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2020-10 Nieuwsbrief LTO Paardenhouderij 

Verruiming maatregelen paardensector 

Woensdag 6 mei 2020 heeft het kabinet tijdens een persconferentie 

bekend gemaakt dat vanaf maandag 11 mei er in Nederland meer 

ruimte komt. Dit heeft ook gevolgen voor de paardensector.  

 

Per 11 mei 2020 

Vanaf 11 mei geldt dat er onder voorwaarden weer buiten gesport 

kan worden door alle leeftijden. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen 

onder begeleiding buiten samen sporten. Vanaf 13 jaar en ouder mag 

er ook onder begeleiding buiten gesport worden met elkaar, maar 

dan met inachtneming van 1,5 meter afstand tot elkaar. Een buitenrit maken met meerdere 

personen is ook mogelijk, mits er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. 

Het individueel rijden en verzorgen van paarden in de binnenaccommodatie blijft toegestaan 

voor paardeneigenaren en verzorgers in verband met het welzijn en de gezondheid van de 

paarden. 

 

Verwachting per 1 juni 2020 

Als het virus onder controle blijft, dan is de verwachting dat er per 1 juni weer mogelijkheden 

komen voor terrassen met zitplaatsen waarbij 1,5 meter afstand tot elkaar gehouden wordt. 

Daarnaast kunnen bedrijven met een horecavergunning onder voorwaarden open gaan tot 

een maximum van 30 personen inclusief personeel. Bezoekers moeten vooraf reserveren en 

in een gesprek vooraf tussen ondernemer en klant dient te worden ingeschat of een bezoek 

risico’s oplevert.  

 

Verwachting per 1 september 2020 

Als het virus onder controle blijft, dan is de verwachting dat per 1 september ook de kantines 

(zonder horecavergunning) en binnensportaccomodaties weer open kunnen voor alle 

leeftijden. Vanaf dan zouden er ook weer sportwedstrijden plaats kunnen vinden zonder 

publiek. 

 

Lees hier het hele bericht van de Sectorraad Paarden 

 

 

Update veelgestelde vragen corona en paardenhouderij 

LTO Paardenhouderij heeft samen met de regionale LTO-organisaties een overzicht 

gemaakt van veelgestelde vragen over corona en paardenhouderij. Daarnaast bundelt het 

crisisteam van LTO overstijgende vraagstukken in wekelijkse updates. Deze informatie is via 

onderstaande links te vinden. 

 

De regionale LTO’s en de werkgeverslijn voorzien in een Q&A welke dagelijks aangevuld 

wordt met vragen en antwoorden die binnenkomen (LTO Noord, ZLTO, LLTB).   

 

De Q&A Paardenhouderij is ook hier rechtstreeks te vinden. 

De updates van het crisisteam LTO Nederland zijn hier te vinden. 
 

  

https://www.facebook.com/LTOpaardenhouderij/
https://www.sectorraadpaarden.nl/2020/05/07/verruiming-geldende-maatregelen-voor-de-paardensector-vanaf-maandag-11-mei-2020-en-lobby-srp/
https://werkgeverslijn.nl/coronavirus-veelgestelde-vragen/
https://www.ltonoord.nl/dossiers/corona/overzicht-veelgestelde-vragen-corona
https://www.zlto.nl/coronavirus/veelgesteldevragen
https://www.lltb.nl/corona
https://www.lto.nl/sector/dier/paardenhouderij/
https://www.lto.nl/onderwerpen/corona/
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Veel animo voor Paardengriep.nl  

LTO Paardenhouderij is positief over de eerste aanmeldingen en 

resultaten van de enquête voor Paardengriep.nl. Deze tussentijdse 

resultaten laten zien dat er veel animo is voor het platform.  

Paardengriep.nl is een vrijwillig meldingssysteem voor 

paardenhouders om griepachtige verschijnselen bij paarden te 

melden. Paardenziektes als Rhino, Droes en Influenza zijn geen 

meldingsplichtige ziektes, maar wel zeer besmettelijk voor paarden 

onderling. Al vele jaren vormen deze besmettelijke ziektes een 

probleem voor vele paardenhouders. Door al in een vroeg stadium 

signalen van griepverschijnselen bij paarden te delen, komt de 

ziektedruk onder paarden in beeld en kan een paardeneigenaar hier 

naar handelen.  

81,2% heeft aangegeven gebruik te willen maken van 

Paardengriep.nl. 22,8% heeft aangegeven dit misschien te willen 

doen. 18,8% voorziet zijn antwoord van een korte toelichting. Hieruit 

komt vooral naar voren dat men het belangrijk vindt om elkaar op de 

hoogte te houden om besmettingen tegen te gaan.  

Het platform wil aansluiten bij de informatiebehoefte van de gebruiker. 88,1% wil dat er 

informatie op komt te staan over waar griepverschijnselen veel gemeld worden. Dat wordt 

het belangrijkste onderdeel van het platform. Er is ook grote behoefte aan informatie over 

Influenza, Rhinopneumonie en Droes (78,2%). Ook informatie over preventief handelen is 

gewenst. 54,5% geeft aan informatie te willen vinden over hoe een verdere besmetting 

voorkomen kan worden. Dit meldingssysteem is onder andere ook bedoeld om 

paardeneigenaren de gelegenheid te geven om de uitkomst van de ziektedruk mee te 

kunnen laten wegen in het handelen.  

Op dit moment is 25,7% van de respondenten een ondernemer met een paardenbedrijf. 

68,4% van de respondenten is paardeneigenaar. 101 personen hebben de enquête op dit 

moment ingevuld. Aanmelden voor de website kan nog steeds. Via de mail wordt een 

bevestiging van aanmelden gestuurd met daarin een korte enquête over de te ontwikkelen 

website. 

https://www.facebook.com/LTOpaardenhouderij/
https://www.paardengriep.nl/
http://www.paardengriep.nl/

