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Voorwoord
Voor u ligt de scriptie ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen in combinatie met
paardenwelzijn’. Deze scriptie is tot stand gekomen in het kader van mijn afstuderen aan de
opleiding Hippische Bedrijfskunde aan de Aeres Hogeschool. Daarnaast heb ik persoonlijke
interesse in het onderwerp paardenwelzijn. Door dit aan elkaar te koppelen is mijn
onderwerp tot stand gekomen. Tijdens mijn afstudeerperiode van april 2018 tot en met
oktober 2018 zal ik bezig zijn met het vooronderzoek en het schrijven van mijn
afstudeerwerkstuk.
In overleg met mijn mentor de heer Stoffer en afstudeerdocent de heer Plantinga is het
onderwerp voor de scriptie tot stand gekomen. Tijdens de gehele periode van uitvoering heb
ik van de heer Plantinga en mevrouw Visser fijne begeleiding en hulp mogen ontvangen die
mijn enthousiasme over het onderwerp versterkte. Tevens prikkelde zij mij om steeds het
onderwerp verder uit te diepen en af te bakenen.
Bij dezen wil ik beide begeleiders hartelijk bedanken voor het nemen van de tijd en het
geven van de nodige ondersteuning.
Ik wens u veel plezier met het lezen van dit afstudeerwerkstuk.
Saskia de Vries
Beemte Broekland, 30-10-2018
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Samenvatting
Gevoelens en emoties van het paard staan centraal bij het onderwerp paardenwelzijn. De
gevoelens van het dier zijn niet direct meetbaar, maar kunnen worden afgeleid uit metingen
en gerelateerde parameters. Steeds meer hippische ondernemingen krijgen te maken met
nieuwe regels die worden opgelegd door de overheid voor het houden van paarden. Deze
ondernemers dienen hierop in te spelen en zich aan de regels te houden.
Paardenwelzijn is een belangrijk speerpunt voor zowel de paardensport als het houden van
paarden in het algemeen. De belangrijkste invloeden op het welzijn en de gezondheid van
het paard zijn de zorg voor het paard en het management gericht op het paardenwelzijn. Het
is van belang dat het paard 1) vrij van dorst, honger en onjuiste voeding, 2) vrij van fysiek en
thermaal ongerief, 3) vrij van pijn, verwonding en ziektes, 4) vrij van angst en chronische
stress en 5) vrij om zijn natuurlijk gedrag te vertonen (vijf vrijheden van Brambell).
In dit afstudeerwerkstuk wordt er onderzoek gedaan naar hoe de hippische ondernemer
maatschappelijk verantwoord kan ondernemen in combinatie met paardenwelzijn. Het
volgende is onderzocht: hoe manegehouders invulling geven aan het waarborgen van
paardenwelzijn als onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hierbij wordt
gekeken naar de welzijnseisen die voornamelijk gelden voor de maneges en pensionstallen.
Aan de hand van deze welzijnseisen wordt gekeken wat de gevolgen zijn voor deze
ondernemers.
Om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag is onderzoek gedaan. Er zijn interviews
gehouden met manege- en pensionstal houders. Daarbij is contact gezocht met hippische
bedrijven die al aan de welzijnseisen voldoen en hoe zij dit hebben aangepakt. Als laatste is
contact gezocht met de instanties die de welzijnseisen vertalen naar de sector.
Daarnaast is het doel van dit afstudeerwerkstuk om de genoemde ondernemers bewust te
maken van de mogelijke gevolgen die wellicht voor hen nog te wachten staan. Voldoen aan
de welzijnseisen is een hele uitdaging op zich. De ondernemers kunnen zich aansluiten bij
het keurmerk Paard en Welzijn om zo het paardenwelzijn verder te waarborgen.
Uit de resultaten is gebleken dat de bevraagde ondernemers bezig zijn om de opgestelde
eisen toe passen op hun bedrijf. De manegehouders hebben het beste voor met hun dieren
en genereren hun inkomsten vanuit het dier. Niet alle manege- en pensionhouders zijn op de
hoogte van de opgestelde welzijnseisen. Het paardenwelzijn kan verbeterd worden door de
stallen groter te maken en de paarden langer buiten te laten staan.
De manege- en pensionhouders geven invulling aan het waarborgen van het paardenwelzijn
door alternatieven te zoeken zodra ze niet voldoen aan de welzijnseis. Om de
maatschappelijke druk te minimaliseren kan de manegehouder zelf ook wat doen. Dit kunnen
ze doen door sociale media, door middel van het laten zien wat er gebeurd op het bedrijf.
Bijvoorbeeld wanneer de hoefsmid of dierenarts langskomt, dan kunnen ze dit vastleggen en
tastbaar maken. De betrokken organisaties moeten ervoor gaan zorgen dat zij de
manegehouders voorzien van advies. Daarnaast zullen zij moeten laten zien welke maneges
voldoen aan de gestelde richtlijnen.
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Summary
Feelings and emotions of the horse are central to the topic of horse welfare. The feelings of
the animal are not directly measurable, but can be derived from measurements and related
parameters. More and more equestrian companies are faced with new rules imposed by the
government for keeping horses. These entrepreneurs must adhere to the well-defined
welfare requirements and respond to them.
Horse welfare is an important spearhead for both equestrian sport and keeping horses in
general. The main influences on the well-being and health of the horse are the care for the
horse and management focused on horse welfare. It is important that the horse: 1. Free from
thirst, hunger and improper diet, 2. Free from physical and thermal distress, 3. Free from
pain, injury and diseases, 4. Free from anxiety and chronic stress, 5. Free to to display his
natural behavior (five freedoms of Brambell).
In this graduation project, research is done into how the equestrian entrepreneur can
undertake socially responsible in combination with horse welfare. The following research has
been carried out: how mange holders implement the guarantee of horse welfare as part of
corporate social responsibility. This is being looked at the welfare requirements that mainly
apply to riding schools and pension stables. On the basis of these welfare requirements, the
consequences for these entrepreneurs are examined.
In order to answer the main question, interviews were held with riding schools and pension
stable holders. Thereby contact has been sought with equestrian companies that already
comply with the welfare requirements and how they have addressed this. Also with bodies
that translate the welfare requirements into the sector.
In addition, the goal of this graduation project is to make the entrepreneurs aware of the
possible consequences that perhaps ahead of them. Meeting the welfare requirements is
quite a challenge in itself. The entrepreneurs can join the Paard en Welzijn quality mark in
order to further ensure horse welfare.
The results show that the surveyed entrepreneurs are busy applying the set requirements to
their company. The stable mates have the best interest at heart with the animals. Not all
equestrian and board owners are aware of the welfare requirements drawn up. They can
improve horse welfare by making their stables bigger and allowing the horses to stay outside
longer.
The riding schools and pension stable holders give substance to ensuring equine well-being
by looking for alternatives as soon as they does not comply with the welfare requirement.
They can do this by showing what happens at their company through social media. For
example, make a post when the farrier or veterinarian comes by the stable. They can do this
through social media, show what happens at their company, when the farrier or veterinarian
comes along, record this and make it tangible. The organizations SRP and FNRS must
ensure that they provide the managers with advice. In addition, they will have to show which
riding schools comply with the set guidelines, and promote this via social media.
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1. Inleiding
1.1 Algemeen
Gevoelens en emoties van het paard staan centraal bij het onderwerp paardenwelzijn. Hierbij
gaat het erom dat de paarden gehouden moeten worden op een wijze waarbij ze zich goed
voelen en niet onnodig lijden. De gevoelens van het dier zijn niet direct meetbaar, maar
kunnen worden afgeleid uit metingen van gerelateerde parameters (Wensing et al., 2003).
Voorbeelden hiervan zijn: het aantal uur per dag dat het paard naar buiten gaat of de
hoeveelheid ruwvoer per dag. Steeds meer bedrijven krijgen te maken met nieuwe regels die
zijn opgelegd door de overheid voor het houden van paarden. De ondernemers van
paardenbedrijven dienen in te spelen op de nieuwe regels en zich daaraan te houden.
Binnen de hippische sector wordt hier veel druk op uitgeoefend. De aanleiding van dit
onderzoek is het besef dat dieren gevoelens, bewustzijn en emoties kunnen ervaren (Ohl,
Arndt, & van der Staay, 2008). Tevens speelt de groeiende bezorgdheid over het welzijn van
dieren een belangrijke rol (Stafleu, Grommers, & Vrostenbosch, 1996).
Mensen hielden meer dan duizend jaar voor Christus al paarden. Toen waren het nog wilde
paarden die niet aan mensen gewend waren. Het voordeel van het rijden op paarden werd
ongeveer 1300 jaar voor Christus ontdekt. De mensen zagen in dat paardrijden minder
vermoeiend was dan om zelf te gaan lopen (Vereniging eigen paard, 2018). Ten tijde van
oorlog was het bezit van een paard erg belangrijk. Wie de oorlog zou gaan winnen hing af
van wie de beste paarden en ruiters had. Helaas raakten tijdens de oorlog ook veel paarden
gewond of kwamen te overlijden. In het jaar 1916 waren paarden niet meer nodig, doordat in
die tijd de tank werd uitgevonden. Daardoor werden paarden tijdens de loopgravenoorlog
aan het front onbruikbaar. De paarden werden daarna alleen nog ingezet voor het
overbrengen van informatie en het vervoeren van goederen, wapens en voeding (Vereniging
eigen paard, 2018).
De paarden werden ook voor andere doeleinden gebruikt. Doordat paarden in het bezit zijn
van veel kracht zijn ze altijd nuttig geweest voor de mens. Voorheen werd het paard gezien
als een werkpaard dat gebruikt werd voor het ploegen van het land. Het werk voor de
paarden verdween toen nieuwe werktuigen en machines werden ontwikkeld (Vereniging
eigen paard, 2018). Daarnaast hadden de mensen vaak een paard en wagen om goederen
te kunnen vervoeren. Tegenwoordig wordt het paard voornamelijk gebruikt voor recreatie,
sport en show. Tevens kunnen paarden ook gehouden worden als een gezelschapsdier. Dit
zie je vaak gebeuren bij boerderijen (Wensing et al., 2003).
Het paard heeft door de jaren heen vele ontwikkelingen doorgemaakt. Hoe op dit moment
paarden worden gehouden verschild met de manier waarop paarden miljoenen jaren
geleden leefden. Sinds de domesticatie zijn de paarden geselecteerd op aanpassing van de
mens. Het gedrag van de dieren is hierbij veranderd (Veldman & Kooistra, 2010). Bij paarden
die op een gedomesticeerde leefwijze worden gehouden wordt de levenswijze van het paard
bepaald door de mensen. Vanuit het paard gezien is dit geen vrijwillige keuze en hierdoor
kunnen dan ook conflicten ontstaan (O’Brien, Terry, & Jimmieson, 2008). Paarden kunnen
ook worden gehouden op een natuurlijke gedomesticeerde levenswijze. Hiermee wordt
bedoeld dat de manier van paarden houden zo dicht mogelijk ligt bij het natuurlijk gedrag van
het paard (Ajzen I., 2002).
De gezelschapsdieren vertonen minimale agressie naar mensen en gaat de mens dan ook
niet uit de weg. Domesticatie zorgt voor kwantitatieve gedragsveranderingen. Hierdoor is het
gedrag van het dier niet of nauwelijks beïnvloed. De meeste gedragingen die dieren vertonen
komen voort vanuit hun wilde voorouders of wilde soortgenoten. Daarom moet wel aan de
natuurlijke omstandigheden van het paard worden gedacht (Teunissen, 2016). De
ontwikkelingen van de gedomesticeerde dieren zijn echter lichamelijk, hierdoor kunnen zij
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met een bepaalde omgeving omgaan. Het dierlijk geluk wordt gevormd door lichamelijke
gedragingen en wordt ook wel de historische blauwdruk genoemd (Wensing et al., 2003).
Van oorsprong zijn paarden steppedieren die leven in groepsverband. Paarden die leven op
de steppen eten kleine beetjes per dag, dit doen ze ongeveer 16 uur achter elkaar. Daarbij
lopen ze tussen de 5 en 10 kilometer per dag. Paarden die op dit moment in het wild leven
vertonen nog steeds deze gedragingen (Collins, 2010). Zodra de paarden zich hebben
aangepast aan de mens en daarna weer worden vrij gelaten in een ruime weide zullen
dezelfde gedragingen weer optreden. Hierbij is het dus belangrijk dat de huisvesting van het
paard zoveel mogelijk aansluit bij de belangrijkste behoeften van het paard (Wensing et al.,
2003).
Doordat het paard gewend is om vele kilometers af te leggen is het belangrijk om het paard
voldoende beweging te geven. Daarnaast heeft het paard ook behoefte aan voedsel, water
en rust. De behoefte aan beweging is ook belangrijk voor de werking van het maagdarmstelsel en het bewegingsapparaat. Het maag-darmstelsel is ingesteld om het grootste
deel van de dag kleine porties te eten. Indien het paard langere tijd geen ruwvoer krijgt zal
de productie van het maagzuur en darmsappen wel blijven doorgaan. Doordat deze
productie doorgaat kan het schade opleveren aan het maag-darmstelsel. Het paard in de
natuur besteed 60% van zijn tijd, gemiddeld 16 uur per dag, aan eten en lopen (Veldman &
Kooistra, 2010). Het paard zal zich proberen aan te passen zodra de omgeving niet aan
deze norm voldoet. Het welzijn van het paard verminderd als niet aan de behoeften wordt
voldaan. Het paard ervaart dan negatieve gevoelens en frustraties (Wensing et al., 2003).
Zoals hierboven beschreven is de huidige functie van het paard in de loop der jaren veel
veranderd. Op dit moment wordt het paard vooral gebruikt voor recreatie, sport, show of
graslandbeheer (Vereniging eigen paard, 2018).
Tegenwoordig zijn in Nederland een dergelijk 10.000 bedrijven actief in de paardenhouderij,
zoals: maneges, pensions en fokkerijen. Daarbij zijn ook 3.000 ruitersportcentra en
