Interview

SRP werkt aan plan van aanpak
Diergezondheid
Henk Bosch, redacteur

De Sector Raad Paarden (SRP), waarin de georganiseerde Nederlandse paardenhouderij samenwerkt, is onder leiding van
secretaris Frits Sluyter momenteel bezig met het opstellen van een plan van aanpak voor diergezondheid. Daarin gaat het
onder andere over monitoring van paardenziekten, ziektepreventie en vaccinatie.

“Het plan moet in 2009 op papier staan”,
zegt Sluyter. “Met het plan wordt de kennis
over diergezondheid beter bespreekbaar
gemaakt. Ook wil de SRP graag dat de
paardensector professioneler wordt, net als
andere sectoren. Diergezondheid is daarvan
een onderdeel. Als bijvoorbeeld iemand nu
een nieuwe omheining voor paarden zet,
dan vindt de SRP eigenlijk dat men geen
prikkeldraad moet gebruiken. Bij de stallenbouw zou je rekening moeten houden
met sociale aspecten in het gedrag tussen
paarden. Bij het voeren van krachtvoer aan
paarden is vier keer per dag een beetje beter dan één keer per dag een hele hoop. Zo
zijn er talloze zaken die onder de aandacht
gebracht mogen worden.”

Welzijn
Onlangs nog presenteerde de SRP aan de
minister van LNV het plan van aanpak
voor een verdere verbetering van het
dierenwelzijn in de paardenhouderij. Het
sloot aan bij de nota Dierenwelzijn die
de minister van LNV in 2007 uitbracht.
“Welzijn is op dit moment een hot politiek item”, geeft Sluyter aan. “Enerzijds
is er druk vanuit LNV om hiermee aan
de slag te gaan. Anderzijds is er vanuit
de SRP de houding dat het beter is om
deze zaken binnen de sector te regelen
dan te wachten tot de overheid het voor
ons doet.”
Frits Sluyter, secretaris van de Sector Raad Paarden.
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Taakverdeling SRP en LNV
“De overheid hoeft in feite alleen maar een
plan op te stellen over bestrijdingsplichtige
ziekten als Afrikaanse paardenpest”, zegt
Sluyter. “Aan andere ziekten hoeft de overheid eigenlijk niets te doen. We gaan als
SRP dus ook niet wachten op de overheid.
Als bijvoorbeeld een ziekte als West Nile
Virus hier binnenkomt, moet er vanuit de
sector een plan van aanpak zijn.”

Identificatie en registratie
Sluyter constateert dat identificatie en
registratie een moeilijk onderdeel is. “De
EU in Brussel schrijft alleen maar de identificatie van paarden voor via een chip of
een paspoort, maar niet van eigenaren of
houders. Het ministerie van LNV doet dat
ook niet. Daar komt bij dat de paardenhouderij een verdeelde sector is. Het is lastig
om alle betrokkenen aan zo’n systeem te

‘Niet wachten op
de overheid”
krijgen. De SRP vindt identificatie en registratie belangrijk voor een verdere professionalisering van de paardenhouderij en voor
een stuk belangenbehartiging. Denk aan
het bestrijden van ziekte-uitbraken of aan
monitoring van trends in de sector. Ook het
financieren van research en sectorvertegenwoordiging zou eenvoudiger worden.”

Neuzen in één richting
Helaas gaat de paardenhouderij er volgens
Sluyter onder gebukt dat het zo’n gevarieerde sector is waarin de meningen uiteenlopen. “De grote uitdaging voor de SRP is om
alle neuzen in één richting te krijgen. Naar
derden toe, waaronder het ministerie van
LNV, is dat ook beter. Daarnaast zijn er in
de paardenhouderij nog veel zaken niet helder. Bijvoorbeeld: Hoeveel paarden hebben
we eigenlijk in Nederland, hoeveel pony’s?
Hoe groot is de groep hobbyhouders? Welke
ziekten doen zich voor? En welke niet?”

Nationaal Hippisch Kenniscentrum
In maart van dit jaar heeft de SRP het Nationaal Hippisch Kenniscentrum (NHK)
officieel opgericht. Dit krijgt als taak om kennis op het gebied van diergezondheid
te bundelen en bestaande onderzoeken te coördineren, zodat het netwerk voor de
paardenhouders gebruiksvriendelijker wordt.
Ook krijgt het NHK een sleutelrol in de communicatie rondom de verdere verbetering
van het dierenwelzijn. De overheid heeft geholpen bij de financiering ervan. Maar dat
is tijdelijk. De SRP is nu bezig om de toekomst verder te financieren.
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