Noodzakelijke verzorging en beweging paarden gedurende de lockdown

Geachte Burgemeester,
De maatregelen die gelden t/m 14 januari 2022 zijn duidelijk. Voor alle sporten, met uitzondering van topsport, is
het niet toegestaan gebruik te maken van de binnensportaccommodatie. Het verzorgen en individueel rijden van
paarden moet altijd doorgaan omwille van het welzijn van de paarden. Indien nodig voor de veiligheid van de
ruiter mag dit onder begeleiding. Binnen paardensportaccommodaties moeten daarom aangepast open blijven
voor de dagelijkse verzorging en beweging van paarden.
De Rijksoverheid maakt een uitzondering voor locaties voor dierverzorging en –gezondheid. Hier vallen
paardenhouderijen, zoals maneges en pensionstallen ook onder. Deze locaties hoeven geen rekening te houden
met een sluitingstijd en kunnen hun reguliere openingstijden aanhouden voor de verzorging van de paarden.
Bekijk deze uitzondering op de website van Rijksoverheid.

Uitzondering gebruik binnenrijbaan
De Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS, brancheorganisatie) en de Koninklijke
Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS, sportbond) vragen u dringend een uitzondering te maken
voor het gebruik van de binnensportlocaties voor paardenaccommodaties in uw gemeente in verband met
de gezondheid en het welzijn van de paarden op basis van uitzondering zoals gesteld door de
Rijksoverheid.

Beweging noodzakelijk voor gezondheid en welzijn paarden
Paarden moeten bewegen omwille van hun gezondheid en welzijn. Het berijden van paarden is hier een
belangrijk onderdeel van, dit zomaar stopzetten kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van het
paard. Veel hippische bedrijven hebben geen buitenrijbaan of een buitenrijbaan welke niet geschikt is voor
gebruik in dit seizoen. Daarnaast zijn binnenrijbanen grote, natuurlijk geventileerde hallen. Paardrijden is
een individuele sport waarbij de anderhalve meter goed gewaarborgd kan worden. Omwille van veiligheid
van mens en dier is het verstandig om in dit seizoen het paardrijden, voor noodzakelijke beweging, in de
binnenrijbaan voor alle leeftijden toe te staan. Uiteraard met in achtneming van de geldende maatregelen
voor de sport.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met een van ons via 088 022 4300 (FNRS) of 0577 408 300
(KNHS). Meer informatie vindt u ook op www.fnrs.nl/coronavirus en www.knhs.nl/coronavirus.

Met vriendelijke groet,
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Theo Fledderus, directeur KNHS