verenigingen actief. Nederland telt ongeveer 450.000 paarden, jaarlijks worden een dergelijk
20.000 veulens geboren deze aantallen blijven stijgen. De sector vertegenwoordigt een
economische waarde en een omzet van 1,5 tot 2 miljard euro. Daarmee is de paardensport
in Nederland groter dan bijvoorbeeld hockey, tennis, zwemmen of wielrennen. Vanuit het
economisch oogpunt gezien is voetbal de grootste sport van het land met een hoge
economische waarde, de paardensport staat op nummer twee (KNHS, 2013).Naar schatting
is vijf tot zes procent van de Nederlanders actief in de paardensport. Vele tienduizenden
mensen verdienen door de paardensport hun salaris. Omgerekend levert ieder zevende
paard in Nederland een arbeidsplaats op. De paardenhouderij is daarmee een economische
motor (Centraal bureau statistiek, 2008).
In de hippische sector zijn veel verschillende subsectoren, onder andere de manege,
pensionstal en handelsstal. Naar schatting zijn in Nederland 6.600 hippische bedrijven, het
grootste aandeel wordt vertegenwoordigd door de maneges en de pensionstallen (Koning,
2017).
1.2 Paardenwelzijn
Paardenwelzijn is een belangrijk speerpunt voor de paardensport in het algemeen. De
belangrijkste invloeden op het welzijn en de gezondheid van het paard zijn de zorg en het
management door de paardenhouder zelf (KNHS, 2017). Alle paardenhouders en -eigenaren
zullen bewust om moeten gaan met deze welzijnsbehoeften en de gezondheidseisen.
Doordat de welvaart is toegenomen houden steeds meer mensen een paard (Van
Dierendonck, Laarakker, & Voets, 2009).
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In 1965 werd door de commissie Brambell de basis gelegd voor de vijf vrijheden van
paarden. Op Europees niveau worden deze vijf vrijheden als leidraad gebruikt. In de nota’s
over dierenwelzijn komen deze vrijheden ook weer terug. In de nota Dierenwelzijn van
Ministerie van landbouw, natuur en voedsel (hierna: LNV) worden de vijf vrijheden gezien als
de parameters voor een goed dierenwelzijn. Vervolgens heeft de Britse Farm Animal Welfare
Concil (FAWC) dit verder uitgewerkt en zijn de volgende vrijheden tot stand gekomen: 1) vrij
van dorst, honger en onjuiste voeding, 2) vrij van fysiek en thermaal ongerief, 3) vrij van pijn,
verwonding en ziektes, 4) vrij van angst en chronische stress en 5) vrij om zijn natuurlijk
gedrag te vertonen (Brambell, 1965). Als aan één van deze vrijheden niet wordt voldaan dan
kan het welzijn van het paard in het gedrang komen. Het houden van paarden is goed
mogelijk zonder het welzijn van het dier in gevaar te brengen (Van Dierendonck, Laarakker,
& Voets, 2009).
Om eenduidig het begrip welzijn te interpreteren zijn aan de hand van de vijf vrijheden van
Brambell de definitie voor welzijn gedefinieerd als volgt: ‘’Welzijn is een mentale toestand
van welbevinden, dat ontstaat als het dier in voldoende mate in zijn natuurlijke behoeften kan
voorzien en waarbij het dier vrij is van pijn en andere ongemakken’’ (Duncan, 1993).
Bij de eerste vier vrijheden ligt de nadruk op het niet schaden van het welzijn, tegenwoordig
is vooral aandacht voor het vijfde punt. Namelijk dat het dier de vrijheid heeft om zijn
natuurlijk gedrag te tonen. Dit laatste punt is erg belangrijk, ook al krijgt het dier de juiste
voeding, een comfortabele omgeving, is het gezond en heeft het dier geen last van stress
dan nog is het van belang dat het dier de vrijheid heeft om zijn natuurlijk gedrag te kunnen
vertonen. Hoe het dier de kwaliteit van het leven ervaart definieert tevens het onderwerp
dierenwelzijn. De ‘vijf vrijheden’ bieden handvatten voor de beoordeling van het
dierenwelzijn. Het betekent niet dat als tijdelijk aan één van de vijf vrijheden niet wordt
voldaan door bijvoorbeeld ziekte of een blessure, dat er dan direct een welzijnsprobleem is.
De vrijheden dienen altijd in de context beoordeeld te worden (Bracke, Spruijt, & Metz,
1999).
Voor de paarden betekenen deze uitgangspunten dat ze moeten kunnen foerageren en
bewegen, moeten kunnen rusten en fysiek sociaal contact moeten kunnen hebben. Daarbij
moeten de paarden de juiste voeding krijgen. Het vrij zijn van fysiek en mentaal ongerief en
het vrij zijn van pijn en verwondingen, angst en stress, betekent onder andere dat sprake
moet zijn van juiste trainingsmethoden, juiste huisvesting, contact met soortgenoten,
adequate gezondheidszorg en de juiste hoeveelheid beweging (Leeuwen, 2010).
In de jaren tachtig en negentig zijn ze begonnen met het onderzoeken van verschillende
huisvestingssystemen op het Paardenproefbedrijf in Brunssum en Lelystad. De opgedane
ervaringen zijn vastgelegd in het Handboek Paarden uit 1998. Hiernaast hebben alle
samenwerkende partijen van de Sectorraad Paarden (hierna: SRP) in de afgelopen jaren het
welzijn in de reglementen verwerkt. Tevens zijn regels opgesteld tijdens wedstrijden, zoals
de bescherming van jonge sportpaarden en de inrichting van wedstrijden. Eveneens zijn er
vastgestelde controlemomenten door een wedstrijddierenarts opgesteld. Op wedstrijden
wordt sindsdien strenger gecontroleerd op bitten en het gebruik van hulpmiddelen
(Westerduin, 2009).
Het dierenwelzijn is een belangrijk discussiepunt in de paardensector. In oktober 2007 heeft
de minister van LNV de nota dierenwelzijn aan de Tweede Kamer gestuurd. Om aandacht te
vragen voor het welzijn van alle dieren en dus ook voor het welzijn van paarden. Hierbij is de
SRP uitgenodigd om een plan van aanpak te maken om het welzijn van paarden in
Nederland te verbeteren. Het gaat hierbij om de veranderingen in de paardenhouderij.
Uit een analyse van de Wageningen Universiteit blijkt dat zeker welzijnsproblemen zijn
binnen de paardenhouderij. Eén van de belangrijkste problemen is het onderwerp
huisvesting. Tevens gaat het ook om verschillende trainingsmethodes, hulpmiddelen die
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worden gebruikt, het afscheren van tastharen en een fokbeleid dat te veel gericht is op
topsport (Birza, ter Kuile, Baetens, & Stans, 2008).
In 2008 is door de Wageningen Universiteit een online discussie gestart over het welzijn van
paarden. De discussie hielden de volgende onderwerpen in: huisvesting, voeding en
trainingsmethode. De grootste discussie betrof het onderwerp huisvesting, hierin kwam naar
voren dat de maatschappij niet eensgezind was over het onderwerp huisvesting. Een paard
kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden zoals sport, recreatie of show. De
huisvesting wordt hierop aangepast. Een sportpaard wordt meestal niet in een groep
gehouden om het risico op blessures en verwondingen te minimaliseren. Pensionpaarden
worden wel vaker in groepen gehouden. Aan de online discussie is te merken dat de
maatschappij invloed heeft op het houden van paarden (Birza, ter Kuile, Baetens, & Stans,
2008).
De SRP maakt zich hard voor de hippische sector. Zij zijn sinds 1 januari 2007 een
zelfstandige stichting. De SRP is het aanspreekpunt voor de paardensector richting de
overheid en zij behartigen de collectieve belangen van de paardensector in Nederland.
Tevens bevorderen zij de gemeenschappelijke belangen vanuit een samenwerking tussen
de sport, de fokkerij en de ondernemers. De SRP wordt gevormd door samenwerkende
partijen in de Nederlandse paardensector (SRP, 2018).
Het dierenwelzijn is een hoofdthema voor de SRP, aangezien welzijn een zeer belangrijk
onderwerp is in de maatschappij. Vanaf 2009 is de stichting bezig met dit onderwerp en
hebben zij onder andere het rapport gids voor goede praktijken uitgebracht. In bijlage 1
worden de twaalf richtlijnen voor het houden van paarden weergegeven. Op dit moment
houdt de SRP zich bezig met onder andere het actueel houden van de opgestelde richtlijnen.
Op verzoek van de staatssecretaris van LNV zijn de twaalf richtlijnen opgesteld waaraan de
paardensector zich op het gebied van paardenwelzijn aan moet houden. Deze aandacht voor
het dierenwelzijn in de paardenhouderij zorgt voor vele initiatieven en er wordt volop
geïnnoveerd door ondernemers in de paardensector (Neijenhuis et al., 2012).
De twaalf richtlijnen die in bijlage 1 zijn weergegeven zijn op dit moment nog niet wettelijk
vastgesteld. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (hierna: NVWA) heeft de
mogelijkheid om deze regels wettelijk te laten vaststellen. De NVWA inspecteert of bedrijven
met dieren en slachthuizen zich aan de regels voor dierenwelzijn houden. Daarbij
onderzoeken ze meldingen en grijpen ze bij ernstige overtredingen in (NVWA, 2017).
Tijdens de inspecties controleren inspecteurs of de bedrijven zich houden aan de regels voor
dierenwelzijn en identificatie en registratie van de paarden. Paardenhouders moeten zich
houden aan de Wet Dieren en het Besluit houders van dieren. In bijlage 2 wordt deze wet
verder inhoudelijk toegelicht (Overheid, 2018). Bij de inspectie gaat het er om of de paarden
voldoende ruimte hebben en of er voldoende licht is in de stallen. Verder moeten de dieren
een schone en droge lig plek hebben. De paardenhouders die de Wet dieren of het Besluit
overtreden krijgen afhankelijk van de ernst van de overtreding een schriftelijke waarschuwing
of een bestuurlijke boete. De hoogte van de bestuurlijke boete wordt in bijlage 3 verder
toegelicht. Bij ernstige overtredingen maakt de NVWA proces-verbaal op. Daarnaast kan de
NVWA ook bestuursrechtelijk optreden tegen overtredingen. De afgelopen twee jaar zijn
extra inspecties geweest bij bedrijven met paarden om naleving van de regels binnen de
paardensector te verbeteren (NVWA, 2018).
Er zijn in de loop der jaren meerdere instanties opgestaan om het paarden welzijn in
Nederland te verbeteren zoals hierboven genoemd. Buiten NVWA zijn de meeste bekende:
de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (hierna: KNHS), Federatie van
Nederlandse Ruitersportcentra (hierna: FNRS) en de SRP.
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1.3 Aspecten manegehouder
Welzijnseisen Manegehouder
Voor de manegehouders gelden dezelfde richtlijnen als voor een fokker. Zoals eerder
beschreven zijn de twaalf richtlijnen beschreven in de gids van goede praktijken. Voor alle
branches zullen deze richtlijnen van toepassing zijn. Voor de manegehouders zullen
sommige richtlijnen wat meer van toepassing zijn, zoals de richtlijnen voor voeding,
huisvesting, gezondheid en gedrag. De richtlijnen zullen in bijlage 4 verder worden
toegelicht. De paarden van een manege zijn het visitekaartje. Een goede manege heeft fitte,
gezonde en brave paarden om in te zetten in de manegelessen. De paarden horen
voldoende kracht- en ruwvoer te krijgen zodat je hun ribben niet kan tellen. Daarbij horen de
paarden helder uit hun ogen te kijken en hun vacht glanzend te zijn (Leeuwen, 2010).
Doordat de paarden de hele dag lopen moeten de hoeven van de paarden goed worden
bijgehouden door professionele hoefsmid. Als laatste is het van belang dat de manege
beschikt over een weidegang, zodat de paarden buiten kunnen lopen (Jour-d-espoir, 2010).
Ruimtelijke ordening
Ruimtelijke ordening is het proces waarbij met een groot aantal spelregels de leefruimte
planmatig wordt benut en ingericht. Hierbij wordt rekening gehouden met individuele en
gemeenschappelijke belangen. Het gaat erom dat de samenleving en de beschikbare ruimte
zo goed mogelijk bij elkaar passen. Deels heeft dit ook te maken met het welzijn van dieren,
wat voor stallen gebouwd mogen worden en hoe de gemeenten hier mee om gaan.
De overlast die kan ontstaan, komt door stof, licht, stank of aantasting van het landschap.
Via een omgevingsvergunning kan de overlast gereguleerd worden. Soms wordt de overlast
ook veroorzaakt door een hobbymatige paardenhouderij. Bij dit soort gevallen kan de
overlast geregeld worden via een vergunning op grond van de algemene plaatselijke
verordening. Tevens kan de overlast geminimaliseerd worden. Het regelmatig besproeien
van de bodem kan het stofoverlast verminderen. Ook zijn verschillende bodems beschikbaar
om het stof te onderdrukken. Daarnaast kan de locatie van de buitenrijbaan, longeerbak en
paddock gekozen worden zodat geen onaanvaardbare overlast optreed. Dit geldt ook voor
het onderwerp licht, stank en aantasting van het landschap. In bijlage 5 wordt verder
weergegeven wat een paardenhouder kan doen om de overlast tegen te gaan (SRP, 2014).
De organisatie FNRS speelt hierop in, zo hebben zij een specialist in de arm genomen om
alle vragen over ruimtelijke ordening te beantwoorden. Het gaat voornamelijk over de
onderwerpen: asbest, mestwetgeving, omgevingswet en schuilstallen. De omgevingswet
bestaat uit 26 wetten die betrekking hebben op de gehele omgeving. Hierbij gaat het om:
bodem, geluid, lucht, milieu, waterbeheer, monumentenzorg en natuur. In sommige
gemeenten mag namelijk geen buitenverlichting geplaatst worden rondom de buitenbak. De
reden hiervoor is dat het licht de natuur kan verstoren. Het onderwerp schuilstallen heeft
direct te maken met het paardenwelzijn. Paarden kunnen in principe het gehele jaar door
buiten blijven staan, maar enige beschutting is wel noodzakelijk. Dit heeft te maken met de
veranderingen binnen het klimaat. De temperaturen zijn hoger en in de zomer en winter zijn
er meer nattere periodes. Hierbij kan het welzijn en gezondheid van de paarden in het
geding komen. Veel ondernemers denken dat een schuilstal niet mag of dat het niet mogelijk
is. Echter, de FNRS denkt wel dat er meer mogelijkheden zijn (FNRS, 2018).
De nota ruimte uit 2004 heeft betrekking op een leefbaar platteland met de functies leven,
wonen en genieten op een vitale en duurzame agrarische sector. Veel gemeenten weten niet
hoe ze om moeten gaan met de sector paardenhouderij. Het gevolg hiervan is dat de
gemeenten verschillend omgingen met de paardenhouderij. Voor een goede
landschappelijke inpassing van de paardensector op het platteland is een goede
samenwerking tussen ondernemers in de paardenhouderij en de overheid zeer belangrijk
(Lokhorst & van Steenis, 2006).

