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bloedvoering van vijf achtste Deens landvarken en drie achtste VDL.
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Veredeld Duits Landvarken beer Veldkoning

exportverbod instelde van fokmateriaal.
Een intensievere samenwerking tussen de
stamboeken werd noodzakelijk. Voorts
ging Noord-Brabant, dat nog had vastgeDeens Landvarken beer Vermund D5 E
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houden aan het VDL, zich ook aansluiten
bij de fokkerij van het Nederlandse varken. Hiermee werd de basis gelegd voor
het Nederlandse landvarken met een

Het Nederlands landvarken nu
Als vleesvarken met het bacontype had
het Nederlands landvarken een goede
naam, ook internationaal. Meerdere
decennia hebben fokkerijorganisaties zuivere teelt bedreven met dit ras en het
maakte deel uit van diverse fokkerijprogramma’s. Echter in het Topigs-programma van Pigture wordt nu het Nederlands
landvarken geïntegreerd in de F-lijn, die
van Scandinavische herkomst is. Het
voortbestaan van het raszuivere Nederlands landvarken wordt hierdoor bedreigd.
Bij het Centrum voor Genetische Bronnen
is sperma van diverse beren ingevroren
dat gebruikt kan worden om het ras in
stand te houden.
Hoewel de oorspronkelijke inlandse typen
van het Inlandse varken zijn verdwenen,
bestaat het Nederlandse landvarken nog
wel degelijk op een aantal fokbedrijven.
Het Nederlands landvarken biedt een
goede mogelijkheid voor degenen die een
exclusief varken van Nederlandse oorsprong willen houden of fokken. Het ras is
in 1933 officieel erkend in Nederland. Het
wordt dus al tachtig jaar in Nederland
gefokt. Het is dus een origineel Nederlands ras dat als zeldzaam kan worden
beschouwd nu het aantal fokkers en het
aantal dieren terugloopt en het ras niet
langer commercieel wordt gefokt. 
De foto’s uit het archief van het Nationaal
Veeteeltmuseum te Beers zijn oorspronkelijk afkomstig van het Centraal Bureau
voor de Varkensfokkerij te Utrecht of van de
voormalige provinciale varkensstamboeken

Slow Food-presidia voor het Brandrode
rund en het Zeeuws en Fries melkschaap
Tien houders van Brandrode runderen en vijf houders van Friese
en Zeeuwse melkschapen nemen deel aan de Slow Food-presidia
voor deze rassen. Van 16 tot 18 mei 2013 inspecteerden Veronika
Sadlonova en Raffaella Ponzio van de internationale Slow Food
Foundation for Biodiversity hun bedrijven. Na een voorbereiding van
een paar jaar van Slow Food Nederland en de rasverenigingen zijn
beide presidia nu goedgekeurd.
Slow Food is een internationale organisatie
die streeft naar lekkere, pure en eerlijke
producten. In een zogenoemd presidium
werken Slow Food-leden samen met boeren en ambachtelijke producenten aan het
behoud van de streekproducten van
authentieke rassen, samengebracht in de
Ark van de Smaak. De veehouders die deelnemen aan het presidium voor het
Brandrode rund richten zich op de producten vlees en kaas. De producenten die deelnemen aan het presidium voor het Fries en
Zeeuws melkschaap maken vooral yoghurt
en kaas.

Voorwaarden
De presidiumdeelnemers hebben afspraken gemaakt over protocollen met minimumvoorwaarden voor de houderij en verwerking van de producten. Zo zijn een
extensieve manier van het houden van de
dieren, dierenwelzijn en kwaliteit erg
belangrijk. De dieren hebben in het groeiseizoen altijd weidegang en er kan maar in
beperkte mate krachtvoer en snijmais voor
het bijvoeren worden gebruikt. Na het
slachten moet het karkas minimaal tien
dagen rijpen. Bij het maken van kaas is de

voorwaarde dat de kaas gemaakt wordt van
rauwe melk.

Samenwerken in vermarkten
De meeste deelnemers aan Slow Foodpresidia leveren de producten rechtstreeks
aan consumenten of aan horeca. Het dit

voorjaar gestarte Ondernemersnetwerk
Brandrode runderen onderzoekt hoe veehouders gezamenlijk hun afzet kunnen uitbouwen. In een praktijknetwerk voor melkschapenhouders, dat voortkomt uit de
SZH-strategiedagen met hen, komen vragen over het afzetten van onderscheidende
producten aan de orde. Veronika Sadlonova
van Slow Food International hoopt dat het
presidium bijdraagt aan het economische
bestaansrecht van boeren die met deze rassen werken. Uiteraard juichen de SZH en
ZeldzaamLEKKER dat ook toe. We zijn dan
ook betrokken bij beide netwerken en feliciteren de deelnemers aan de presidia. 

Nelleke en Adriaan Antonis van de Ouwendorperhoeve, deelnemers aan het presidium
voor melkschapen
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