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fokkers onder de aanwezigen). Carla en Paul van
de Laar kwamen net voor het donker worden aan
( het is daar een half uur eerder donker). Onze
luxemburgse collega had de overnachting ook in
Meura gepland en kwam rond 22:30 uur aan. Als
laatste konden wij zo tegen 23:30 uur Bert van
den Burgt en zijn vrouw Lenie begroeten.
De volgende ochtend zijn we na een lekker ontbijt en een kopje koffie nog vlug in de stallen
gaan kijken en tegen 08:15 uur gezamenlijk vertrokken naar Jena. Puur vertrouwend op onze
Tomtom's hebben wij de snelste, maar ook een
zeer toeristisch route gehad (soms wel erg kleine
weggetjes). Net voor 10:00 uur kwamen wij bij
het symposium aan. Er was tv en schrijvende
pers aanwezig om te zien wat dit internationale
gebeuren allemaal in hield.
De voormiddag was voor ons iets minder interessant, het was iedereen welkom heten door zowel
de dagvoorzitter, voorzitter en vicevoorzitter.
Daarna volgde een deel praktische paardenmelkerij en een goede uiteenzetting over de regelgeving (zowel Duitse en EU). Zo is in Duitsland is
verkoop rauwe melk verboden, maar niet als
deze verpakt is. (verschil tussen Rohmilk en Vorzugsmilch).

Van de bestuurstafel
Allereerst een woordje van dank voor de bedrijven die hun medewerking hebben verleend aan
het Project Diergezondheid en -Welzijn van HallLarenstein instituut. Zo aan het begin van de
zomer is een drukke tijd voor ons er zijn weer
veel veulens op komst, de eersten hebben hun
weilanden al weer gehooid en de open dagen
staan voor de deur. Er is de afgelopen maanden
veel activiteit geweest rondom onze vereniging
vandaar een goed gevulde nieuwsbrief met
nieuws en verslagen. We wensen u veel plezier
met het lezen van al weer de 7e editie van onze
nieuwsbrief.
Verslag van bezoek aan Jena
Door Paul van de Laar
Op donderdag 19 april jl. heeft het symposium
over Paardenmelk in Jena plaats gevonden.
Omdat het 600 km rijden is hebben we besloten
om het bezoek in 2 dagen af te leggen. Vlakbij
Jena zit een grote stoeterij/melkerij genaamd
Haflinger Reiterhof Meura
www.haflinger-in-meura.de Dit bedrijf heeft samen met de paardenmelkerij vereniging in Duitsland en het ministerie van landbouw van Thüringen het symposium georganiseerd.

De lunch werd aangeboden door het ministerie
van landbouw in Thüringen en Stoeterij Meura.
Het was buiten een barbecue met (uiteraard)
bratwursten, sauerkraut, kartoffeln, fruit en rauwkost. Alleen de grote pullen bier ontbraken .

Woensdag 18 april zijn we in drie groepen vertokken met 8 mensen van onze vereniging.. We
hebben prima overnacht op de halflingerstoeterij
in Meura. Er lopen hier zo'n 350 haflingers rond
op deze voormalige staatsboerderij. Het ligt wel
erg afgelegen, maar dan bedoel ik ook echt afgelegen (vraag het maar aan Bert van de Burgt)
zonder tomtom bijna niet te vinden. Jos Jochems
Dina backx , Tony Raman en Mieke Stobbe
waren reeds rond 16:30 uur op de stoeterij aanwezig en hebben een volledige rondleiding gehad
over het bedrijf (dit zijn ook de fanatieke haflinger
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In het middagprogramma kwamen de artsen
aan het woord. Er waren 3 sprekers. Van de
Universiteit Jena Dr Schubert, die zijn wetenschappelijk onderzoek naar paardenmelk toe
lichtte. Verder kwamen Dr Med Lutz Koch en Dr
Lamek aan het woord. Deze twee artsen hebben
veel praktijk ervaring met gebruik van paardenmelk bij oa. huidproblemen. De laatste spreker
ging in op de afzet problematiek van de melk.
Deze is niet anders dan in Nederland!.
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Op
de
site
van
de
vereniging
www.verenigingpaardenmelkers.com is een uitgebreider verslag te lezen over de inhoud van de
sprekers.
We hebben een prima tijd gehad, gastvrij ontvangen een zeer enthousiaste sprekers ontmoet die
ons graag te woord stonden. Ook zij waren erg
blij met de interesse vanuit Nederland. Ze konden
de telefonische contacten die de studenten gehad
hebben voor het witboek nog zeer goed herinneren. Mochten wij ooit in Nederland een symposium organiseren werken zij daar graag aan mee..
Helaas liep de hele dag wat uit zodat er na de
presentaties weinig tijd overbleef voor de informele contacten met andere paardenmelkerijen.