Saskia de Vries

11

Voor de meeste paardenhouderij activiteiten is een milieuvergunning nodig of een
omgevingsvergunning. De burgemeester en wethouders gaan over de vergunningverlening
(De centrale regelgeving, 2018). Als de paardenhouderij voldoet aan de voorwaarden uit het
besluit landbouw milieubeheer, is geen vergunning vereist. De voorwaarden en wetgeving
worden in bijlage 5 weergegeven (aensblog, 2016).
Certificering
Binnen de paardensector zijn certificeringmogelijkheden. De meest bekende hiervan is het
veiligheidscertificaat voor accommodaties. Dit veiligheidscertificaat zorgt voor de veiligheid
van de mensen die gebruik maken van de accommodatie, maar ook voor de veiligheid van
de paarden (Veilig paardrijden, 2018). Binnen de sector is naast dit certificaat ook een
kwaliteitsbeoordelingssysteem, namelijk het sterrensysteem, ontwikkeld voor de bij de FNRS
aangesloten maneges, pension-, instructie-, sport-, en trainingsstallen. Tijdens de keuring
wordt vastgesteld of het bedrijf nog voldoet aan de eisen die gesteld zijn aan het
veiligheidscertificaat. Vervolgens wordt voor het sterrensysteem een keuringsrapport
opgemaakt. Tevens heeft de FNRS een welzijnsquickscan ontwikkeld die sinds 2017 tijdens
de sterrenkeuring kan worden uitgevoerd. Tijdens deze quickscan wordt er gebruik gemaakt
van de Gids voor Goede Praktijken om het welzijn en de gezondheid van paarden te
waarborgen. De punten die aan bod komen tijdens deze quickscan zijn onder andere: het
voermanagement, de gezondheidstoestand van de paarden, het stalklimaat, de
mogelijkheden tot contact met andere paarden, weidebeheer en beweging. Deze punten zijn
bedoeld om de ondernemers te wijzen op verbeterpunten binnen het bedrijf (FNRS, 2018).
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (hierna: MVO)
Bij het MVO gaat het om de ondernemers samen met hun bedrijven. MVO betekent dat
bedrijven verantwoordelijkheid dragen voor de maatschappij, zoals: luchtvervuiling,
klimaatverandering, arbeidsomstandigheden en vergrijzing (MVO, 2018). Hierover is
discussie hoe de bedrijven de problemen aanpakken en of zij hun verantwoordelijkheid
nemen. Sommige bedrijven nemen hierin zelf initiatief zoals energiezuinige producten en
gebruik van groene stroom. MVO wordt ook wel als hype gezien, dit zal waarschijnlijk gaan
overwaaien. Echter, dit onderwerp heeft al een langere geschiedenis. Voor bedrijven is het
niet nieuw dat ze tegemoet moeten komen aan de maatschappelijke verwachtingen. Enkele
wetten kunnen bedrijven ook verplichten om maatschappelijk verantwoord te ondernemen
(Moratis & van der Veen, 2010).
De drie P’s; People, Planet en Profit houden verband met duurzame ontwikkeling. Zij vormen
samen de basis voor MVO. Bij People gaat het om hoe het bedrijf omgaat met manvrouw
verhoudingen, discriminatie, inzet van mensen en mensenrechten. Bij Planet wordt er
rekening gehouden met de effecten van bedrijfsactiviteiten op gebied van het milieu en
daarbij de planeet. Het bedrijf houdt hier onder andere rekening met afvalscheiding, gebruik
van schoonmaakmiddelen en zuinig energieverbruik. Bij Profit gaat het om de economische
effecten van de bedrijfsactiviteiten. Denk hierbij aan werkgelegenheid en sponsoring van
goede doelen. Het is van belang dat alle drie de P’s in evenwicht worden gebracht (Moratis &
van der Veen, 2010).
Voor de paardensector betekent het vooral als eerste het dierenwelzijn, als tweede de
veiligheid en als derde het verantwoordelijk omgaan met natuurlijke grondstoffen. Het
dierenwelzijn is in dit rapport al eerder besproken. Met betrekking tot veiligheid gaat het om
de veiligheid op de manege zelf. De mogelijke risico’s wil je graag zo klein mogelijk houden.
De FNRS en Stichting veilig paardrijden (hierna: SVP) adviseren de maneges over
veiligheid. Betreft verantwoordelijk omgaan met grondstoffen kan gedacht worden aan
energie. Duurzame energie kan gaan over het vervangen van TL verlichting naar LED
verlichting. Tevens kunnen de bodems in de rijbanen duurzaam worden gebruikt door
bijvoorbeeld te kiezen voor een bodem die gemaakt is van gerecycled automateriaal. Tevens
kan de mest gebruikt worden voor het kweken van champignons (Neijenhuis et al., 2012).
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De duurzame aspecten binnen de paardenhouderij gaan nog verder. Het opzetten en
aanpassen van de huidige huisvesting van paarden zorgen vaak voor grote investeringen.
De gebouwen en overige voorzieningen moeten zo goed mogelijk worden ingepast in de
landelijke omgeving, zodat ze door de maatschappij gemakkelijker geaccepteerd kunnen
worden. Voor paardenhouders is maatschappelijke acceptatie steeds belangrijker geworden.
De maatschappij accepteert over het algemeen eerder de groepshuisvesting dan de
individuele huisvesting. De acceptatie van de maatschappij hangt nauw samen met het
dierenwelzijn. De burgers hebben vaak niet de kennis om het welzijn goed te kunnen
beoordelen. Een voorbeeld kan zijn dat de paardenhouders de paarden in de winter buiten
laten, de burgers denken dat het dan te koud is voor het dier. Voorlichting over het houden
van paarden kan de maatschappelijke acceptatie positief beïnvloeden (Neijenhuis et al.,
2012).
Een paard produceert ongeveer 20 tot 35 kg mest per dag, dat is ongeveer 7 tot 12 ton per
paard per jaar. De mest wordt verzameld in de mestopslag of op een mesthoop. Een
paardenhouder beschikt over een vloeistofdichte mestopslag omdat de Wet
Bodembescherming bepaalt dat geen emissie in de bodem mag optreden. Hierdoor zijn
klinkers of tegels in paardenboxen ook niet toegestaan (Neijenhuis et al., 2012).
1.4 Manegehouder in de toekomst?
In de hippische sector is welzijn een veel besproken onderwerp. Vanuit de maatschappij
wordt er veel druk op uitgeoefend. Het gebruiksdoel van het paard is in de loop der jaren
veranderd en het paard kan op verschillende manieren worden gehouden. De opgestelde
welzijnseisen zijn nog niet verplicht voor bedrijven, maar in de toekomst zal moeten blijken of
dit gaat gebeuren. Hoe gaan de hippische ondernemers hierop inspelen? Kunnen zij voldoen
aan deze welzijnseisen? Voor ondernemers die al langer een hippisch bedrijf runnen kan dit
zeker grote gevolgen hebben. Vooral voor het onderdeel huisvesting en het kunnen tonen
van natuurlijk gedrag. Hierbij gaat het om de afmetingen van de boxen en voldoende
weidegang. Om hierin te kunnen investeren is geld nodig, hebben de manegehouders dit
geld wel en wat als ze niet kunnen uitbreiden? Kunnen zij zich in het MVO vinden en houden
ze rekening met de MVO binnen hun bedrijfsvoering? (Crielaard, Richardson, &
Couwenberg, 2010).
Onder de hippische ondernemers leeft het probleem van de welzijnseisen en is het belangrijk
om tot een oplossing te komen. Wat zijn uiteindelijk de gevolgen voor hun bedrijf?
Wanneer de opgestelde welzijnseisen worden verplicht is nog onduidelijk, de toekomst zal dit
uitwijzen. Voor de desbetreffende ondernemers zal dit gevolgen hebben met betrekking tot
hun huidige bedrijfsvoering. Dit komt doordat de maatschappij tevens een grote invloed heeft
op het hoe dieren gehouden moeten worden. Daarom is het van belang dat de ondernemer
hierop in gaat spelen en zich realiseert wat de gevolgen voor zijn bedrijf kunnen zijn. De
ondernemer zal moeten investeren om te kunnen voldoen aan de gestelde welzijnseisen.
Welzijn van dieren is over de gehele wereld een veel besproken onderwerp. Het onderwerp
is actueel in kranten en op de televisie hoor en lees je er veel over. Het welzijn over paarden
is de afgelopen jaren veel veranderd, zoals het gebruiksdoel. Het paard ging namelijk van
een werkpaard naar een sportpaard. Hierin is het welzijn veranderd en daarbij ook de invloed
vanuit de maatschappij. De hippische bedrijven zijn hierbij een belangrijk onderdeel. Hoe
richten zij hun bedrijf in? Hoe waarborgen ze het welzijn van de paarden?
Het probleem kan vaker voorkomen bij de wat oudere hippische bedrijven die op dit moment
niet voldoen aan de welzijnseisen. Nieuwe hippische bedrijven hebben de mogelijkheid om
op de welzijnseisen in te spelen. Dit kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door de
huisvesting te optimaliseren. Voor bedrijven die al langer bestaan en al langer dezelfde
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bedrijfsvoering hanteren wordt dit lastiger. Als de welzijnseisen verplicht worden wat
betekend dit dan voor de ondernemers? Hebben zij de mogelijkheid om hun bedrijfsvoering
aan te passen of is dit voor hen geen optie?
De doelgroep is voornamelijk de ondernemer vanuit de hippische sector. De ondernemer is
degene die voor zijn paarden zorgt en hij bepaalt het welzijn van zijn dieren. Tevens zorgt de
ondernemer ervoor hoe de paardenhouderij tegenover de maatschappij wordt
gepresenteerd. Voor de organisaties: KNHS, FNRS en SRP is het ook van belang om over
de gevolgen na te denken. Hoe gaan de ondernemers om met het MVO in combinatie met
het paardenwelzijn.
1.5

