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te gek voor
woorden dat de

eigenaars van paarden niet
geregistreerd staan”

Eenderde van alle meldingen over
dierenleed gaat over paarden.
Toch is dat momenteel niet het grootste
aandachtspunt van beleidsmakers bij
de Dierenbescherming, want deze
punten zijn via de wet aan te pakken.
Het communiceren over het paard als
groepsdier dat veel beweging nodig
heeft, is het speerpunt.

Marcel Reijnen is senior beleidsmedewerker paard bij de
Dierenbescherming. Het is zijn taak om via de politiek en de
paardenhouderijsector het welzijn van paarden te verbeteren.
Tot een paar jaar geleden ging een kwart van het aantal meldingen van verwaarlozing dat bij de Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming binnenkwam, over paarden en pony’s.
Vorig jaar steeg dat tot bijna eenderde, dat betekent 2.200
meldingen over verwaarloosde paarden. Een melding kan gaan
over het ontbreken van hoefverzorging, medische zorg, algemene verzorging, voer en water of een slechte huisvesting.

Doet de paardenhouder wel genoeg aan preventie?
“Ik denk dat er een kennisprobleem is. Neem bijvoorbeeld de
voeding van het dier. Er wordt van alles bijgevoerd aan sup-

plementen terwijl dat soms helemaal niet nodig is. Een paard
moet veel ruwvoer krijgen. Niet alleen als voeding, maar ook
tegen de verveling. Het wil graag fourageren.”

Vorig jaar had de Dierenbescherming een
campagne over het niet alleen laten van paarden
op stal of in de wei. Waarom?
“We hadden in het verleden incidenteel aandacht voor paarden, als er bijvoorbeeld eentje verongelukte in een military,
maar niet structureel. We vonden dat de paarden meer en
structurele aandacht verdienden. We zijn daarom met de campagne gestart. Vooral om aandacht te vragen voor paardenwelzijn en daarbij aan te geven dat paarden groepsdieren zijn
die je niet de hele dag in een stal moet zetten.”
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Tijdens een aflevering van Undercover in
Nederland maakte uw directeur zich sterk
voor een beter I&R-systeem voor paarden.
Wat moet er dan verbeterd worden?
“Ten eerste moet de eigenaar bekend zijn. Het recente geval
van Infectieuze Aneamie kwam aan het licht door testen in
Engeland. Het paard stond in Bemmel op de markt en bovendien weet niemand waar het dier daarvoor heeft rondgelopen.
Dat is natuurlijk te gek voor woorden. Het is jammer dat de
SRP nog geen plan heeft om dit aan te pakken.”

Hoe is jullie rol hierin dan? Hebben jullie zelf
een idee hoe het opgelost moet worden?
“Nee, het is vooral onze rol om aan te geven dat het moet
gebeuren. Het maakt ons, heel makkelijk gezegd, niet uit wie
het gaat doen, als het maar gebeurt. Er moet wel draagvlak
zijn. De SRP wil wel, maar haar achterban is nog niet toe
aan een I&R-systeem waarbij ook de eigenaar wordt geregistreerd. Maar stel dat die achterban wel wil, dan heb je nog
naar schatting 200.000 paarden die niet bij de sectorraad
zijn aangesloten.”

Waarom ontbreekt het volgens u aan
draagvlak?
”Mensen willen wellicht niet vanwege de kosten of de
administratie, maar het is echt nodig. Dit vraagt om
bijvoorbeeld het Belgisch model. De overheid beslist en
de sector voert uit. Het hoeft ook niet moeilijk. Je moet
slimme oplossingen bedenken om accuraat te kunnen
optreden bij uitbraak van dierziektes”

En hoe zit het met een registratiesysteem
voor paardenziekten?
“Het zou er wel moeten komen, net zoiets als in de rundveesector. Het zou gekoppeld kunnen worden aan het I&Rsysteem. Zoiets wil je als paardensector toch weten?”

Hoe gaan jullie te werk om het dierenwelzijn
van paarden te verbeteren?

Toch zijn de monitoring van dierziekten
of I&R niet jullie grootste speerpunten.

“Bijvoorbeeld door de Sectorraad Paarden (SRP) kritisch
te volgen. Zij hebben in 2007 van de minister van LNV de
opdracht gekregen om met plannen te komen. Tot nu toe
hebben ze wel mooie plannen, maar er is nog weinig concreet. Ze wijzen vaak naar de overheid, en ondernemen zelf
te weinig actie.”

“Nee, dat zijn de welzijnsproblemen bij paarden die alleen
staan of te weinig beweging krijgen. Verwaarlozing is nu
via de wet aan te pakken. Maar we werken hard aan een
paardenbesluit, zodat de lijst met de welzijnsproblemen
die via de wet aan te pakken zijn, uitgebreid wordt. Hierin
staan helemaal geen onredelijke dingen, maar zaken als het
afscheren van neusharen. Waarom doen mensen dat? Het
dier gebruikt die om te voelen, als hij zijn haren niet meer
heeft botst het overal tegenaan. Of minimale boxmaten.
Natuurlijk willen we liever naar groepshuisvesting, maar we
zien ook dat dat niet altijd mogelijk is. Verder het recht op
sociaal contact en niet te vroeg spenen.”

Is de club dan wellicht te groot?
In de SRP zijn stamboeken, de KNHS en ondernemers vertegenwoordigd. Ze zijn niet gewend dat er iemand over hun
schouder meekijkt. Het is wel een grote club. Dat is ook nodig
om draagvlak te creëren, maar het is ook hun handicap.
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