheden om dit te doen.
Dit zijn echter vaak juridisch complexe constructies en vraagt commitment voor een relatief
lange periode van 15 jaar. Bij crowdfunding is dit minimaal 6 maanden en maximaal 10 jaar
en zijn er geen ingewikkelde juridische constructies benodigd.

Lees het volledige artikel met een
praktijkverhaal van Stal Op de Brant in de
Hippische Ondernemer 14e jaargang
nummer 5 / 2018.
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Rhino op KWPN-centrum Ermelo
Op vrijdag 26 oktober jl. is bij één van de aanwezige hengsten uit het najaarsverrichtingsonderzoek op het KWPN-centrum in Ermelo het EHV-1 virus vastgesteld. Tevens
was er sprake van een hengst met koorts en een hengst die een afwijkende bewegingsvorm
in stap vertoonde. De drie hengsten zijn direct geïsoleerd en inmiddels koortsvrij en vertonen
geen ziekteverschijnselen meer.
Het EHV-1 virus dat vastgesteld is, betreft de variant van
rhinopneumonie die zich kan uiten in de vorm van
verkoudheidsverschijnselen, abortus bij merries en/of
neurologische verschijnselen. De andere twee hengsten testten
negatief op het EHV-1 onderzoek door de Gezondheidsdienst in
Deventer. De hengst die eerder de afwijkende bewegingsvorm liet
zien is inmiddels sterk verbeterd. Er zijn geen nieuwe
koortsgevallen bijgekomen.
Rhinopneumonie is een veel voorkomende ziekte in Europa. Jaarlijks steekt de
neurologische vorm ook wel ergens de kop op. Het voorkomen van direct contact tussen
paarden is een belangrijke preventieve maatregel. Besmetting van paarden vindt plaats via
de luchtwegen en het virus kan ook worden overgedragen door de mens via kleding en
handen. Vaccineren helpt om de infectiedruk in de paardenpopulatie te verminderen, maar
beschermt niet direct tegen de neurologische vorm.
Het KWPN heeft alle voorzorgsmaatregelen genomen om de hengsten optimaal te verzorgen
en verdere besmetting te voorkomen.
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