Hoofd- en deelvragen

1.5.1 De hoofdvraag
Hoe geven manegehouders invulling aan het waarborgen van paardenwelzijn als onderdeel
van maatschappelijk verantwoord ondernemen?
Om goed antwoord te geven op deze hoofdvraag is het opgesplitst in de volgende
deelvragen:
1.5.2 Deelvragen
1. Wat zijn de richtlijnen en adviezen voor het waarborgen van paardenwelzijn voor
manegehouders?
2. Welke onderwerpen van deze richtlijnen en adviezen worden door
manegehouders in de praktijk opgepakt?
3. Hoe gaat de manegehouder om met de maatschappelijke druk om het welzijn van
paarden te blijven waarborgen?
4. Op welke wijze laat de manegehouders zien dat hij maatschappelijk verantwoord
onderneemt?
1.6 Doelstelling
Het doel van het onderzoek is: Hoe geven manegehouders invulling aan het waarborgen van
paardenwelzijn als onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen?
Aan de hand van dit afstudeerwerkstuk wordt onderzocht hoe de hippische ondernemer
maatschappelijk verantwoord kan ondernemen in combinatie met paardenwelzijn. Hierbij
wordt gekeken naar bekendheid zijnde welzijnseisen geldend binnen de hippische sector en
voornamelijk voor de maneges/pensionstallen. Aan de hand van deze welzijnseisen wordt
gekeken wat de gevolgen zijn voor de hippische ondernemers. Er zal tevens gekeken
worden naar maneges/pensionstallen in de Randstad en bedrijven op het platteland.
Zodra de welzijnseisen worden gehandhaafd zal de ondernemer hierop voorbereid moeten
zijn en de eventuele kosten voor zijn rekening moeten nemen. Onder de manegehouders
leeft het onderwerp, het is nu zaak om het verder in beeld te brengen.
Daarnaast is het doel om de manegehouders bewust te maken van de gevolgen die wellicht
voor hen te wachten staan. Voldoen aan de welzijnseisen is een hele uitdaging maar heeft
ook zeker voordelen. Voor de verschillende certificaten zal de manege gemakkelijker in
aanmerking komen en dit zorgt tevens voor meer naamsbekendheid. Hierdoor kan het aantal
klanten gaan stijgen.
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2. Materiaal en methoden
Om de hoofd- en deelvragen te kunnen beantwoorden is onderzoek gedaan. Hierbij werd
vooral gezocht naar wetenschappelijke bronnen over het onderwerp paardenwelzijn.
Belangrijke sites en rapporten zijn onder andere van de Universiteit uit Wageningen,
Handboek Kwantitatieve Informatie Veehouderij (hierna: KWIN) en van de betrokken
instanties zoals de SRP, KNHS en FNRS. Bij deze organisaties zijn interviews gehouden en
opgestelde rapporten bestudeerd. Door het vooronderzoek is een goede voorkennis
opgedaan om zo het afstudeerwerkstuk verder uit te werken. De literatuurstudie werd
gedaan tijdens het vooronderzoek. De onderzoeksmethode is per deelvraag toegelicht.
2.1 Afbakening onderzoek
Er werd gekeken naar hoe de ondernemer maatschappelijk verantwoord kan ondernemen in
combinatie met het paardenwelzijn. Uit het vooronderzoek zal blijken welke welzijnseisen er
op dit moment zijn. Daarna werd gekeken hoe de hippische bedrijven nu zijn ingericht en wat
er moet gebeuren om aan de welzijnseisen te kunnen voldoen. Doordat veel subsectoren
binnen de paardenhouderij zijn werd er gekozen om alleen te kijken naar maneges en
pensionstallen. Dit om het onderzoek realistisch te houden. Daarnaast komen op de manege
de meeste mensen die een beeld vormen over de paardenhouderij. De manege is vaak
gecombineerd met een pensionstal vandaar dat deze subsector er ook bij werd betrokken.
2.2 Onderzoeksopzet
Om de hoofd- en deelvragen van dit onderzoek goed te kunnen beantwoorden is bij het
vooronderzoek een literatuurstudie gedaan. Hierbij is gezocht naar wetenschappelijke
bronnen en boeken die betrekking hebben op het paardenwelzijn en alle aspecten die daarbij
komen kijken. Er is voornamelijk gebruik gemaakt van het internet. Tevens is gezocht via de
databank van Aeres Hogeschool. Daarin zijn verschillende rapporten naar voren gekomen
zoals: KWIN, hippisch monitor en WUR. Er is gebruik gemaakt van boeken, tijdschriften of
kranten waarin relevante stukken staan voor dit onderzoek. Hierbij is gelet op de
betrouwbaarheid van bronnen.
Voor de informatie vanuit het werkveld zijn interviews gehouden met verschillende
ondernemers uit verschillende gebieden. Dit zijn bedrijven in de Randstad en bedrijven op
het platteland. Er is contact gezocht met hippische bedrijven die al aan de welzijnseisen
voldoen en hoe zij dit hebben aangepakt. Tevens is contact gezocht met de instanties die de
welzijnseisen vertalen naar de sector.
2.3 Richtlijnen en adviezen manegehouders
Wat zijn de richtlijnen en adviezen voor het waarborgen van paardenwelzijn voor
manegehouders?
Bij deze deelvraag werd onderzocht hoe de manegehouders omgaan met de gestelde
welzijnseisen. De welzijnseisen zijn bekend en worden beschreven in de gids voor goede
praktijken opgesteld door de SRP. Om een beter beeld te krijgen van wat het paardenwelzijn
nu precies inhoud zijn in deze deelvraag de welzijnseisen verder bestudeerd. Welke
certificaten worden aan paardenwelzijn gehangen en voor welke certificaten komen de
maneges en pensionstallen in aanmerking? Hoe kan manegehouders het paardenwelzijn
waarborgen? Voor de beantwoording van deze vraag is contact gelegd met verschillende
organisaties zoals de KNHS, SRP en FNRS. Tevens zijn de opgestelde rapporten
bestudeerd voor verdere informatie.
2.4 Richtlijnen en adviezen opgepakt door manegehouders
Welke onderwerpen van deze richtlijnen en adviezen worden door manegehouders in
de praktijk opgepakt?
Om deze deelvraag te kunnen beantwoorden zijn de manegehouders benaderd. Dit is
gedaan door middel van een interview. Het criteria was en is gehaald om twintig
manegehouders te benaderen. De maneges bevinden zich op het platteland en rondom de
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stad. De vragen zijn vooraf opgesteld en deze zijn terug te vinden in bijlage 6. Verder zijn
ook de organisaties benaderd over dit onderwerp hoe zij hierover denken. De organisaties
zijn onder andere KNHS, SRP en FNRS. Deze organisaties weten goed wat er in de praktijk
speelt en zien veel maneges voorbij komen.
2.5 Maatschappelijke druk
Hoe gaat de manegehouder om met de maatschappelijke druk om het welzijn van
paarden te blijven waarborgen?
Bij deze deelvraag is meer ingezoomd hoe de manegehouder omgaat met de druk vanuit de
maatschappij. Om deze deelvraag te kunnen beantwoorden zijn vragen toegevoegd aan het
interview zoals bij deelvraag 2. De vragen zijn tevens terug te vinden in bijlage 6. De
manegehouders zijn gevraagd of zij de maatschappelijke druk voelen en of zij vinden dat de
maatschappij bepaald hoe de dieren gehouden moeten worden. Veel mensen die niet met
paarden in aanraking komen vinden het vaak zielig hoe de paarden worden gehouden en dat
het paard het werk moet doen. Hierin is meegenomen hoe de maneges het welzijn van de
paarden kunnen blijven waarborgen. Om deze deelvraag verder te kunnen beantwoorden
zijn dezelfde manegehouders benaderd zoals beschreven in deelvraag 2.
2.6 Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Op welke wijze laat de manegehouders zien dat hij maatschappelijk verantwoord
onderneemt?
Bij deze deelvraag werd gekeken naar de mogelijke gevolgen van de ruimtelijke ordening
met betrekking tot een manegehouder. Hierbij is gedacht aan de veranderende milieueisen,
nota’s over het gebruik van schuilstallen en bijvoorbeeld de mestwetgeving. Ruimtelijke
ordening heeft vooral te maken met maatwerk. De exacte toepassing van de regels verschilt
per gemeente, locatie en bedrijf. Tevens heeft het betrekking tot het verlichten van de
buitenbak en de mest/stank. Wat kan de manegehouder hierin meenemen om het bedrijf te
verbeteren? Tevens is gekeken naar verschillende bedrijven waar zij zich bevinden. Namelijk
een manege op het platteland en een manege in de Randstad. Wat is tussen beide bedrijven
het verschil en hoe zien zij de toekomst? Deze deelvraag is op dezelfde wijze beantwoord
als deelvraag 2.
Vervolgens is gekeken naar hoe de manegehouder dit kan toepassen op zijn bedrijf. Om er
achter te komen hoe de manegehouder denkt over het MVO zijn er vragen toegevoegd in
bijlage 6. Zijn er voor de manegehouder nog mogelijkheden om verder uit te breiden en te
kunnen voldoen aan de welzijnseisen? Er is contact gelegd met verschillende organisaties
zoals de KNHS, SRP en FNRS. De opgestelde rapporten zijn bestudeerd voor verdere
informatie.
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3. Resultaten
Om de deelvragen te kunnen beantwoorden zijn in het totaal 22 interviews gehouden met
experts van verschillende instanties zoals: de SRP en FNRS. Ook zijn in het totaal 20
hippische ondernemers geïnterviewd (hierna: de onderzochte groep). De gehouden
interviews zijn toegevoegd in bijlagen 9 en 10. De uitkomsten van de interviews zijn verwerkt
in de hieronder uitgewerkte deelvragen.
3.1 Richtlijnen en adviezen manegehouders
De volgende onderwerpen van de organisaties SRP en FNRS zijn naar voren gekomen
tijdens het gehouden interview (zie tabel 3.1.1).
Tabel 3.1.1 Onderwerpen van de organisaties. ‘X’ betekent tijdens het interview wel aan bod
gekomen en ‘-’ betekent tijdens het interview niet aan bod gekomen.
Onderwerp:
SRP
FNRS
Manegehouders hebben het beste
voor met hun dieren, inkomsten
vanuit het dier
X
X
Sector ligt onder een vergrootglas
X
X
Niet voldoen aan richtlijn 
X
alternatief ondernemer
Keurmerk paard en welzijn
X
Onvoldoende kennis ondernemers
X
X
Wet voor dieren wordt niet
gehandhaafd
Wetgeving sluit niet aan

-

X

-

X

Vanuit de SRP is de Gids van Goede praktijken opgesteld om de richtlijnen weer te geven
voor de paardenhouder. In bijlage 1 zijn de twaalf richtlijnen terug te vinden. De SRP geeft
aan dat wel degelijk verbeterpunten zijn bij de manegehouders. ‘’De gezondheid van de
paarden staan bij de manegehouders hoog in het vaandel. De inkomsten moeten genereert
worden vanuit het dier. De manegehouders zijn op zoek naar alternatieven, zodra zij niet
voldoen aan de richtlijnen uit de Gids van Goede praktijken. Dit doen ze door bijvoorbeeld de
paarden voldoende beweging te geven wanneer de boxen niet voldoen aan de afmetingen.
In sommige gevallen weet de manegehouder niet beter. De manegehouders doen in de
praktijk de handelingen bewust maar zijn niet van op de hoogte wanneer het beter kan. Het
is dus van belang om de kennis van het houden van paarden continu blijven verbeteren’’
aldus expert een van de SRP.
Een aanvulling op de twaalf richtlijnen van de SRP is het Keurmerk Paard en Welzijn in het
leven geroepen. Het keurmerk is er om paardenbedrijven te kunnen beoordelen op het
welzijn. De criteria waaraan het paardenbedrijf moet voldoen is gevormd uit doelstellingen
voor paardenwelzijn vanuit de overheid en organisaties binnen de sector. Paardenbedrijven
die aan de welzijnsnorm voldoen krijgen het Keurmerk Paard en Welzijn. Voor de
paardenhouder is het een erkenning voor het bedrijf die streven naar het beste welzijn voor
hun dieren (Sloet et al., 2018). In bijlage 7 wordt de toetsing op de volgende onderwerpen
toegelicht: voeding, gedrag, gezondheid en huisvesting.
De FNRS neemt het paardenwelzijn mee tijdens de keuring van het sterrensysteem. De
manegehouder wordt gecontroleerd op 47 punten door een inspecteur. Deze keuring vindt
om de twee jaar plaats. Zodra de ondernemer een onvoldoende scoort gaat de directeur
samen met een bestuurslid er heen om te kijken wat er aan de hand is en of het welzijn naar
hoger niveau gebracht kan worden. Volgens een expert van de FNRS kan de wetgeving hier
nog beter op aansluiten dan dat het nu geregeld is. Tevens zal de Wet dieren en het besluit
houders van dieren meer gehandhaafd moeten worden, zie bijlage 2. De NVWA heeft moeite
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om de huidige wetgeving te handhaven. Dit resulteert in hoge kosten voor het bedrijf om aan
deze wetgeving te kunnen voldoen. Een expert van de FNRS is blij met resultaat van de
afgelopen twee jaar. Twee jaar geleden waren er nog 48 maneges met als huisvesting
stands, dit is nu terug gedrongen naar één manege met stands (FNRS, 2018).
3.2 Richtlijnen en adviezen opgepakt door manegehouders
In de volgende figuren worden antwoorden van de onderzochte groep weergegeven. Wat
opviel bij het onderwerp welzijnseisen is dat van de onderzochte groep 23% onbekend is met
de Gids van Goede praktijken. Het grootste deel van de onderzochte groep vindt het lastig
om met deze richtlijnen om te gaan (zie figuur 3.2.1). Het antwoord op de vraag wat de
ondernemers zelf kunnen verbeteren aan het paardenwelzijn is dat de stallen groter gemaakt
kunnen worden. Meer dan de helft van de onderzochte groep wil dit graag toepassen binnen
het bedrijf. 24% vindt dat de paarden langer naar buiten moeten om het paardenwelzijn te
verbeteren (zie figuur 3.2.2).

Figuur 3.2.1 Hoe de onderzochte groep omgaat met de welzijnseisen opgesteld door de SRP

Figuur 3.2.2 De verbeteringen die de onderzochte groep kan toepassen op het gebied van
paardenwelzijn
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Vanuit de praktijk worden de verschillende adviezen en richtlijnen opgepakt door de
manegehouders. Uit onderzoek is gebleken dat de manegehouders de eisen vanuit de Gids
van Goede praktijken ‘logisch’ vinden. De mogelijkheden tot verbetering van de
accommodatie gaat vooral om de grootte van de stallen. De stallen zijn vaak groot genoeg
voor de shetlanders en pony’s. Bij grotere paarden, rond de 1.80 meter, zijn de stallen vaak
een halve vierkante meter te klein. De richtlijnen voor het stallen van grotere paarden worden
hierin niet opgepakt.
3.2.1 Bezit certificaten
Het antwoord op de vraag of de ondernemer in het bezit is van certificaten luidt dat 15
ondernemers van de onderzochte groep alleen in het bezit zijn van het certificaat veilig
paardrijden. De onderzochte groep is echter niet in het bezit van een keurmerk betreft
paardenwelzijn, ze zijn echter wel aangesloten bij de FNRS. De onderzochte groep gaf
hierbij aan dat voldoen aan een keurmerk geen probleem hoeft te zijn, maar eerder het
probleem ligt bij het financiële gedeelte dat een keurmerk met zich mee brengt. Het gaat
hierbij om de kosten om een keuringsrapport te laten opstellen. Alle ondernemers van de
onderzochte groep waren niet in het bezit van certificaten in samenhang met paardenwelzijn
(zie figuur 3.2.1.1).

Figuur 3.2.1.1 Het bezit van certificaten bij de onderzochte groep
3.3 Maatschappelijke druk
Op de vraag of de ondernemer de maatschappelijke druk voelt vanuit de maatschappij werd
verschillend geantwoord. 41% Voelt de druk meer dan voorheen, 47% voelt de druk meer
over de onderwerpen voeren, strooisel en weidegang (zie figuur 3.3.1). Vanuit de
maatschappij zijn veel verschillende meningen over het houden van paarden. Maar 20% van
de onderzochte groep merkt dat de maatschappij denkt dat hun mening telt en de
onderzochte groep denkt dat de maatschappij vindt dat de paarden langer naar buiten
moeten of dat er meer hooi moet worden gevoerd (zie figuur 3.3.2).
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Figuur 3.3.1 De druk die gevoeld wordt bij de onderzochte groep vanuit de maatschappij

