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Nieuwsbrief LTO Paardenhouderij 

Warme temperaturen op komst 

Het KNMI voorspelt een overgang naar zonnig en zeer warm zomerweer met vanaf 

donderdag tropische temperaturen. In het weekeinde in het zuiden mogelijk 35°C. Voor 

paardenhouders betekent dit onder andere dat er voor paarden voldoende schaduw moet 

zijn, dat paarden verkoeling moeten kunnen vinden en dat zij niet vervoerd mogen worden bij 

temperaturen boven de 35 graden. 

Vanaf 27 graden is er een intensievere controle door de NVWA op transport van paarden, 

vanaf 30 graden is er een verbod op lang transport en vanaf 35 graden is transport van 

paarden niet toegestaan (uitgezonderd spoedvervoer naar een kliniek of vervoer met een 

volledig geconditioneerde wagen). 

Om te voorkomen dat het paard het bij extreme hitte te warm krijgt kunnen een aantal dingen 

gedaan kunnen worden. In het protocol extreme temperaturen van de Sectorraad Paarden 

kan er meer over worden gelezen. Ook delen paardenhouders op social media veel 

berichten waarin ze laten zien hoe paarden verkoeling kunnen krijgen. Zo zijn er in stallen 

ventilatoren opgehangen, vernevelingssystemen in de weides of paddocks geplaatst en komt 

vaak voorbij dat paarden afgespoeld worden. Allemaal voorbeelden waarop de sector 

transparantie toont over het waarborgen van paardenwelzijn in warmere periodes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LTO Paardenhouderij gaat aan de slag met klankbordleden 

LTO Paardenhouderij vindt een sterke inhoudelijke verbinding met de leden uit diverse 

regio’s belangrijk. Klankbordleden zijn daarbij een belangrijke schakel. Diverse 

afdelingsbesturen kennen portefeuillehouders paardenhouderij. Deze en andere 

geïnteresseerde leden mogen in september een uitnodiging verwachten om nauwere 

samenwerking met LTO Paardenhouderij aan te gaan.  

https://www.facebook.com/LTOpaardenhouderij/
https://mk0sectorraadpap5e4h.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2020/06/Protocol-extreme-temperaturen-voor-paarden-versie-23-6-2020-def..pdf
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Voor een sterke inhoudelijke verbinding is het van belang dat er een goed netwerk staat. 

LTO Paardenhouderij wil haar netwerk verbeteren om nog meer voor leden paardenhouderij 

te kunnen betekenen. Het is daarbij nadrukkelijk de opzet om in te zetten op 

tweerichtingsverkeer. Het bestuur en beleidsadviseur LTO Paardenhouderij informeren de 

klankbordleden over zaken van die van belang zijn voor de afdeling. Anderzijds kunnen 

klankbordleden input geven aan het bestuur / beleidsadviseur, bijvoorbeeld over signalen of 

vragen van leden. Omgekeerd kan het bestuur of beleidsadviseur ook input van 

klankbordleden vragen. Het bestuur hoopt dit najaar de namen van de klankbordleden te 

mogen presenteren. 

  

Breng risico’s in beeld met de RI&E Paardenhouderij  

Stigas heeft in samenwerking met LTO Nederland, FNRS, FNV Bondgenoten en de 

CNV Vakmensen een digitale RI&E instrument voor de paardenhouderij ontwikkeld. Dit 

RI&E-instrument is erkend voor de toetsingsvrijstelling. Bedrijven met 25 medewerkers of 

minder die gebruik maken van dit instrument en onder deze branche vallen, hoeven de RI&E 

niet te laten toetsen. En dat scheelt natuurlijk behoorlijk in de kosten.  

Stigas heeft een volledig nieuw digitaal systeem voor de uitvoering en het onderhoud van de 

risico-inventarisatie- en evaluatie (RIE) ontwikkeld. Hier (https://stigas.nl/diensten/risico-

inventarisatie-en-evaluatie/) vindt u verdere informatie en hoe u zich kunt aanmelden voor de 

RIE van Stigas als u nog geen inlogcode heeft. 

Met de RIE van Stigas kunt u zelf gemakkelijk de RIE uitvoeren op een moment dat het u het 

beste uitkomt. Het systeem ondersteunt u ook bij het opstellen van het plan van aanpak en 

attendeert u op de uitvoering van eventuele acties, die gepland zijn. Afhankelijk van uw 

wensen kan een Stigas adviseur u ondersteunen. 

Voor deze branche is ook een Arbocatalogus beschikbaar die door Inspectie SZW is 

goedgekeurd. Klik hier om naar deze Arbocatalogus te gaan en  te lezen welke oplossingen 

de branche beschrijft om de risico’s in uw bedrijf te voorkomen of te beperken. 

Hier vindt u de RI&E Paardenhouderij: https://paardenhouderij.mijnstigas.nl/site/nl 

 

https://www.facebook.com/LTOpaardenhouderij/
https://stigas.nl/diensten/risico-inventarisatie-en-evaluatie/
https://stigas.nl/diensten/risico-inventarisatie-en-evaluatie/
http://www.rie.nl/veelgebruikte-begrippen#Arbocatalogus
https://agroarbo.nl/sector/paardenhouderij/
https://paardenhouderij.mijnstigas.nl/site/nl

