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Tweede Kamer kiest voor
ondersteuning van de oer-Nederlandse
rundveerassen in het fosfaatdebat

Vorig jaar juni stond de Brandrode Brandbrief centraal. De SZH en haar partners
vroegen aandacht voor de bedreigde
Nederlandse zeldzame koeien-, schapen-,
geiten-, paarden-, varkens-, kippen-, ganzen-, duiven-, eenden-, bijen- en hondenrassen. Een van de aanleidingen was het
negatieve effect dat de wettelijke maatregelen om de fosfaatproductie terug te drin-
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De Stichting Zeldzame Huisdierrassen heeft met het aanbieden van de
Brandrode Brandbrief aan de leden van de commissie van Landbouw
en Visserij de aandacht en ondersteuning van de Kamer gevraagd bij
het in stand houden van ons bedreigd levend agrarisch erfgoed.
Dat gebeurde op 6 juni 2017. Nu is er een antwoord gekomen.
gen hebben op de populatiegrootte van de
verschillende rundveerassen.

Antwoord van de politiek
Nadat begin dit jaar al bekend werd dat
zoogkoeien buiten de fosfaatregeling vallen, heeft de Tweede Kamer dertien maanden na de brandbrief, op donderdag 5 juli
2018, een motie aangenomen die werd

De polderpanda-actie bracht vorig jaar velen in beweging

Roodbonte Friese koe, het meest
bedreigde ras

ingediend door Carla Dik-Faber van de
ChristenUnie. In die motie wordt de regering verzocht om de (provinciale) POPsubsidie aan te wenden voor individuele
dierpremie bij deze rassen. Het betreft de
Brandrode runderen, het Fries Hollandse en Roodbont Friese vee, de Groninger
blaarkoppen, Lakenvelders en Witrikken
die gemolken worden. Daarnaast wordt
gevraagd de houders van deze zeldzame
melkkoeien te ondersteunen vanuit het
nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Deze motie is ondersteund door
D66, CDA, GroenLinks, SP, VVD en PvdA.

Stal Meyenhorst

Financiële ondersteuning
Dit onderstreept het belang dat al deze
partijen hechten aan het behoud van ons
genetisch erfgoed. Zeker met het oog op
de toekomstig zo gewenste kringlooplandbouw, waar deze van oorsprong dubbeldoelrassen helemaal in passen.
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Voor de ondergang behoed
Het fosfaatrechtenstelsel stuurt aan op
een zo hoog mogelijke melkproductie
per dier. Daardoor dreigden de zeldzame rassen van het type dubbeldoelkoe
gehalveerd te worden. Begin 2016 waren
er nog ongeveer 5000 melkproducerende
exemplaren. Eind 2017, na het instellen
van het fosfaatreductieplan 2017, zijn
er nog maar een kleine 3000 over. Een
daling van 40 procent in zeer korte tijd.
Zie de figuur waarin het verloop in aantallen van Fries-Hollands vee (FH), Roodbont Fries vee (RbF) Brandroden (BrR),
Blaarkopvee, Lakenveldervee en Witrik
is weergegeven. Dat betekent dus 2000
dieren van zeldzame rassen minder.
Door herinvoer van een stelsel van individuele dierpremie voor dieren van de
zeldzame huisdierrassen kan een lagere
melkopbrengst van zeldzame koeien
gecompenseerd worden. Maximaal zou
dit € 200 per gve (grootvee-eenheid) kunnen zijn. Voor een gemiddeld bedrijf met
100 gve’s van een zeldzaam ras betekent
dit € 20.000 per jaar. In een periode van

De SZH en melkveehouders van deze rassen zijn blij met het vooruitzicht op financiële ondersteuning uit de bestaande EUpot. Ze beseffen terdege dat het dit jaar nog
niet geregeld zal zijn. Het vooruitzicht dat
er ook in het toekomstige GLB rekening
gehouden gaat worden met de uitzonderlijke positie en waarden van deze rassen is
een fraaie stip aan de horizon.
Dan krijgen ze wat de andere collega’s in
vrijwel alle andere EU-lidstaten ook al
decennia ontvangen: individuele dier-
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Verloop van aantallen vanaf 2002 tot de verwachting bij ongewijzigd beleid in 2020

vijf jaar kunnen daarmee fosfaatrechten
gekocht worden voor meer zeldzaam vee
dat gemolken wordt. Dit zou het behoud
van onze genetische bronnen betekenen. Dit is in overeenstemming met de
internationale verdragen die Nederland

ondertekend heeft. En zo worden de zeldzame koeien die in 2017 mede met dank
aan onze inzet en de bescherming van
staatssecretaris Martijn van Dam tijdelijk gered waren, met een uitzonderingsmaatregel voor de ondergang behoed.

subsidie voor het behoud van genetische voedselbronnen, bronnen van ons
bestaan.

herkennen als werkelijk behorend tot een
zeldzaam Nederlands ras en de subsidieregeling uitvoeren en controleren.
De SZH en de veehouders zijn er klaar voor.
Ze beschouwen het aannemen van deze
motie als een erkenning voor de inspanningen die ze verrichten om deze prachtige, typische, oer-Nederlandse koeien in
stand te houden en waarmee ze een groot
maatschappelijk belang dienen: behoud
van agrobiodiversiteit voor de volgende
generaties.=

Registratie
Met een goed functionerende werkwijze
van het plaatsen van vlaggen bij de individuele diernummers in het I&R-systeem
door de SZH (in opdracht van het ministerie van LNV) kan de RVO (Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland) op betrekkelijk
eenvoudige wijze de betreffende dieren
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