Figuur 3.3.2 De mening van de maatschappij over het houden van paarden
De discussies over het paardenwelzijn met ondernemers worden regelmatig gevoerd. Vaak
gingen discussies over het bedrijfsmatig houden van paarden. De paarden zijn voor de
ondernemer het kapitaal en met dit kapitaal moeten zij het geld mee verdienen. Wat vooral
terug kwam is dat vaak de pension- manegeklanten een andere mening hadden over het
houden van paarden (zie figuur 3.3.3).
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Figuur 3.3.3 Discussies tussen de ondernemers en klanten
‘’De manegehouders maken zich zeker zorgen om de maatschappelijke druk betreft het
onderwerp welzijn van paarden. De ene helft van de manegehouders houdt zich vast aan het
idee dat vroeger alles beter was, de andere helft houdt zich meer bezig met de toekomst en
wil zich hierop graag voorbereiden. Aan de FNRS de taak om deze manegehouders te
inspireren om hun bedrijf draaiende te houden en de ondernemers mee te laten gaan met de
tijd’’ aldus een expert van de FNRS.
‘‘Tevens door de observatie van Dier & Recht is de sector onder druk gezet. Het is lastig
voor de manegehouders om hierop te acteren. Zij zijn dag en nacht bezig met de verzorging
van hun paarden. Het is lastig om op deze maatschappelijke druk te acteren. Van de
Nederlandse bevolking heeft 3% wat met paarden, de overige 97% heeft een mening over
paarden’’ aldus een expert van de SRP.
Zowel de FNRS als de SRP zijn er van overtuigd dat manegehouders meer moeten gaan
laten zien wat ze precies doen op hun manege om het welzijn van de paarden te kunnen
waarborgen. Voor de manegehouders zijn voeren, verzorging van paarden, stallen
uitmesten, bezoek dierenarts, bezoek hoefsmid enz. de dagelijkse werkzaamheden. Het is
belangrijk om de maatschappij te laten zien wat je doet op de manege om het welzijn van de
paarden te waarborgen. Maak het tastbaar wat je doet op het bedrijf, zorg voor een goede
website, sociale media en folders. Leg vast wat er gebeurd op de manege en laat het zien
aan de buitenwereld. Zo vertel je het verhaal van het bedrijf. Het gevolg hiervan kan zijn dat
mensen fan worden van het bedrijf. Fans zijn vaak bereid om te helpen, meer te betalen en
eventuele fouten te vergeven. Dit zorgt voor een positief beeld van het bedrijf. Door de
activiteiten te delen op sociale media wordt de sociale druk groter en krijg je een ander
mechanisme. Onder de manegehouders blijkt dat ze wel doen aan sociale media, maar het
lastig vinden om het goed neer te zetten.
3.4 Maatschappelijk verantwoord ondernemen
De druk bij de ondernemers over het onderwerp MVO is onderling verdeeld. Namelijk 40%
voelt de druk niet, 45% voelt de druk wel om bezig te zijn met het MVO (zie figuur 3.4.1). De
duurzame handelingen die de ondernemer uitvoert is voornamelijk het gebruik van
natuurlijke bestrijdingsmiddelen. 40% Van de onderzochte groep gebruikt voornamelijk
natuurlijke bestrijdingsmiddelen(zie figuur 3.4.2).
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Figuur 3.4.1 De druk die wordt gevoeld door de onderzochte groep over MVO

Figuur 3.4.2 Duurzame handelingen die de onderzochte groep uitvoert
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Van de onderzochte groep denkt 70% toch positief over het MVO (zie figuur 3.4.3).

Figuur 3.4.3 Gedachten over het MVO door de onderzochte groep
Als eerste is aan de onderzochte groep gevraagd of de ondernemer druk voelt vanuit de
maatschappij op het gebied van MVO. De meningen hierover waren duidelijk verdeeld onder
de onderzochte groep. De meeste ondernemers hebben mens, dier en natuur hoog in het
vaandel staan. Zij vinden het belangrijk om hiermee rekening te houden. Daarnaast houden
ze ook rekening mee met de bestrijdingsmiddelen voor op het land of bij de buitenbak. De
manegehouders laten op verschillende manieren zien hoe zij omgaan met MVO.
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4. Discussie
De doelstelling van het onderzoek was inzicht te krijgen in hoe de manegehouders invulling
geven aan het waarborgen van paardenwelzijn als onderdeel van MVO. Daarnaast is het
doel om de manegehouders bewust te maken van de gevolgen die wellicht voor hen te
wachten staan.
Het belangrijkste resultaat uit dit onderzoek is dat de meest gebruikte richtlijnen voort komen
vanuit de Gids van Goede praktijken opgesteld door de SRP. De onderzochte groep vindt
het lastig om er mee om te gaan, niet alle manegehouders waren bekend met de Gids van
Goede praktijken. De verbeteringen die zij kunnen toepassen binnen het bedrijf is
voornamelijk de boxen groter maken. De maatschappelijke druk wordt vooral uitgeoefend op
de onderwerpen: voeren, strooisel en weidegang. Teven zijn er veel discussies over het
onderwerp paardenwelzijn, voornamelijk gaat dit over het bedrijfsmatig houden van paarden.
De onderzochte groep laat zien dat zij bezig zijn met MVO, dit laten zij zien door onder ander
gebruik te maken van natuurlijke bestrijdingsmiddelen.
De deelvragen waren goed op de hoofdvraag afgestemd waardoor voldoende informatie
verzameld kon worden om de resultaten te kunnen schrijven. Voor de deelvragen 1, 2 en 3 is
gebruik gemaakt van twee experts van de instanties SRP en FNRS. Het kwantitatief
onderzoek werd gedaan door het houden van interviews onder de 20 manegehouders. De
resultaten hiervan zijn eveneens gebruikt voor de deelvragen 2, 3 en 4. Met de organisaties
SRP en FNRS is contact gelegd via de e-mail en vervolgens een afspraak gemaakt. Tijdens
de interviews zijn de deelvragen aan bod gekomen en met beide organisaties is hierover
gesproken. Om nog meer informatie te kunnen verkrijgen had meer door gevraagd kunnen
worden tijdens het interview. Voor een breder beeld hadden nog meer experts aan het woord
kunnen komen dan alleen de huidige twee, waardoor de zienswijzen van meerdere experts
vergeleken hadden kunnen worden. Dit zou geresulteerd kunnen hebben in een vollediger
antwoord.
De vragen van het interview zijn terug te vinden in bijlage 6. De gehouden interviews onder
de onderzochte groep verliep wat stroef. Het contact verliep eerst via de e-mail. Op de e-mail
werd weinig tot niet gereageerd waardoor het contact verder telefonisch verliep. Doordat de
manegehouders telefonisch werden benaderd konden zij gemakkelijk hun antwoorden
toelichten. Hierdoor kreeg de onderzoeker meer informatie en konden tijdens het interview
aanvullende vragen worden gesteld. De antwoorden zijn samengevoegd en zijn terug te
vinden in bijlage 10. Het nadeel van een kwantitatief onderzoek is dat je continu de
organisaties moet benaderen om de juiste informatie te kunnen verkrijgen. Vaak zijn
bedrijven druk of wordt net op het verkeerde moment telefonisch contact gezocht. Het kost
veel tijd om de verkregen resultaten te verwerken.
Om een vollediger beeld te krijgen hadden nog meer manegehouders benaderd kunnen
worden. Hierdoor kan nog duidelijker naar voren komen waar de manegehouders tegen aan
lopen. Daarbij had het ministerie LNV benaderd kunnen worden voor een interview om te
horen hoe hun over dit onderwerp dachten. Daarnaast is de organisatie Dier & Recht wel
benaderd voor reactie, helaas werd door hun verwezen naar het geschreven rapport.
Voor een uitgebreider onderzoek had een uitstap gemaakt kunnen worden naar een andere
sector. Bijvoorbeeld een uitstap naar de veehouderij sector. Deze sector heeft ook te maken
met welzijnseisen en de druk vanuit de maatschappij. Hierbij had onderzoek gedaan kunnen
worden naar hoe zij het hebben aangepakt met betrekking tot het welzijn van hun dieren.
Echter, er bestaat dan een kans dat er te veel afgeweken wordt van het onderzoek,
waardoor moeilijker wordt om een concreet antwoord te geven op de hoofdvraag.
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Bij een eventueel volgonderzoek is het verstandig om een soortgelijk onderzoek uit te voeren
om te kijken of het paardenwelzijn is verbeterd en hoe de manegehouders er op dat moment
tegen aan kijken.
De Gids van Goede praktijken is één van de meest gebruikte richtlijnen voor manegehouders
(SRP, 2018). De organisaties SRP en FNRS zijn het er over eens dat de manegehouders
het beste voor hebben met hun dieren. De inkomsten moeten immers gegenereerd worden
vanuit het dier. Door het onderzoek van Dier & Recht ligt de hippische sector onder een
vergrootglas (Dier&Recht, 2018). Volgens deze organisatie hebben de paarden van
manegehouders het slecht in Nederland. Dit terwijl alle paardenhouders en- eigenaren
bewust om moeten gaan met de welzijnsbehoeften en de gezondheidseisen van het paard
(van Dierendonck, Laarakker, & Voest, 2009). Gevoelens en emoties van het paard staan
centraal bij het onderwerp welzijn, dit zal dan ook centraal moeten staan bij de
manegehouder zelf. De ondernemer moet in de gaten houden of de paarden zich goed
voelen en niet onnodig lijden (Ohl, Arndt, & van der Staay, 2008). Om dit te kunnen
beoordelen kan er onder ander gebruik gemaakt worden van de richtlijnen vanuit de Gids
van Goede praktijken en de vijf vrijheden van Brambell. Het dier moet hierbij vrij zijn van pijn
en andere ongemakken (Westerduin, 2009). Zoals in paragraaf 3.2 is beschreven is dat 23%
van de onderzochte groep niet bekend is met de Gids van Goede praktijken, 39% vindt het
lastig om met deze welzijnseisen om te gaan.
Door de groeiende bezorgdheid vanuit de maatschappij over het welzijn is het van belang
dat organisaties onderzoek doen naar de gesteldheid van het dierenwelzijn. Om verder het
paardenwelzijn te kunnen waarborgen op maneges heeft Dier & Recht enkele aanbevelingen
beschreven. Om het welzijn van de dieren te waarborgen moeten welzijnscontroles altijd
door een expert in paardenwelzijn en gedrag worden uitgevoerd. Controles op
paardenwelzijn moeten volgens de organisatie onaangekondigd en grondig uitgevoerd
worden. In bijlage 8 is terug te vinden hoe het rapport is opgesteld met daarbij de
bijbehorende aanbevelingen (Dier&Recht, 2018). Vanuit de onderzochte groep gezien zijn zij
zelf ook bezig met het verbeteren van het welzijn. Het gaat vooral om het groter maken van
de boxen en het meer aanbieden van weidegang aan de paarden. Dier & Recht heeft tijdens
het onderzoek geen gebruik gemaakt van de Gids van Goede praktijken, maar is uit gegaan
van het besluit houders. Dit besluit is officieel nog geen wet, zie bijlage 2. De FNRS keurt wel
de maneges aan de hand van de richtlijnen vanuit de Gids van Goede praktijken (FNRS,
2018).
Volgens de SRP bedenkt de ondernemer alternatieven voor het waarborgen van het
paardenwelzijn zodra hij niet voldoet aan de richtlijnen. Om het paardenwelzijn te verbeteren
is het belangrijk dat het paard zijn natuurlijke gedrag kan vertonen. Het paard is gewend om
vele kilometers af te leggen, daarom is het belangrijk om het paard voldoende beweging te
geven. Tevens is dit van belang voor de werking van het maag- darmstelsel. In de natuur
besteedt het paard namelijk gemiddeld 16 uur per dag aan eten en lopen (Veldman &
Kooistra, 2010).
De gehele onderzochte groep van ondernemers zijn niet in het bezit van certificaten betreft
het paardenwelzijn, 15 daarvan zijn wel aangesloten bij de FNRS of in het bezit van het
certificaat veilig paardrijden. Dit certificaat zorgt voor dat mensen veilig gebruik kunnen
maken van de accommodatie, maar het certificaat zorgt ook voor de veiligheid van de
paarden (Veilig paardrijden, 2018). Om het paardenwelzijn te kunnen verbeteren moeten
maneges wellicht verplicht worden om deel te nemen aan het Keurmerk Paard en Welzijn.
De criteria van dit keurmerk is opgesteld vanuit de overheid en organisaties binnen de
sector. De onderwerpen waar de maneges op worden gekeurd gaan voornamelijk over
voeding, gedrag, gezondheid en huisvesting (Sloet et al., 2018).
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De manegehouder voelt de maatschappelijke druk vanuit de maatschappij zeker. Van de
onderzochte groep geeft tien van de twintig aan dat er veel meningen zijn over het
onderwerp paardenwelzijn. Er wordt meer druk gelegd over het onderwerp voeren, strooisel
en weidegang. Vanuit de online discussie is gebleken dat er ook veel discussie is over het
onderwerp huisvesting. Paarden worden gebruikt voor verschillende doeleinden, moet hierop
de huisvesting ook worden aangepast? Zouden sportpaarden wel beschermd moeten
worden tegen blessures en verwondingen? Of zouden alle paarden gelijkmatig gehuisvest
moeten worden? Aan deze discussies is te merken dat de maatschappij invloed heeft op het
houden van paarden (Birza, ter Kuile, Baetens, & Stans, 2008).De levenswijze van paarden
is veranderd door de mens, vanuit het paard gezien is dit geen vrijwillige keuze en worden
paarden op een gedomesticeerde levenswijze gehouden. Er kan ook gekozen worden voor
een natuurlijke gedomesticeerde levenswijze, hiermee wordt bedoeld dat het houden van
paarden zo dicht mogelijk ligt bij het natuurlijk gedrag van het paard (O’Brien, Terry, &
Jimmieson, 2008).
De manegehouder is wel degelijk bezig met MVO. De druk betreft het MVO is verdeeld
binnen de onderzochte groep. De duurzame handelingen die de manegehouders uitvoeren
gaan voornamelijk over de natuurlijke bestrijdingsmiddelen. Daarnaast hebben de
manegehouders een hoge welzijnstandaard en staat natuur, mens en milieu hoog in het
vaandel. Vanuit de drie P’s zijn de manegehouders vooral bezig met het onderdeel Planet en
Profit. Ze houden rekening met de bedrijfsactiviteiten op het gebied van milieu en het
scheiden van afval (Moratis & van der Veen, 2010). Daarnaast houden ze ook rekening met
de economische effecten van de bedrijfsactiviteiten. De manegehouders kunnen nog meer
gaan kijken naar het aanleggen van duurzame rijbanen. Ook is er nog winst te behalen in de
kringloop van paardenmest (Neijenhuis et al., 2012).
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5. Conclusie & Aanbevelingen
Het doel van dit onderzoek is onderzoeken hoe manegehouders maatschappelijk
verantwoord kunnen ondernemen in combinatie met paardenwelzijn. Voldoen aan de
welzijnseisen is een hele uitdaging, maar heeft ook zeker voordelen. Een voordeel is
bijvoorbeeld dat de maneges gemakkelijker in aanmerking komen voor verschillende
certificaten en dit zorgt dan weer voor meer naamsbekendheid en zo een stijging van het
aantal klanten.
5.1

