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Gefeliciteerd!
Human Horse Power verdient ook dit jaar het Keurmerk Paard en Welzijn. Na de positieve
beoordeling in 2016 heeft de KPW-inspecteur op 10 april 2017 opnieuw vastgesteld dat in
uw bedrijf het welzijn van paarden goed is geborgd.
Human Horse Power mag weer trots zijn op deze kwalificatie, die is verdiend door een juiste
opvatting van paardenwelzijn in de praktijk te brengen met correcte bedrijfsvoering. Het is
een beloning voor goed ondernemerschap dat de zorg voor welzijn van dieren voorop stelt.
Het Keurmerk Paard en Welzijn is niet zomaar een compliment.
KPW is een instituut dat hoge eisen stelt aan de paardenhouderij. Om het keurmerk te
verdienen moet een paardenbedrijf voldoen aan criteria die zijn gebaseerd op
wetenschappelijk onderzoek naar het welzijn van paarden. Op basis van de door
Wageningen UR ontwikkelde WelzijnsMonitor Paardenhouderij (WMP)1 heeft KPW de
grondige inspecties en de keuringen geïmplementeerd.
Zoals u ongetwijfeld heeft gemerkt ligt de lat hoog.
Een bedrijf met het Keurmerk Paard en Welzijn geldt als voorbeeld voor de sector. Met het
gevelbord en de oorkonde van KPW toonde Human Horse Power vorig jaar al dat de zorg
voor paardenwelzijn in orde is. De recente vervolgkeuring liet dat opnieuw zien.
Vanzelfsprekend houdt uw zorg voor paardenwelzijn hiermee niet op!
Het Keurmerk Paard en Welzijn is een bekroning van uw inspanningen tot nu toe, maar
verplicht u als eervolle houder te blijven streven naar het welzijn van uw dieren. KPWinspecteurs en KPW-dierenartsen geven daarover graag advies. Onze mensen zijn bereid
om de punten die nog verder verbeterd kunnen worden met u te bespreken.
En KPW komt Human Horse Power over een jaar graag weer bezoeken.
Geniet intussen van de prolongatie van uw Keurmerk Paard en Welzijn.
Nogmaals gefeliciteerd en veel succes!
Keurmerk Paard en Welzijn
Bastiaan de Recht,
directeur
1

De WMP is gebaseerd is op de Europese Welfare Quality® systematiek voor bepalen van welzijn van
landbouwhuisdieren
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1. De methode en de resultaten
Wetenschappelijke basis
De eerder genoemde WelzijnsMonitor Paardenhouderij van Wageningen UR is door KPW
verder ontwikkeld en met behoud van de wetenschappelijke methoden geïmplementeerd tot
het Keurmerk Paard en Welzijn. Tijdens het bezoek voor de vervolgkeuring heeft de KPWinspecteur de situatie in uw bedrijf opnieuw op een groot aantal aandachtspunten van
voeding en huisvesting vastgesteld.
In dit rapport leggen wij onze methode nog eens kort uit en vervolgens doen wij verslag van
onze bevindingen over het paardenwelzijn in uw bedrijf.
Steekproef
Naast de algemene kenmerken van uw bedrijf is het paardenwelzijn in deze vervolgkeuring
opnieuw bij een aantal individuele dieren gemeten. De helft van deze wederom aselecte,
representatieve steekproef bestond uit paarden die eerder waren geselecteerd voor de
vorige keuring. De andere helft betrof nieuwe paarden. Daarbij is opnieuw rekening
gehouden met de vraag of een paard individueel of in een groep is gehuisvest.
Welzijnsfactoren
De WelzijnsMonitor Paardenhouderij stelde wetenschappelijk vast welke combinatie van
factoren bepalend is voor het welzijn van paarden. KPW ontleende daaruit wat een
paardenbedrijf nodig heeft om het Keurmerk Paard en Welzijn te verdienen. Bepalende
factoren voor paardenwelzijn meten wij aan het individuele dier, maar ook in huisvesting en
management.
In deze vervolgkeuring heeft de KPW-inspecteur uitsluitend de welzijnsaspecten van voeding
en huisvesting bekeken. Gezondheid en gedrag van individuele dieren komen aan de orde
wanneer de KPW-dierenarts volgend jaar de vervolgkeuring zal verrichten.
Beoordeling en Keurmerkwaardigheid
Na deze vervolgkeuring krijgt uw bedrijf opnieuw een beoordeling op elke welzijnsfactor. Net
als voor de eerste keuring moet voor alle individueel gemeten factoren minimaal 75% van de
dieren binnen de categorie "goed" vallen. Van de overige 25% mag maximaal 10% een
"risicoscore" hebben. In het rapport wordt de volgende codering aan gehouden:
√ Een groene √ score betekent dat minimaal 75% van de paarden voor die factor
"goed" scoort.
√ Een zwarte √ score geeft aan dat de meeste steekproefpaarden voor die factor
"acceptabel" scoren, maar dat niet genoeg dieren in de categorie “goed” vallen.
√ Als er steekproefdieren met een risicoscore zijn - aangegeven met een oranje √ dan mag dat niet bij meer dan 10% van de paarden het geval zijn.
X Een te lage - dus niet-acceptabele - waarde wordt aangegeven met een rode X.
Geen van de dieren mag ergens een waarde "niet-acceptabel" (rood) hebben. Als
dat wel zo is dan wordt dat in de tabel aangegeven.
Daarnaast moeten paarden die langer dan 8 uur per dag buiten staan een adequate
schuilgelegenheid hebben. Wanneer de overheid het een stal niet toestaat een
schuilmogelijkheid te maken dan vervalt deze voorwaarde. De stal moet dan met
documenten kunnen aantonen dat wel geprobeerd is een schuilmogelijkheid te creëren.
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2. Samenvatting inspectie omgevingsfactoren (10 april 2017)
2.1. Huisvestings- en managementfactoren:
Rantsoen, Drinkwater, Beweging, Klimaat en Rustcomfort
Voor de factoren Rantsoenverstrekking, Drinkwatervoorziening, Bewegingsgemak, Klimaat
en Rustcomfort is bij ieder paard vastgesteld tot welke voorzieningen het dier toegang had.
Hierbij is rekening gehouden met de tijd dat het paard eventueel op verschillende locaties
stond. Bijvoorbeeld of er voldoende toegang was tot vers, schoon drinkwater in een
functionerende watervoorziening op alle locaties waar het paard zich bevond.
Minimaal 75% van de steekproefdieren moest "goed" kwalificeren bij Rantsoenverstrekking
en Drinkwatervoorziening. "Goed" betekent dat de omgeving van een dier boven de
referentiewaarde scoort. Momenteel is het nog toegestaan dat op één van de overige
parameters - Bewegingsgemak, Klimaat en Rustcomfort - minder dan 75% van de dieren
"goed" scoort. Tien procent van de steekproefpaarden moeten dan echter wel boven de
risicogrens komen.
De verschillende gecombineerde parameters hebben een andere weging. Voor het
verkrijgen van het keurmerk mogen er geen individuele steekproefpaarden met een nietacceptabele (rode) score zijn.
Huisvesting &
Management
Rantsoenverstrekking
Drinkwatervoorziening
Bewegingsgemak
Klimaat
Rustcomfort