Kortom we kunnen terug zien op een zeer leerzame en interessante maar ook leuke studietrip!.
Landelijke open dagen op 23 en 24 juni 2007
Op de ALV van 8 maart jl. is besloten om landelijke open dagen van paardenmelkerijen in Nederland te organiseren. De PR-commissie is inmiddels volop bezig met de voorbereidingen hiervan.
U heeft inmiddels een e-mail van Hans Thijssen
ontvangen over de datum en het tijdstip van uw
open dag, zodat wij dit op de website kunnen
zetten. De PR-commissie stelt een promotiepakket samen met daarin o.a. folders en posters. We
willen u vragen om de posters in dit pakket zelf in
uw omgeving op te hangen bij o.a. supermarkten,
scholen, buurthuizen en andere druk bezochte
plekken. Het promotiepakket wordt begin juni
naar u toegestuurd. De PR-commissie wil u alvast wijzen op benodigde vergunningen en andere zaken die u wellicht moet regelen bij uw gemeente. Denk hierbij aan een tapvergunning en
het aanvragen van een parkeerverbod. Bij elke
gemeente gelden andere regels. Voor vragen
kunt u terecht bij:
Dina Backx, tel 013-5039708
Nathalie Pronk, tel 0572 - 302860
Hans Thijssen, tel 0485-513194
Carien van Wees, tel 0297-526591
Sandra van der Kroon, tel. 070-3358195
Wanneer u lid bent of wordt van Vrienden van het
Platteland dan kunt u zich individueel aanmelden
via www.vvhp.nl/weekvanhetplatteland. Hier vindt
u ook informatie die kan helpen bij de organisatie
van een open dag.
De PR-commissie zal ook aankondigingen naar
de pers versturen wij willen u vragen of u zelf
zorg kunt dragen dat de aankondiging van de
open dagen bij de pers zoals dorpskrant en
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bladen in uw eigen regio terechtkomt. Tevens
raden wij u aan op uw eigen website te vermelden wanneer uw open dag plaatsvindt en wat er
allemaal te zien is.
Project Diergezondheid
Larenstein instituut