Conclusies

5.1.1 Richtlijnen en adviezen manegehouders
Wat zijn de richtlijnen en adviezen voor het waarborgen van paardenwelzijn voor
manegehouders?
De conclusie van deelvraag één is dat de meest gebruikte richtlijnen voor het paardenwelzijn
voort komen uit de Gids van Goede praktijken, die is opgesteld door de SRP. Van de
onderzochte groep zijn drie van de twintig onbekend met de gids van goede praktijken.
Zowel de FNRS als de SRP zijn ervan overtuigd dat de manegehouders het beste voor
hebben met hun dieren, de inkomsten moeten gegenereerd worden vanuit het dier. Zij zijn
24 uur per dag, 7 dagen in de week bezig met hun bedrijf en de verzorging van hun dieren.
Volgens de SRP is de manegehouder niet meteen fout zodra hij niet voldoet aan de richtlijn.
Als hij een alternatief biedt om het welzijn te bevorderen, hoeft dit geen probleem te zijn.
Daarbij hoeft de manegehouder het niet opzettelijk verkeerd te doen, het kan ook komen
door gebrek aan de juiste kennis. Om het welzijn verder te kunnen bevorderen zal de wet
voor dieren meer gehandhaafd moeten worden. De wetgeving en welzijnseisen sluiten niet
op elkaar aan, dit zorgt vaak voor lastige situaties.
5.1.2 Richtlijnen en adviezen opgepakt door manegehouders
Welke onderwerpen van deze richtlijnen en adviezen worden door manegehouders in
de praktijk opgepakt?
De conclusie op deelvraag twee is dat de onderzochte groep bezig is met het verbeteren van
het paardenwelzijn op zijn bedrijf. Hierin worden verschillende richtlijnen en adviezen
opgepakt. Van de onderzochte groep vinden vijf van de twintig manegehouders de eisen
logisch en zou het niet anders willen. Volgens zeven van de twintig voldoen zij aan de
welzijnseisen. Daarnaast zijn er drie onbekend met de Gids van Goede praktijken en vinden
vijf manegehouders het lastig om er mee om te gaan. Om het welzijn verder te verbeteren
kunnen de manegehouders voornamelijk de stallen groter maken. Van de onderzochte groep
vinden vijftien van de twintig dat zij dit kunnen verbeteren binnen hun bedrijf om het welzijn
te bevorderen. Daarnaast zijn veel gegeven antwoorden om de paarden langer buiten te
laten staan en het voerarrangement aan te passen. Van de onderzochte groep zijn er vijftien
in het bezit van een certificaat. Zij zijn in het bezit van het certificaat veilig paardrijden of
aangesloten bij de FNRS. Geen van de onderzochte groep is in het bezit van een certificaat
voor welzijn van de paarden. De onderzochte groep kan in aanmerking komen voor het
keurmerk Paard en Welzijn.
5.1.3 Maatschappelijke druk
Hoe gaat de manegehouder om met de maatschappelijke druk om het welzijn van
paarden te blijven waarborgen?
De conclusie van deelvraag drie is dat de ondernemer de maatschappelijke druk voelt vanuit
de maatschappij en worstelt met de daarbij horende meningen. Van de onderzochte groep
geven tien van de twintig manegehouders aan dat er veel meningen zijn vanuit de
maatschappij. Deze meningen tellen zeker mee. De mening vanuit de maatschappij zegt
vooral dat paarden meer ruwvoer tot hun beschikking moet hebben en dat de paarden meer
gebruik moeten kunnen maken van weidegang. Dertien manegehouders voelen de druk
vanuit de maatschappij meer dan voorheen en vindt het lastig om hiermee om te gaan. De
manegehouders hebben wel eens een discussie met manege- en pensionklanten.
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Het gaat vooral over de onderwerpen voeren, strooisel en weidegang. Van de onderzochte
groep geven zeventien van de twintig aan dat er ook discussies gevoerd worden over hoe
paarden bedrijfsmatig gehouden kunnen worden. De organisaties FNRS en de SRP zijn er
van overtuigd dat manegehouders meer moeten gaan laten zien wat er gebeurd op hun
bedrijf. Het is belangrijk om te laten zien wat de ondernemer allemaal doet voor zijn dieren.
5.1.4 Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Op welke wijze laat de manegehouders zien dat hij maatschappelijk verantwoord
onderneemt?
De conclusie van deelvraag vier is dat negen van de twintig manegehouders de druk voelen
als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen, acht manegehouders voelen de
druk helemaal niet. Als het gaat om duurzaam handelen voeren de manegehouders dit uit
door zo natuurlijk mogelijk te acteren. Acht manegehouders doen dit door natuurlijke
bestrijdingsmiddelen in te zetten. De onderzochte groep ziet de toekomst van
maatschappelijk ondernemen positief.
5.1.5 Waarborgen paardenwelzijn
Hoe geven manegehouders invulling aan het waarborgen van paardenwelzijn als
onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen?
De manegehouders geven invulling aan het waarborgen van welzijn door alternatieven te
zoeken zodra ze niet voldoen aan de welzijnseisen. Een voorbeeld hiervan is al eerder
genoemd, namelijk: de grote van de stallen. Over het algemeen zijn de meeste maneges
aangesloten bij de FNRS, die 1 keer in de 2 jaar komt controleren of het onderdeel
paardenwelzijn nog in orde is. Daarnaast houden de manegehouders rekening met de
verschillende bestrijdingsmiddelen en het zorgen voor zo min mogelijk afval. Om
daadwerkelijk in aanmerking te komen voor een keurmerk, komt vaak het financiële gedeelte
om de hoek kijken. Hierdoor is het niet altijd mogelijk om hieraan deel te nemen. Om de
maatschappelijke druk te minimaliseren kan de manegehouder zelf ook wat doen. De
manegehouder kan dit doen door sociale media: laat zien wat er gebeurd op hun bedrijf.
Wanneer de hoefsmid of dierenarts langskomt, leg dit vast en maak het tastbaar. Voor de
manegehouder zijn dit vaak de normale werkzaamheden, maar het is zeker van belang om
dit te laten zien aan de maatschappij.
5.2 Aanbevelingen
De aanbevelingen die aansluiten bij de conclusies zijn:
- Als eerste de manegehouders bewust maken van wat hun te wachten staat. Zodra de
richtlijnen wettelijk worden vastgesteld zullen de manegehouders hierop moeten
acteren. De organisaties FNRS en de SRP kunnen hier een belangrijke rol in spelen.
- De FNRS en de SRP moeten gaan zorgen voor een platform waar de maneges op
terug kunnen vallen. Zij zullen moeten zorgen voor advies en dat zij de vragen van de
manegehouders kunnen beantwoorden. Daarnaast kunnen zij laten zien welke
maneges voldoen aan de gestelde richtlijnen, en dit promoten via sociale media. Er
zullen cursusavonden georganiseerd kunnen worden om dit verder toe te lichten.
Het rapport van Dier & Recht zegt iets over het paardenwelzijn op de maneges. Helaas
benoemen zij niet de maneges waar het paardenwelzijn wel goed op orde is. Aan hen de
taak om ook maneges te benoemen en te laten zien aan de maatschappij waar het wel goed
voor elkaar is. Daarnaast hebben zij geen gebruik gemaakt van de Gids van Goede
praktijken, maar van de wet dier. De maneges zouden wederom gescoord kunnen worden
aan de richtlijnen vanuit de Gids van Goede praktijken.
Het ministerie LNV kan ervoor zorgen dat de wetgeving aansluit op de welzijnseisen. Daarbij
kunnen zij certificaten af gaan geven aan manegehouders die voldoen aan het
paardenwelzijn. Om het maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren kan de
overheid een certificaat afgeven wanneer de hippische ondernemer hieraan voldoet.
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Betreft het sterrensysteem van de FNRS, zou de sterrenkeuring niet om de twee jaar moeten
plaatsvinden, maar jaarlijks. Op deze manier kan het paardenwelzijn gewaarborgd blijven. In
een jaar tijd kan er veel veranderd zijn op een manege. Naar de kosten van deze keuring
kan ook kritisch gekeken worden. Het kan wellicht goedkoper gemaakt worden voor de
manegehouders om zo de stap naar de keuring gemakkelijker te maken. Uiteindelijk zullen
hierdoor waarschijnlijk meer vijfsterren maneges ontstaan, die aangesloten zijn bij de FNRS.
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Bijlagen

1. De 12 richtlijnen voor welzijn van het paard
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2. Wet dieren en het besluit houders
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3. Hoogte bestuurlijke boete NVWA
De hoogte van de bestuurlijke boete verschilt per wet en per overtreding. Daarbij speelt de
ernst van de overtreding een rol. De wet kan een gefixeerd bedrag per overtreding aangeven
of een bandbreedte aangeven waarbinnen het bestuursorgaan de boete vaststelt.
Wetgeving

Boetebedragen per overtreding
variëren van:

Warenwet

€ 525,00 tot € 820.000,00

Tabakswet

€ 450,00 tot € 450.000,00

Geneesmiddelenwet

€ 450,00 tot € 450.000,00

Wet Gewasbeschermingsmiddelen en

€ 50,00 tot € 820.000,00 of, als dat meer is,

Saskia de Vries

37






biociden

10% van de jaaromzet

Gezondheid- en welzijnswet voor dieren

€ 500,00 tot € 2.500,00

Wet dieren

€ 500,00 tot € 820.000,00 of als dat meer
is, 10% van de jaaromzet

Boete matigen (financiële draagkracht)
In de praktijk wordt gekeken naar de financiële draagkracht van de ondernemer. De
ondernemer dient dan zelf aan te tonen dat er sprake is van zeer bijzondere en
zwaarwegende omstandigheden. Hij dient hiertoe in ieder geval de volgende documenten te
overleggen:
De meest recente originele inkomensverklaring van de belastingdienst (IB-60 verklaring).
De meest recente belastingaangifte van het bedrijf en indien van toepassing van de
eigenaar/venno(o)t(en).
Alle meest recente afschriften van bank- en spaarrekeningen van het bedrijf en bij de
eenmanszaak, vennootschap onder firma (VOF) of ook van de eigenaar/venno(o)t(en).
De laatste jaarrekening van het bedrijf, bestaande uit de balans en de winst- en
verliesrekening en de toelichting hierop. Bij een rechtspersoon opgemaakt door de
accountant.
Een boete kan worden gematigd bij het ontbreken van financiële draagkracht. Bij deze
beoordeling wordt gekeken naar resultaat van de onderneming, de hoogte van het inkomen
(eigenaar/venno(o)t(en), de current ratio (liquiditeit op korte termijn) en de solvabiliteit
(financiële vermogen op langere termijn).
Een boete wordt gematigd met 50% van het boetebedrag.
Boete verhogen (recidive)
De boete wordt verhoogd als de natuurlijke persoon of de rechtspersoon waaraan de
overtreding wordt toegerekend (de 'eigenaar’) voor een soortgelijke overtreding al eerder
werd beboet. Hoe groot de verhoging is, wordt geregeld bij of krachtens de overtreden wet.
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4. Welzijnseisen specifiek Manegehouder
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5. Ruimtelijke ordening
Licht:
Om lichtoverlast te beperken is het beter meerdere lichtpunten met minder intensiteit (Lux) te
plaatsen, dan één groot lichtpunt (bouwlamp) bij voorzieningen zoals buitenrijbaan, stap- en
trainingsmolen, longeerbak en paddock. Zo is het beter direct nabij de voorzieningen lampen
te plaatsen dan deze verderaf aan een bestaand bouwwerk te bevestigen. Met betrekking tot
de toegestane lichtintensiteit en de verplichte donkerperiode kunnen in de vergunning of
ontheffing regels worden opgenomen. Ook hier geldt dat een goed doordachte positionering
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van de voorzieningen kan bijdragen in het minimaliseren van overlast. Ook de positie van de
lichtpunten kan daaraan bijdragen.
Stank:
De locatie van de mestopslag en de frequentie van het ophalen van de mest bepalen vaak of
een mestopslag al dan niet leidt tot overlast. Meestal wordt de paardenmest wekelijks
opgehaald, zodat een mestopslag ruimte dient te bieden aan twee weken opslag. De locatie
dient zodanig te worden gekozen, dat de overlast wordt geminimaliseerd. In de
omgevingsvergunning of vergunning/ontheffing als gevolg van de Algemene Plaatselijke
Verordening kan één en ander worden vastgelegd. Bij rundveehouderijen wordt vaak
aandacht besteed aan de positie van de opslag van kuilgras om stankhinder te voorkomen.
Paarden krijgen geen kuilgras, maar het veel drogere voordroogkuil of volledig gedroogd
hooi gevoerd. Doordat deze ruwvoeders veel droger zijn vindt er nauwelijks bacteriewerking
plaatst en stinkt het ook niet. De positie van de opslag van ruwvoer voor paarden is daarom
niet van belang met betrekking tot stank. Inpassing in het landschap Wat passend is in een
landschap hangt af van de regio, locatie en omgeving. De paardenhouderij kan een positieve
bijdrage leveren aan het landschappelijk beeld. Om dit te stimuleren en om verfrommeling
tegen te gaan, kan er samen met de natuur- en landschapsorganisaties bekeken worden
welke (simpele) of gesubsidieerde aanpassingen er haalbaar zijn. Het zou goed zijn als
natuur- en landschapsorganisaties geld reserveren voor projecten bij paardenhouders.
Geur:
De eisen voor geurhinder als gevolg van het houden van paarden in dierenverblijven zijn
gebaseerd op de Wet geurhinder en veehouderij.15 Het houden van paarden is immers aan
te merken als het ‘in werking hebben van een veehouderij’. Een paardenhouderij veroorzaakt
een zekere geurbelasting. Voor paardenhouderijen gelden vaste afstanden. De wet maakt
daarbij onderscheid tussen bedrijven gelegen binnen de bebouwde kom en bedrijven
gelegen buiten de bebouwde kom. De afstand vanuit het dierenverblijf tot aan een
geurgevoelig object dient minimaal 100 meter te zijn. Als het geurgevoelige object buiten de
bebouwde kom ligt, geldt een afstand van minimaal 50 meter. Deze afstand wordt gemeten
vanuit het emissiepunt van het dierenverblijf. Een buitenbaan of paddock maar ook de weide,
zijn niet aan te merken als een dierenverblijf. Aanvullend op de afstandseis voor het
emissiepunt bepaalt de Wet geurhinder en veehouderij verder dat de afstand van de
buitenzijde van het dierenverblijf tot de buitenzijde van het geurgevoelig ten minste 50 meter
bedraagt als het geurgevoelig object binnen de bebouwde kom ligt. Ligt het bedrijf buiten de
bebouwde kom, dan bedraagt de afstand 25 meter. Bedrijven die vanwege de daarbinnen
aanwezige dieren zelf geur emitteren, kunnen gelet op het vorengenoemde niet als
geurgevoelig object worden aangemerkt, maar als een veehouderij, inclusief de daarvan deel
uitmakende bedrijfswoning(en) en verblijfsruimten. Dit zou de vestigingsmogelijkheden van
de paardenhouderij in het buitengebied anders te zeer beperken. Vooral de aanwezigheid
van een intensieve veehouderij in een bepaald gebied zou aan vestiging in de weg staan.
Wetgeving:
Een paardenhouder hoeft geen milieuvergunning te hebben als hij (onder meer) voldoet –
kort gezegd – aan de volgende voorwaarden:
- Er zijn maximaal 50 paarden;
- De afstand tot de bebouwde kom of aaneengesloten woonbebouwing van
beperkte omvang in een overigens agrarische omgeving is minimaal 100 meter;
- De afstand tot een ziekenhuis, sanatorium, internaat, object voor verblijfs-of
dagrecreatie is minimaal 100 meter;
- De afstand tot verspreid liggende niet-agrarische bebouwing die aan het
betreffende buitengebied een overwegende woon-of recreatiefunctie verleent,
verspreid liggende niet-agrarische bebouwing of een woning behorend bij een
agrarisch bedrijf is minimaal 50 meter.
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De paardenhouderij moet verder voldoen aan algemene voorschriften over opslag van mest
en voer, geluid, afval, controle, bodembescherming, veiligheid etc

