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Keurmerk Zoönosen voor SVR

“Bewust omgaan met
gezondheid van mens en dier”

Het is topdrukte op boerderijcamping De Victorie
in Meerkerk: gasten komen en gaan. Radio
Rijnmond maakte op 2 juli een uitzending en
grondlegger SVR/campingeigenaar Wim van den
Berg ontvangt ‘zijn’ Keurmerk Zoönosen uit
handen van Toon van Hoof, portefeuillehouder
diergezondheid bij LTO.
Je ziet dat op camping De Victorie echt met passie wordt
gewerkt. Alles is tiptop in orde en verzorgd. Naast de
camping heeft Wim van den Berg, samen met zijn zoon,
vleeskoeien. Op speciaal verzoek van Wim van den Berg
reisde GD naar Meerkerk om samen met Toon van Hoof
(LTO) het Keurmerk Zoönosen aan hem uit te reiken.

Alles netjes en schoon
Wim van den Berg: “Ik vind het Keurmerk Zoönosen een
goed kwaliteitsproduct. Zoönosen vind ik moeilijk uit
te spreken, maar waar het over gaat is erg belangrijk. Er
komen hier veel mensen over de vloer. Dan moet alles

Om dierhouders bewust om te laten gaan met
mogelijke zoönosen heeft GD in 2009 het Keurmerk Zoönosen geïntroduceerd. Met het keurmerk
kunnen bijvoorbeeld kinder- en zorgboerderijen,
maar ook (boerderij)campings waar veel contact is
tussen mens en dier, aantonen dat ze maatregelen
nemen om besmetting met zoönosen te voorkomen. Sinds kort is de vragenlijst voor het keurmerk
uitgebreid, waardoor het ook voor melkveebedrijven eenvoudiger is om het bordje te bemachtigen.

netjes en schoon zijn.” Campinggasten mogen overal
kijken op de boerderij. “Als onze koeien afkalven, willen
campinggasten daar graag bij zijn. Dan klop ik – soms
midden in de nacht - op de caravan. Dan springen ze hun
bed uit en komen kijken. Toen er laatst een tweeling werd
geboren, ging mijn zoon Kees met zijn vriendin rond met
130 beschuitjes met muisjes voor de campinggasten. Zo
betrokken zijn de camping en de boerderij met elkaar.
Als de gasten dan zo dichtbij de dieren komen, dan wil je
gewoon alles netjes op orde hebben.”

Bewust ermee omgaan
Toon van Hoof (LTO) reisde voor deze speciale gelegenheid ook af naar Meerkerk. Hij reikte het Keurmerk aan
Wim van den Berg uit. Toon van Hoof: “Vroeger was diergezondheid echt iets van de boer en de dierenarts. Maar
er is veel veranderd. Er zijn meer vragen over diergezondheid van de burger. Het is daarom als veehouder goed om
bewust met gezondheid van mens en dier bezig te zijn.
Zeker als er veel bezoekers op het bedrijf komen, dan
moet je daarvoor ook maatregelen nemen. Het Keurmerk
Zoönosen kan daarbij prima helpen.”
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