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Welke waarde hebben rundveerassen
voor de Nederlandse burger?
In de Nederlandse en Europese melkveehouderij zijn lokale rundveerassen
voor groot deel vervangen door het hoogproductieve Holstein Friesian
melkveeras. Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) van
Wageningen UR heeft in het EURECA-project (mede gefinancierd door de
Europese Commissie) onderzocht wat nodig is om lokale rundveerassen in
stand te houden.

Strategieën om rundveerassen te behouden zouden allereerst rekening moeten
houden met de motivaties van huidige en
toekomstige veehouders. Daarnaast kan
gezocht worden naar nieuwe functies voor
deze rassen, bijvoorbeeld natuurbeheer of
speciale producten. Door naar andere
aspecten of waarden te kijken dan alleen
naar productie, krijgen lokale rassen
opnieuw een kans. Een van de vragen in dit
onderzoek was of een burger geld over
heeft voor het ondersteunen van dergelijke
rassen. Hiervoor zijn burgers in Spanje,
Italië, Estland en Nederland geïnterviewd

over een of meerdere lokale rassen in hun
eigen land. Voor het Nederlandse deel van
het onderzoek is gekozen voor de regio Het
Groene Hart en de Blaarkop. Voor dit onderzoek zijn 43 burgers bij winkelcentra geïnterviewd. Tweederde was vrouw en driekwart was tussen de 46 en 75 jaar oud. De
conclusie is dat de Nederlandse burger
waarde hecht aan de koe of de Blaarkop als
onderdeel van het landschap. Men lijkt de
relatie tussen de koe en het landschap
belangrijker te vinden dan behoud van een
specifiek ras en ook belangrijker dan de
ontwikkeling van direct aan het ras gerela-

teerde voedselproducten. Voor de burgers
was de belangrijkste motivatie voor een
eventuele financiële donatie om het traditionele agrarische landschap waarin de
Blaarkop van oudsher voorkomt te behouden of te ondersteunen. Echter 37 procent
van de geïnterviewden gaf aan er geen geld
voor over te hebben. Dat percentage is per
land verschillend. De bereidheid tot financiële ondersteuning bleek in Italië en Estland relatief hoog (rond de 90 procent),
terwijl in Spanje meer dan de helft niet
wilde doneren. =

K I N D E R hoek
...en het is zeldzaam!
Winter!
Alle dieren staan weer op stal,
behalve de schapen. Schapen hebben een dikke wollen vacht waardoor ze het niet koud hebben in
de winter. Winter betekent ook
voorbereiden voor Kerst. Ontdek
jij wat er in de tekening staat? In
elk vakje staat een cijfer. De cijfers
geven aan welke kleur erbij hoort.
Wanneer je deze nu inkleurt, krijgt
je een figuur met gekleurde vakjes.
Dit noemen we een mozaïek. Veel
kleurplezier!

Meer informatie: http://www.cgn.wur.
nl/NL/CGN+Dierlijke+Genetische+Bro
nnen/Projecten/EURECA/
http://www.regionalcattlebreeds.eu

1
2
3
4
5

22

ZeldzaamHuisdier

=
=
=
=
=

rood
oranje
blauw
groen
bruin

6
7
8
9

=
=
=
=

roze
grijs
geel
wit

ZeldzaamHuisdier

23