6. Interview vragen
De interview vragen betreft deelvraag 1+2+3:
1. Bevindt u zich in het buiten gebied of in de Randstad? (Ik heb dit van te voren ook
uitgezocht)
2. Hoelang bent u hippisch ondernemer en hoelang runt u de manege?
3. Hoeveel paarden/pony’s zijn er op uw bedrijf aanwezig?
4. Vanuit de SRP zijn er welzijnseisen opgelegd, hoe gaat u daar mee om?
5. Waar loopt u als bedrijf tegen aan als het gaat om paardenwelzijn?
6. Zijn er nog uitbreidingsmogelijkheden om het welzijn van de paarden te verbeteren?
7. Bent u in het bezit van certificaten betreffende dierenwelzijn? Zo ja, welke?
8. Voelt u de druk vanuit de maatschappij betreffende dierenwelzijn?
9. Vindt u dat de maatschappij bepaald hoe er met dieren om moet worden gegaan?
10. Hebt u wel eens een discussie gehad met iemand van buitenaf over dierenwelzijn?
Zo ja, waar ging dat over?
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11. ‘Niet’ paardenmensen vinden het soms zielig hoe de paarden worden gehouden en
hun beleving doet het paard al het werk. Hoe denkt u hierover?
12. Hoe denkt u over maatschappelijk verantwoord ondernemen?
13. Wat doet u zelf om deel te nemen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen?
14. Welke duurzame handelingen voert u zelf uit?
15. Voelt u de druk vanuit de maatschappij, op het gebied van maatschappelijk
verantwoord ondernemen?
7. Keurmerk paardenwelzijn
Paardenbedrijven die het keurmerk verdienen komen in aanmerking voor het Keurmerk
Paard en Welzijn. Het bedrijf zal worden bezocht door een inspecteur en dierenarts.
Bedrijven die minder dan 10 paarden hebben worden alle paarden meegenomen in het
bedrijfsbezoek. Zodra er meerdere dieren aanwezig zijn wordt er via een steekproef de
paarden beoordeeld. Het bedrijf wordt gescoord door meer dan 1000 parameters. Een
vereiste is wel om een 7,5 te scoren op de onderdelen voeding en gezondheid. Daarnaast
zijn er drie rand voorwaarden waar een bedrijf zeker aan moet voldoen:
- De afwezigheid van voor de paarden ontafgeschermd prikkeldraad
- De afwezigheid van stands (alleen toegestaan voor het gebruik van poetsen en
opzadelen).
- De aanwezigheid van schuilmogelijkheden voor in de paddocks en weides waar
paarden langer dan 8 uur in staan
Alle gegevens van het bedrijf worden in het rekenmodel ingevoerd. Vervolgens komt hier een
beoordeling uit van zowel de inspecteur als de dierenarts. Bij de parameters mag slechts één
onvoldoende tussen zitten. Zodra de beoordeling klaar is wordt het omgezet in een advies
tegenover de paardenhouder, het doel is dan ook om het welzijn op paardenbedrijven te
verbeteren. Bij het geven van het advies wordt er goed opgelet of het toepasbaar is op het
huidige bedrijf.
7.1 Voeding
KPW-inspecteurs beoordelen de voeding van de paarden. Ze kijken onder meer naar de
rantsoenverstrekking (de hoeveelheid voer). Dit wordt gewogen. Ook noteren ze het aantal
voerbeurten per etmaal, kijken ze naar de kwaliteit van het ruwvoer en het eventuele
krachtvoer.
Ook de drinkwatervoorziening wordt geïnspecteerd, zowel de kwaliteit van drinkwater
(versheid), de beschikbaarheid, als de bereikbaarheid.
De inspecteur bekijkt de plaatsen waar het ruwvoer ligt opgeslagen. Het ruwvoer wordt
beoordeeld op aanwezigheid van schimmel en stof.
Daar waar de paarden staan die binnen de steekproef vallen zullen de KPW-inspecteurs
eveneens kijken naar de staat van het ruwvoer. De samenstelling en leesbaarheid van de
rantsoenen per paard wordt nagegaan. Ook kijkt de inspecteur naar de hoogte van de
voedingsbak.
Voedingsadvies
Via Keurmerk Paard en Welzijn bieden erkende specialisten advies en ondersteuning aan op
het gebied van voeding.
7.2 Huisvesting
Na het gesprek met de eigenaar loopt de KPW-inspecteur over het terrein om een algemene
indruk van het bedrijf te krijgen en de steekproefpaarden te selecteren.
Buiten bezoekt hij of zij de wei, paddock en molen, binnen de stal en de (groep)huisvesting.
Huisvesting is een van de vier domeinen waarop paardenwelzijn wordt bepaald.
KPW-inspecteurs gaan na of paarden die meestal buiten staan bij extreem slecht weer naar
binnen kunnen, een schuilstal hebben of dekens krijgen.
Ze kijken naar de bewegingsmogelijkheden die de dieren hebben.
Hoeveel uur komen ze buiten? Kunnen zij in de paddock een sprintje trekken van minimaal
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vijf galopsprongen?
Hoeveel arbeid verrichten de paarden? Hoe groot zijn de boxen?
In de stal zelf is onder meer de ammoniakconcentratie van belang, eventuele tocht, de
temperatuur en de frisse lucht. Het rustcomfort wordt ook bekeken, of er schone droge
plekken zijn om te liggen en of het rustig is in de stal.
Verder controleren de KPW-inspecteurs bijvoorbeeld de afrastering en beoordelen zij de
veiligheid van stal, paddock en andere ruimten.
Daarbij hebben zij aandacht voor uitstekende spijkers, grote spleten, hoge en ongelijke
opstappen, losse draden, gladde of ongelijke vloeren.
Bij hengsten is de mate waarin zij zich vrij kunnen bewegen aandachtspunt.
7.3 Gedrag
Gedrag vormt een van de vier domeinen van het meten van paardenwelzijn. De KPWinspecteur kijkt naar de mogelijkheden voor sociaal contact tussen paarden over een periode
van 24 uur. Dit wordt gemeten over een etmaal omdat per paard gedurende de dag
meerdere situaties mogelijk zijn. De verschillende interactiemogelijkheden worden
geregistreerd in uren van de dag, immers, de mogelijkheden voor interactie verschillen door
de dag heen (stal, weide/paddock, training).
Er wordt gelet op sociaal contact, ofwel de mogelijkheid tot interactie tussen de paarden.
Is volledige interactie mogelijk (in bijvoorbeeld de stal, over afscheidingen van weiden of in
de paddock) of is groomen/knabbelen mogelijk door de aanwezigheid van lage stalwanden?
Of is er alleen een mogelijkheid tot snuffelen in boxen, bijvoorbeeld door tralies of via een
snuffelluik met een buurpaard? Verder wordt vastgesteld of er zichtcontact met andere
paarden is.
Het hebben van een visuele horizon is belangrijk voor de voorspelbaarheid van
gebeurtenissen op het bedrijf. Voorspelbaarheid is een belangrijke factor in het welzijn van
een paard. De KPW-inspecteur bepaalt hoe groot de visuele horizon van het paard is.
Hebben dichte boxen bijvoorbeeld wel een luikje?
7.4 Gezondheid
De KPW-dierenarts, een erkende paardenarts, controleert de gezondheid van de paarden
die in de steekproef vallen op een aantal criteria.
Zo stelt hij of zij vast of een steekproefpaard huidirritatie aan onderbenen (roodheid,
schilfers, korsten, kloven, zwellingen) en algemene huidproblemen (zonnebrand) heeft.
Schuurplekken bij staartwortel en manenkam (zomereczeem, zoals zichtbaar via verstoorde
ligging van de haren) en de conditie van de vacht (niet dor, droog of met opstaande haren)
krijgen ook aandacht. Tijdens de klinische beoordeling let de arts bij het paard op gedrag
zoals regelmatig stampen met de benen en schuren met het hoofd als gevolg van jeuk.
Verwondingen worden gecontroleerd, waarbij de ernst van de wond of de zwelling wordt
vastgesteld. De KPW-dierenarts kijkt ook even naar oude verwondingen en verhardingen,
kloofjes en roodheid bij mondhoeken en de lagen worden gecontroleerd op eventuele
verwondingen en verhardingen. De ademhaling wordt nagekeken en hij of zij let op afwijkend
gedrag. Hoeven, stand en beweging van het paard worden beoordeeld. Door het te laten
lopen, wegstappen, draaien en draven, let de arts onder meer op hoefritme, knikken van het
hoofd en aanwijzingen dat het paard stram of kreupel is. De paarden krijgen geen buigproef.
De rug van het paard wordt gecontroleerd op eventuele pijnlijkheid.
Ook kijkt de dierenarts naar de aanwezigheid van haren in de oren en tastharen op de neus
en om de ogen. De eigen, private ruimte van het paard wordt gecontroleerd op veiligheid. In
de stal let de KPW-dierenarts verder op voorzieningen zoals een deken of behandeling tegen
eczeem en stelt hij of zij vragen over algemeen gezondheidsmanagement (vaccinatie,
wormbeleid), verdere behandelingen door dierenarts of therapeut, frequentie hoefsmid en
gebitsverzorging. Ook bekijkt hij of zij of er paardvriendelijk wordt omgegaan met eventuele
stalondeugden. Verse mest en eventuele voerproppen worden gecontroleerd.
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Bij controle op ziekten kijkt de KPW-dierenarts of de manier van ademhalen afwijkt, hoe vaak
het dier hoest en hoe sterk de neusuitvloeiing (in rust) en de ooguitvloeiing (vies oog of
traanstreep) is.
Met de Body Condition Score (BCS) bepaalt de arts of het paard zeer mager, schraal,
normaal, dik of vet is.
Keuring van individuele steekproefpaarden is een momentopname.
Het resultaat draagt voor een deel bij aan de complete beoordeling van het paardenbedrijf.
KPW en MestLab.nl gaan per 1 maart 2016 samenwerken als partners om modern mest- en
wormmanagement te stimuleren en MestLab.nl biedt daarom alle KPW-leden korting op haar
mestonderzoeken.
8. Aanbeveling Dier & Recht
Het rapport wat is opgesteld door Dier&Recht komt voort uit een onderzoek die is gedaan op
53 maneges door heel Nederland. Het onderzoek heeft onaangekondigd en anoniem plaats
gevonden. Hierbij werden de manege-eigenaren, pensionklanten en werknemers
meegenomen in het onderzoek wat was er gangbaar binnen het bedrijf. Daarnaast was het
geen moment opname maar zijn bedrijven soms wel twee of drie keer bezocht om er zeker
van te zijn of de problemen incidenteel of structureel waren. In het onderzoek zijn er in het
totaal 1537 manegepaarden beoordeeld. Tijdens het onderzoek worden de paarden niet
aangeraakt alleen geobserveerd. Soms werd er gewacht totdat de lessen werden gegeven
om te kijken hoe de paarden onder de dekens eruit zagen (Recht, Maart 2018).
De conclusie van het onderzoek Dier&Recht is naar voren gekomen dat manegepaarden
over het algemene leven in onvoldoende leefomstandigheden. Ruim 80 procent van de
manegepaarden heeft één of meerdere welzijnsproblemen. Een groot deel van de paarden
heeft last van ernstige psychische en fysieke problemen als gevolg van de
leefomstandigheden in een manege. Hoe de maneges omgaan met deze welzijnsproblemen
is zorgwekkend. Ernstige mentale en lichamelijke problemen worden terug gelegd bij het
paard het is namelijk een ‘slechte eigenschap’. Abnormale gedragingen worden vaak slecht
symptomatisch bestreden hiermee wordt het probleem verlegd maar niet opgelost. De
manegehouders zoeken hierbij te weinig naar duurzame oplossingen.
Aanbevelingen:
- De maneges die geen lid zijn van de FNRS of LTO hoeven op geen enkele manier
verantwoording af te leggen.
- De gestelde normen in de Gids Goede Praktijken zijn lastig controleerbaar voor
handhavers; hoe weet je of een paard inderdaad niet langer dan vier uur zonder ruwvoer
heeft gestaan?
- De sector is niet vooruitstrevend genoeg. (Zie het WUR rapport van E. Visser met zijn
Reactie op de Gids Goede Praktijken voor meer concrete voorbeelden.) Zo is de norm voor
lichtintensiteit te laag, de kwaliteit van het ruwvoer onvoldoende omschreven, en hebben de
paarden nog te weinig sociaal contact.
- Er is geen tijdpad afgesproken, waardoor wantoestanden in maneges nog heel lang kunnen
voortbestaan. We hebben het over problemen die niet op te lossen zijn met goedbedoelde
adviezen en checklists. Er is wetgeving nodig, zodat er gehandhaafd kan worden.
Wij stellen voor: - om hoge normen te stellen, en de meest recente wetenschappelijke kennis
in de wetgeving te implementeren. Met gefaseerde invoering zullen voor de meeste
paardenhouderijen de normen haalbaar zijn; - om daarnaast ruimte te laten bestaan voor
initiatieven vanuit de sector zelf, zodat voorlopers in de sector het goede voorbeeld kunnen
blijven geven. Opleiding en eenduidige richtlijnen voor handhaving Controleurs bij de
dierenpolitie en de NVWA moeten concrete, eenduidige richtlijnen krijgen op basis waarvan
ze kunnen handhaven. Wetgeving is nodig om hen te helpen hun werk beter te doen. De