>75%
dieren
goed

√
√
√
√
√

acceptabel

-

>10%
dieren
risico

-

een of meer
dieren niet KPW
acceptabel

-

√
√
√
√
√

2.2. Sociaal contact en mogelijkheid tot zichtverruiming
Sociaal contact
Voor het bepalen van de kwaliteit van de mogelijkheden voor sociaal contact (interactie)
tussen paarden zijn de volgende opties - gerangschikt in aflopende mate van
interactiemogelijkheid:
A. mogelijkheid tot volledige interactie en groomen (gehuisvest in groepen)
B. mogelijkheid tot knabbelen en gedeeltelijk (gehele hals) groomen (bijvoorbeeld lage
stalwanden, over paddock of weideafscheiding)
C. mogelijkheid tot snuffelen (bijvoorbeeld via tralies met buurpaard of snuffelluik met
buurpaard)
D. mogelijkheid van zichtcontact met andere paarden
E. geen mogelijkheden zichtcontact met andere paarden
Per steekproefdier zijn de uren vastgesteld waarin het over een periode van 24 uur deze
genoemde verschillende mogelijkheden van sociaal contact had.
Voor de bepaling van de vervolg totaalscore van uw bedrijf is rekening gehouden met de
duur dat de paarden de verschillende mogelijkheden van interactie hadden.
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Zichtverruiming
Paarden hebben een ander gezichtsvermogen dan mensen. Uit onderzoek is gebleken dat
het voor het reduceren van stress bij paarden essentieel is dat zij de mogelijkheid hebben
andere paarden en de omgeving te zien. In een stal met dichte tussenwanden moeten zij
hun hoofd naar buiten kunnen steken om toch andere paarden te kunnen zien. Bovendien is
het essentieel voor stressreductie dat ze eventuele (on)bekende dingen niet alleen kunnen
horen aankomen maar ook ver genoeg van te voren kunnen bekijken.
Sociaal Contact &
Zichtverruiming
voor alle dieren over 24 uur
mogelijkheden Sociaal Contact
mogelijkheid Zichtverruiming

>75%
dieren
goed

√
√

acceptabel

-

>10%
dieren
risico

een of meer
dieren niet KPW
acceptabel

-

-

√
√

2.3. Veiligheid en Schuilgelegenheid
Voor het criterium "Veiligheid" is op alle locaties waar de paarden stonden gekeken of er een
risico was op stoten, uitglijden, verwonden enzovoort.
Geen van de steekproefpaarden mag een rode score hebben.
Veiligheid en Schuilgelegenheid
(schuilgelegenheid bij > 8 uur buiten, dan
wel aantoonbare poging daartoe)
Veiligheid in de stal
Schuilmogelijkheid

>75%
dieren
goed

een of meer
dieren niet
acceptabel

KPW

√
√

-

√
√

3. Conclusie en opmerkingen
Human Horse Power verdient in 2017-2018 opnieuw het Keurmerk Paard en Welzijn.
De KPW-inspecteur constateerde geen problemen.
Voor huisvesting en management, voor sociaal contact en zichtverruiming en voor veiligheid
haalt Human Horse Power weer zeer hoge scores.
Bloemendaal, 9 juni 2017
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