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Doelstelling

Het waarborgen van paardenwelzijn is de verantwoordelijkheid van de overheid, organisaties
in de paardensector en alle paardenbezitters. Hoewel mogelijke risico's voor paardenwelzijn
al wel onderzocht zijn, is niet bekend hoe vaak welzijnsproblemen voorkomen in Nederland.
Door dit in kaart te brengen en te houden, kunnen er gerichte maatregelen worden
genomen om het welzijn te verbeteren. Belangrijke instrumenten daarbij zijn
kennisverspreiding, scholing en bewustwording.
Doel van het project is het paardenwelzijn in Nederland te verbeteren door studenten,
docenten en ondernemers bewust te maken van het probleem en de oplossingen hiervoor.
Subdoelen:
• actief online netwerk met up-to-date informatie over Paardenwelzijn;
• onderwijsprogramma Paardenwelzijn met bijbehorende eindtermen voor
paardenopleidingen;
• prevalentie onderzoek: methode om paardenwelzijn te monitoren;
• communicatiemateriaal voor het verspreiden van oplossingen om paardenwelzijn te
verbeteren.

Werkwijze

Problemen worden in kaart gebracht door gebruik te maken van in het heden en verleden
uitgevoerde welzijnsprojecten en via netwerken op dit gebied. De hiermee opgedane kennis
wordt aangevuld en onstloten. Mogelijke oplossingsrichtingen om paardenwelzijn te
verbeteren worden geïnventariseerd, aangevuld en verwerkt to onderwijsmateriaal.
Studenten zullen onder begeleiding van onderzoekers en docenten methoden ontwikkelen
om welzijnsproblemen bij paarden op grote schaal betrouwbaar te kunnen monitoren.
Praktijkgericht onderzoek zal ook door studenten worden uitgevoerd op verschillende
onderwerpen die van invloed zijn op paardenwelzijn. Studenten van VHL en NHB zullen
gezamenlijk onderzoek doen naar praktische oplossingen voor praktijkproblemen.
Penvoerder is Hogeschool Van Hall Larenstein. Andere betrokken partijen zijn Helicon
Opleidingen (NHB Deurne), Animal Sciences Group van Wageningen UR en de Sectorraad
Paarden.

Resultaat

De belangrijkste resultaten van het project Waarborgen van Paardenwelzijn:
• een actief netwerk (digitale kalender) met welzijns- gerelateerde projecten en groepen;
• er is mbo- en hbo-onderwijsmateriaal paardenwelzijn ontwikkeld;
• een eerste versie van een trainingsprogramma voor het registreren van kenmerken die van
invloed kunnen zijn op het welzijn van paarden voor het Groene Onderwijs is gemaakt,
gebaseerd op de protocollen die ontwikkeld zijn voor de Welzijnsmonitor Paardenhouderij.
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