en

-Welzijn

Hall-

In het najaar van 2006 zijn wij benaderd door
Hogeschool Hall-Larenstein uit Wageningen met
de vraag of wij geen opdracht voor een groep
studenten hadden in het kader Dielwelzijn.
Als bestuur hebben wij gemeend dat voor het
verder
uitbouwen
van
het
keurmerk/kwaliteitssysteem op de paardenmelkerij
een module diergezondheid –welzijn niet mag
ontbreken.
De 5 studenten hebben de volgende opdracht
geven: Welke factoren zijn van belang voor
waarborgen van dierwelzijn en –gezondheid bij
melkgevende merries in de paardenmelkerijsector.
Daarnaast is gevraagd om een nul-meting te
verrichten onder de leden zodat duidelijk wordt
hoe de dieren nu op de paardenmelkerijen gehouden worden. Als laatste is er een korte enquête gehouden onder de consumenten die op
de bedrijven komen. De reden hiervoor is dat de
consument uiteindelijk het product moet kopen.
Met de eisen van de consument moet zeker rekening gehouden worden.
Donderdag 12 april is de presentatie van het van
Hall-Larenstein project geweest. Het blijkt dat het
onderwerp zeer breed is. Er zijn vele factoren die
het dierwelzijn beïnvloeden. Tevens blijkt ook
dat het onderwerp onder onze leden minder leeft
dan bv het witboekproject. Toch waren er 16
paardenmelkerijen die op de vragen gereageerd
hebben. De groep was daar zeer tevreden mee.
De deelgenomen melkerijen waren zeer open
over hun bedrijven wat inzicht geeft hoe de paarden gehouden worden. De studenten hebben ook
4 verschillende bedrijven met ieder een eigen
houderijsysteem bezocht. Dit werd als zeer positief ervaren. Ook hier waren de bedrijven zeer
open en stonden de studenten uitgebreid te
woord.
Het verslag (bijna 100 pagina's) bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder gesprekken
met wakker dier en de dierenbescherming. Dit
zijn erg nuttige verslagen het geeft een goed
beeld van wie wat over ons denkt.
Uiteraard worden ook de wettelijke eisen, wat
staat er in de literatuur over welzijn/ diergezondheid dat relatie heeft met melkpaarden, beschreven. Wettelijk zijn er nog maar weinig zaken geregeld. Alleen het transport van dieren en het feit
dat je ze niet mag verwaarlozen, I&R en mediNieuwsbrief nr 7 mei 2007(def ) (2).doc

cijngebruik wordt in de wet beschreven. Een
aantal Europese landen stelt eisen aan de boxmaten. Uit gedrag onderzoek blijkt wel dat een
paard in natuurlijk omstandigheden 60% van zijn
tijd besteed aan eten en lopen. Afwijkend gedrag
word alleen waargenomen als dieren individueel
gehouden worden. Dit kan wel oplopen tot 30%
van de dieren.
Als laatste worden ook de enquête formulieren
behandeld. Zo blijkt bijvoorbeeld dat 45% van
onze leden haflingers melkt, alle bedrijven meerdere takken op het bedrijf hebben. Tevens heeft
2/3 van de leden de melkpaarden in groepen en
geeft 85% van de bedrijven de merries met veulens een bepaalde periode weidegang. De consumenten hebben over het algemeen een goede
indruk van de bedrijven en de mensen die met
de dieren omgaan. Verder heeft 64% van de
consumenten veel vertrouwen in het welzijn van
de paarden op de melkerij. Kanttekening hierbij is
de volgende: Dit vertouwen komt mede doordat
bijna alle melk aan huis verkocht wordt. De mensen hebben contact met de veehouder en de
dieren. De afstand tussen producent en consument is erg klein. Als de melk in de winkels zou
liggen dan zou dit een ander beeld geven.

breide, moeilijke, van veel factoren afhankelijke
materie is. Gelukkig staan er ook een aantal aanknopingspunten en nuttige zaken in. Kortom we
zullen het geheel een vervolg moeten geven.
Data ALV
Het bestuur heeft op de laatste bestuursvergadering besloten de data van de ALV op een vaste
terugkerende datum te laten plaatsvinden. Namelijk de eerste dinsdag in oktober en de eerste
dinsdag in maart. Dit betekend dat de ALV dinsdag 2 oktober 2007 zal plaatsvinden en volgend
jaar 4 maart 2008 zal de voorjaarsvergadering
plaatsvinden. Dit is voor iedereen makkelijk te
onthouden en kan u vast rekening houden met
deze data.
Nieuw lid
Graag willen wij een nieuw lid welkom heten namelijk Rudy Asbroek van Paardenmelkerij De
Tukkerij uit Beckum (Overijsel). Rudy van harte
welkom en succes voor de toekomst gewenst.

Helaas heeft het gehele project maar ten dele
aan onze wensen kunnen voldoen. Het is nog te
oppervlakkig gebleven. Tussentijds zijn de eisen
vanuit onze kant versoepeld, maar het eindproduct is niet geheel wat wij bedoeld hadden. Misschien geeft dit ook wel aan dat een zeer uitge-
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