Stamboekdieren op de kinderboerderij
Ruud Oosterhof en Nonja Remijn
Voor het contact met dieren op een kinderboerderij zijn stamboekdieren niet per definitie
nodig. Toch is er voor veel kinderboerderijen best interesse om een rol te spelen in de
fokkerij van bijvoorbeeld zeldzame Nederlandse huisdierrassen. Maar welke rol kan een
kinderboerderij dan vervullen en wat is de meerwaarde om lid van een stamboek te zijn? En
wat heeft een stamboekorganisatie aan een kinderboerderij als lid? De Stichting Zeldzame
Huisdierrassen (SZH) deed onderzoek.
Aanleiding
Aanleiding tot het doen van een
onderzoek waren de zorgelijke
geluiden die binnenkwamen van
enerzijds de bestuursleden van
stamboekverenigingen, die merkten
dat zij kinderboerderijen verloren als
lid, vanwege de hoge kosten die alle
verschillende lidmaatschappen met
zich meebrachten. Maar ook
kinderboerijmedewerkers die nauw
verbonden zijn met de SZH gaven aan
wel verbonden te willen zijn met
rasorganisaties, maar het niet op te
kunnen brengen overal lid van te zijn.
Sarah Warning (student aan de STOAS
hogeschool in Wageningen), heeft in
haar onderzoek getiteld 'samen sterk
voor zeldzame rassen' op verzoek van
de SZH onderzoek gedaan naar de
gemeenschappelijke belangen van
kinderboerderijen en rasorganisaties
met zeldzame rassen.
Kennis en dieren
Op de vraag waarom je als kinderboerderij
lid zou willen zijn waren de antwoorden
nagenoeg unaniem: het lidmaatschap en
daarmee de samenwerking, biedt voordelen op gebied van uitwisseling van
(geschikte mannelijke) dieren voor fokkerij,
en het verkrijgen van actuele kennis over
het betreffende ras. Juist het spelen van een
ro l i n d e fo k k e r i j v a n b e d re i g d e
huisdierrassen geeft de kinderboerderij

Ter gelegenheid van het 20 jarige bestaan van de
z war tbles-fokkersgroep heeft de fokkersgroep een
stamboekzwartbles ramlam aan de Veterinaire Vee Fokkers Club
“De Uithof” beschikbaar gesteld. Een mooi initiatief en begin
van een samenwerking. (foto: Peter van Eldik)

een meerwaarde in het geven van
informatie over landbouw en cultuurhistorie in Nederland. Belangrijk is dat de
getoonde dieren representatief zijn voor
het ras, en zo mogelijk kunnen de dieren
ook in de educatie gebruikt worden om uit
te leggen waarom de stamboekfokkerij is
opgericht.
De stamboekverenigingen hebben
informatie over actieve fokkers in de buurt,
en blijven op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het ras.
Maatwerk
Zoals elke rasorganisatie anders is, zo is elke
kinderboerderij dat ook. Afhankelijk van de
ligging van de boerderij, de geschiedenis
van de boerderij en de mensen die er
werken en hun persoonlijke interesses,
wordt ervoor gekozen om al dan niet
stamboekdieren te houden en al dan niet
een rol te spelen in de fokkerij. Wel zijn er
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een aantal succesvoorwaarden te noemen,
op basis waarvan een samenwerking kan
ontstaan. Naast dat de samenwerking
weinig mag kosten qua geld gaat het om
een samenwerking op basis van lange
termijn en vertrouwen. Daarbij zijn er
overzichtelijke, duidelijke afspraken en
verwachtingen.
Elke partij een eigen rol
Elke partij heeft zijn eigen rol in een
succesvolle samenwerking. Zo heeft de
vSKBN geïnventariseerd welke boerderij
welke rassen heeft en of hiermee al dan niet
gefokt wordt. Dit overzicht is inzichtelijk
voor leden van de vSKBN en kan helpen in
onderlinge uitwisseling. De SZH heeft een
faciliterende rol, kan organisaties

aansporen tot samenwerking en kan
helpen in het maken van een eerste
contact. Ook heeft de SZH inzage in het
opgebouwde overzicht van rassen van de
vSKBN en kan rasorganisaties helpen in het
vinden van mogelijk geïnteresseerde
kinderboerderijen. Voor de rasorganisaties
is het belangrijk dat zij zich pro actief
opstellen in het benaderen van een
kinderboerderij. Zelf initiatief nemen
helpt. Kinderboerderijen moeten dan wel
duidelijk aangeven met welke zeldzame
rassen zij een rol willen vervullen in de
fokkerij of met het in de etalage zetten van
een bijzonder ras.

Kinderboerderij Amersfoort ontvangt in kader van het project 'lease een kalf' naast een kalfje in bruikleen
ook een groot informatiebord van de vereniging van Brandrode runderen, ter promotie van het ras.
(Foto Ineke Herder)
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