Keurmerk Paard en Welzijn
Stichting Welzijn Paard
Postbus 3040, 3850 CA Ermelo
info@keurmerkpaardenwelzijn.nl

Beoordeling voor Keurmerk Paard en Welzijn
Naam Bedrijf
Nummer
Adres
Vertegenwoordiger bedrijf
Inspecteur
Datum inspectie

Human Horse Power
2019-010
Wildforsterweg 2, 3881 NJ PUTTEN
Eric Lammertsma
Christine Arentshorst
25-7-2019

Paarden
Aantal paarden aanwezig:
29
Aantal steekproef paarden:
7
Aantal ‘attentie’ paarden:
0
Paardenpaspoorten I&R in orde:
Ja
Opmerkingen: 2 paarden herstellen van een operatie. Zijn door de eigenaar gemeld. Paarden herstellen
goed.
Preventieve gezondheidszorg
Vaccinaties
Verbetering nodig

Ontwormen
Goed

Hoefverzorging
Goed

Gebitsverzorging
Goed

Opmerkingen: De paarden worden niet gevaccineerd (influenza), deels wel tetanus.
De paarden in het voor- en najaar ontwormd en daarnaast wordt er bij verdenking mestonderzoek
uitgevoerd en op basis daarvan gehandeld. Alle paarden worden altijd tegelijk ontwormd. De hoeven
worden elke 6 weken gecontroleerd, de gebitten worden jaarlijks gecontroleerd.
Klinische inspecties
Aantal paarden totaal:
In orde:
Bemerkingen:
Opmerkingen:

7
7
0
Influenza/tetanus entingen zijn niet in orde.

Voeding en watervoorziening
Ruwvoerbeurten per dag
onbeperkt
Goed

Zichtbare kwaliteit van het
ruwvoer
Goed

Langste interval tussen
ruwvoerbeurten
n.v.t.

Waterkwaliteit
Bron
Goed

Watervoorziening buiten
Goed

Watervoorziening binnen
n.v.t.

Opmerkingen: Alle paarden hebben onbeperkt de beschikking over ruwvoer. Vijf paarden krijgen slobber
en healthy tummy bijvoerd. Alle paarden hebben de beschikking over een vitamine/mineralenblok. In de
zomerperiode komen de paarden behalve op de track en zandpaddocks ook in de weide.
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Huisvesting
Hygiëne/stof/
klimaat
Goed

Rust

Bedding

Afmeting boxen

Goed

Goed

n.v.t.

Sociaal contact

Vrij zicht

Veiligheid stallen

Goed

n.v.t.

n.v.t.

Veiligheid
buitenterrein
Goed

Opmerkingen: Er is voor alle paarden voldoende schuilgelegenheid evenals schone/droge ligplaats.
Indien nodig zijn er paddocks beschikbaar om een paard te isoleren.

Beweging




Alle 29 paarden hebben 24 uur per dag vrije beweging 7 dagen per week.
5 paarden uit de steekproef hebben 10 min tot maximaal 1 uur per dag niet-vrije beweging 2
tot 4 keer per week.
2 paarden uit de steekproef zijn met pensioen en hebben alleen maar vrije beweging.

Opmerkingen: -

Eindconclusie
Resultaat van de inspectie is dat KPW mogelijk is na verbeteringen.
Verbeterpunten:


In de richtlijnen voor KPW/KPW plus is opgenomen dat paarden/pony’s volgens de KNHS
normen gevaccineerd dienen te zijn tegen influenza/tetanus. Hierover is meerdere keren
contact geweest tussen de bedrijfseigenaar en de inspecteur. De motivatie van de eigenaar
om hiervoor te kiezen is samen met de conclusies van de inspecteur voorgelegd aan de
Commissie van Deskundigen van het Keurmerk Paard en Welzijn.



De Commissie van Deskundigen is van mening dat het niet tijdig en volgens de richtlijnen
vaccineren tegen influenza/tetanus zowel voor de individuele paarden als voor de volledige
paardenpopulatie in Nederland onverantwoord is. Derhalve kan het Keurmerk Paard en
Welzijn niet worden verleend.

Toelichting:
De hoeveelheid vrije beweging die alle paarden op dit bedrijf krijgen is een groot pluspunt. Verder
is er veel individuele aandacht voor de paarden. De locatie en de paarden voldoen met uitzondering
van de vaccinaties tegen influenza (en sommige paarden tetanus) aan alle voorwaarden om door
Keurmerk Paard en Welzijn PLUS in aanmerking te komen.