handhavers moeten opgeleid worden om kennis te krijgen over paardengedrag en
gezondheid, zodat ze de welzijnsproblemen leren herkennen. Abnormaal gedrag is soms
heel subtiel, en het herkennen van een paard met pijn vraagt specifieke kennis. De NVWA
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en het vertrouwensloket De bezoeken die Dier&Recht heeft gedaan voor dit onderzoek,
hebben in enkele gevallen geleid tot het doen van aangifte bij de NVWA. De NVWA heeft het
vertrouwensloket ingeschakeld. Sinds 1 januari 2018 neemt het vertrouwensloket een aantal
taken, waaronder paardeninspecties, over van de NVWA. Dit verloopt helaas niet correct. De
mensen bij het vertrouwensloket beschikken over onvoldoende kennis van paarden. Zij
hebben inspecties uitgevoerd zonder de richtlijnen betreffende paardenwelzijn te raadplegen.
Hierdoor zijn misstanden over het hoofd gezien. Wij dringen erop aan dat het
vertrouwensloket niet langer inspecties voor de NWVA overneemt, maar dat het wordt
ingeschakeld als een deskundige van de dierenpolitie of de NVWA maatschappelijke hulp
voor de eigenaar aanraadt. Het vertrouwensloket heeft namelijk wel een nuttige functie in het
ondersteunen van de eigenaar. Om het welzijn van de dieren te waarborgen, moeten
welzijnscontroles altijd door een expert in paardenwelzijn en gedrag worden uitgevoerd.
Controles op paardenwelzijn moeten onaangekondigd en grondig uitgevoerd worden. Alle
dekens moeten van de paarden af, alle paarden moeten geobserveerd worden. Indien men
aangeeft dat er een dierenarts bij een dier is geweest, moet daar bewijs van kunnen worden
overgelegd. Dat geldt ook wanneer men aangeeft dat er een paardentandarts of zadelpasser
is geweest. De controleur moet de facturen kunnen inzien en doorvragen.
9. Interview SRP en FNRS
Interview expert 1 SRP 8 mei 2018
Welke eisen worden gehanteerd, gids voor goede praktijk geeft een goede uitwerking betreft
het dierenwelzijn. Het onderzoek van dier & recht doet geen goed voor de paardensector. Zij
hebben hun onderzoek gericht op het wetvoorstel paardenbesluit. De basis voor het
dierenwelzijn is de wet dier. Het paardenbesluit heeft andere eisen en is nog een wetvoorstel
is nog niet officieel een wet.
Welke verbeterpunten zijn er voor de manegehouders? Er zijn zeker verbeterpunten voor de
manegehouders. De manegehouders willen uiteindelijk het beste voor hun dieren zij moeten
namelijk de inkomsten genereren vanuit het dier. Dit kunnen we helaas nog niet hard maken.
Over twee maanden is het keurmerk paard en welzijn om de gids van goede praktijken
tastbaar te maken. De paardenboxen moet groter om ervoor te zorgen dat de paarden
voldoende ruimte en beweging krijgen. De boxafmeting van de paarden zorgt ervoor dat het
welzijn bevorderd. Tevens is het voor de manegehouders van belang om hun kennis steeds
weer opnieuw aan te vullen. Het is namelijk beter om eerst ruwvoer te voeren en vervolgens
het krachtvoer dit is beter voor de spijsvertering van het paard. Een stukje bewustwording
voor de manegehouders. Voor de SRP is dit een stimulatie om de ondernemers hiervan
bewust te maken. Ook het communiceren naar de buitenwereld laten zien dat hun paarden
wel voldoende naar buiten gaan. Stel dat het bedrijf te kleine boxen heeft maar wel de
paarden voldoende beweging geeft is dat toch een compensatie voor de beweging van het
paard. Dit kunnen ze het beste uitdragen naar de maatschappij.
Is de druk te voelen onder de manegehouders vanuit de maatschappij? Dier & Recht legt de
paardensector onder een vergrootglas hoe doen we het, waarom doen we het. Voor de
ondernemers is het lastig om hierop te acteren. Het is hard werken om paarden te houden.
97% van de bevolking heeft niks met paarden de overige 3% zijn paardenmensen. De sector
begint bij het individu wat ze met de paarden doen. Door sociale media kunnen de
ondernemers laten zien wat hun met de paarden doen. Wanneer de tandarts, hoefsmid komt
de dierenarts een bezoekje brengt. De dagelijkse werkzaamheden via sociale media
uitdragen naar de maatschappij. Zo wordt de sociale druk groter en krijg je een ander
mechanisme. Sommige ondernemers doen wel aan sociale media maar het is lastig neer te
zetten. De ondernemers moeten laten zien wat ze doen en het tastbaar maken ook
bijvoorbeeld via een website of folders. Voor de ondernemers is het de normaalste zaak
maar de maatschappij ziet dat anders.
Wat kunnen manegehouders doen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen? Door
de HAS en ZLTO is er onderzoek gedaan naar de maatschappelijke druk. Destijds was het
nog niet negatief. Het onderzoek van Dier & Recht doet hier geen goed aan. Het gebruik en
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houden van paarden is in de loop der tijd veranderd. Berichten worden negatief naar buiten
gebracht. Op dit moment zijn er nog geen protesten. De publieke opinie moet bewust worden
van het houden van paarden. De druk is groot en de maatschappij is ineens erg negatief.
Een kleine groep van de maatschappij zorgt hiervoor zonder de feiten na te lopen. Een actief
beleid met elkaar als paardensector zal hierin verbetering moeten brengen.
Interview expert 1 FNRS 15 mei 2018
De FNRS heeft 423 leden waar van 290 maneges. De overige aantallen zijn pension- en
opfokstallen. De gids voor goede praktijken zijn de basis voor de FNRS. Daarnaast hebben
zij een sterrenkeuring en welzijnsscan of een bedrijf zich hieraan houdt. Het is een stukje
bewustwording voor de ondernemer. De ondernemer wordt gecontroleerd op 47 punten door
een inspecteur. Bij onvoldoende gaat de directeur en een bestuurslid erheen om te vragen
wat eraan de hand is en te kijken of ze het welzijn naar een hoger niveau kunnen brengen.
De wetgeving kan hier beter op aansluiten dan dat het nu geregeld is. Het zou meer
gehandhaafd moeten worden. Hoe kan je dit handhaven? De NVWA heeft moeite met de
huidige wetgeving om deze te handhaven. Daarbij komen er hoge kosten bij kijken om als
bedrijf hieraan te kunnen voldoen. Wanneer de buren meer geld hebben dan dat jijzelf hebt
heb je kans op burendemocratie. De ondernemers zijn 1x per twee jaar aan de beurt om te
keuren. Twee jaar geleden waren er nog 48 maneges met stands in twee jaar is dit terug
gedrongen naar 1 jaar. De partij van de dieren zorgt voor maatwerk per paard die meten of
het paard het naar zijn zin heeft. Groepshuisvesting is niet altijd de oplossing vanwege de
kans op blessures. Het gaat om het sociale contact, bodembedekking en hararrangement.
Voor de manegehouders is namelijk het aanzicht het visitekaartje. Het probleem binnen de
paardenbranche is dat het 7 dagen per week hard werken is en de ondernemers niet altijd de
juiste kennis in huis heeft. Binnen de branche moet de bedrijfseconomische kennis omhoog
om het beter voor elkaar te krijgen. Daarnaast is bedrijfsopvolging een probleem, je hele
leven hard werken voor een laag rendement. Daarbij is het moeilijk financierbaar en het
hoofd boven water te houden.
Is de maatschappelijke druk voelbaar onder de manegehouders? Jazeker, het is zaak om de
welzijnsgesprekken in goede banen te lijden. Maak het voelbaar in plaats van meetbaar. De
manegehouders maken zich zorgen en er wordt onderling verschillend over gedacht. Je
hoort veel dat vroeger alles beter was, maar het is zaak om de ondernemers voor te
bereiden op de toekomst. Ze moeten op een andere manier gaan werken/denken. Sommige
ondernemers hebben last van bedrijfsblindheid en willen het niet onder ogen komen. Aan de
FNRS te taak om deze ondernemers te inspireren om het bedrijf draaiende te kunnen
houden. Ze zullen toch mee moeten gaan met de tijd.
Wat kan de manegehouder doen om het paardenwelzijn te verbeteren? Door middel van de
welzijnsscan. En daarnaast hoe vertel je het aan de buitenwereld wat er allemaal speelt op
de manege. De story van het bedrijf, vertel je verhaal. Je moet fans maken van je bedrijf, een
fan is namelijk bereid om te helpen waar nodig, om meer te betalen en eventuele fouten te
vergeven. De klant verwacht een dienst van de ondernemer, die zal gaan klagen bij fouten.
Een streef van het bedrijf moet zijn om mensen fan te maken van jouw bedrijf. Zodra de
ouders ook fan zijn die zijn bereid om vrijwilligerswerk te doen. En zorgt voor sympathie
binnen het bedrijf. Daarom geeft de FNRS cursussen voor jonge ondernemers genaamd
story telling. De ondernemer moet zich gaan onderscheiden van anderen.
Hoe kan de manegehouder laten zien dat hij MVO? 95% van de bevolking heeft niks met
paarden, de sympathie rondom paarden moet worden bevorderd. De partij van dieren is
bijvoorbeeld tegen paardrijden die vind het paardrijden zielig. Aan tekortkomingen kan
worden gewerkt en dit hangt deels af van de paardensector zelf.
10. Uitwerking interview manegehouders
1. Bevindt u zich in het buiten gebied of in de Randstad?
Buitengebied (11)
Randstad (9)
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2. Hoelang bent u hippisch ondernemer en hoelang runt u de manege?
5 jaar (1)
20 jaar (2)
10 jaar (5)
8 jaar (1)
12 jaar (3)
15 jaar (1)
3 jaar (3)
32 jaar (1)
40 jaar (1)
18 jaar (2)
3. Hoeveel paarden/pony’s zijn er op uw bedrijf aanwezig? Gemiddeld:
26 paarden en pony’s (4)
30 paarden en pony’s (8)
15 paarden en pony’s (2)
40 paarden en pony’s (2)
13 paarden en pony’s (1)
22 paarden en pony’s (3)
4. Vanuit de SRP zijn er welzijnseisen opgelegd, hoe gaat u daar mee om?
Prima, de eisen zijn ‘logisch’ (2)
Een goede eigenaar zou het niet anders willen. (3)
Lastig om mee om te gaan, het zijn voor mij geen duidelijke richtlijnen (5)
Onbekend met de gids van goede praktijken (3)
Volgens de ondernemer voldoet hij aan de welzijnseisen (7)
5. Waar loopt u als bedrijf tegen aan als het gaat om paardenwelzijn?
Dat iedereen er een mening over heeft (10)
Dat iedereen denkt dat hun mening geldt (10)
Je krijgt vaak opmerkingen over meer hooi voeren (15)
Je krijgt vaak opmerkingen over de paarden langer buiten laten staan (15)
6. Zijn er nog uitbreidingsmogelijkheden om het welzijn van de paarden te
verbeteren?
Stallen zijn te klein (15)
Het voerarrangement kan beter, meer hooi/kuil voeren (5)
De bodembedekking van de stallen kan beter (2)
De paarden zouden wat langer naar buiten kunnen (7)
7. Bent u in het bezit van certificaten betreffende dierenwelzijn? Zo ja, welke?
Nee (20)
Alleen in het bezit van een veiligheidscertificaat of lid van de FNRS (15)
8. Voelt u de druk vanuit de maatschappij betreffende dierenwelzijn?
Minimaal (3)
Als je de zaken niet op orde hebt zal de druk groter zijn (1)
Ja, de ondernemer voelt de druk meer dan voorheen (13)
Ja, de ondernemer voelt de druk las het gaat om voeren, strooisel en weidegang van
paarden (15)
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9. Vindt u dat de maatschappij bepaald hoe er met dieren om moet worden
gegaan?
Nee, wel een aantal, dat generaliseren en een vertekend beeld schetsen van de
werkelijkheid (7)
Ja (10)
Soms (3)
10. Hebt u wel eens een discussie gehad met iemand van buitenaf over
dierenwelzijn? Zo ja, waar ging dat over?
Regelmatig, vooral over bedrijfsmatig houden van paarden (17)
Ja, een goede eigenaar snapt dat zijn paarden het kapitaal zijn en er goed voor zorgt
(4)
Ja, met pensionklanten die een andere mening hadden over het onderwerp (8)
Ja, met manegeklanten die een andere mening hadden over het onderwerp (12)
Nee, zelden (2)
11. Hoe denkt u over maatschappelijk verantwoord ondernemen?
Positief (14)
Negatief (6)
12. Wat doet u zelf om deel te nemen aan maatschappelijk verantwoord
ondernemen? & Welke duurzame handelingen voert u zelf uit
Hoge welzijnstandaard, waarbij we mens, dier en natuur omarmen (6)
Zo natuurlijk mogelijk acteren (5)
Door het voerarrangement aan te passen  Hooi balen zonder plastic, i.p.v. kuilbalen
met plastic (1)
Natuurlijke bestrijdingsmiddelen (8)
13. Voelt u de druk vanuit de maatschappij, op het gebied van maatschappelijk
verantwoord ondernemen?
Nee (8)
Ja (9)
Soms (3)

Saskia de Vries

50

