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neer die stieren hebben geleefd weten we
niet, maar sindsdien is er niets meer veranderd in de stukken van het Y-chromosoom
waar wij naar hebben gekeken.

Romeinse geschriften wordt ook genoemd
dat de koeien van Keltische Helveten veel
melk gaven, hetgeen aangeeft dat het weer
om een oude traditie gaat.
We vermoeden dat een systematische
selectie op de productie van melk ertoe
heeft geleid dat er aan weerszijden van de
Y1-Y2 grens één Y-chromosoom overbleef,
één bepaalde Y1-ondervariant in het noorden en één Y2-ondervariant in het zuiden.
Kennelijk heeft het melkvee zich ontwikkeld met verschillende stieren in twee verschillende gebieden. Ten noorden van het
Europese vasteland en in het Middellandse
Zeegebied was selectie meer gevarieerd en
minder systematisch, zodat er meer Y-chromosomale varianten zijn overgebleven.

Verspreiding melkvee
Hoe komt dat? Laten we eens kijken naar
wat voor koeien daar rondlopen. Aan beide
zijden van de Y1-Y2 grens gaat het om traditioneel melkvee. In Nederland, NoordDuitsland en Denemarken (Y1) zien we de
typisch zwartbonte, roodbonte en rode
gespecialiseerde melkrassen, die onderling
nauw verwant zijn. De archeologen weten
ons te vertellen dat het melken van koeien
in Noord-Europa duizenden jaren geleden
is begonnen. Ook de Romeinen vermeldden dat de Germanen in het huidige NoordDuitsland hun koeien wisten te melken.
Zelf gebruikten ze hun eigen vee voornamelijk voor de ploeg: ze hadden letterlijk
van koeien geen kaas gegeten.
In Zuid-Duitsland en Centraal-Europa (Y2)
vind je het Alpiene melkvee, vooral ‘Braunvieh’ en het nauw verwante ‘Fleckvieh’ met
de Simmental als belangrijkste vertegenwoordiger. Beide types vee werden al
genoemd in middeleeuwse bronnen. In

Hongersnood en godsdienst
Het bruine en gevlekte vee delen hun
Y2-ondervariant en hun nauwe verwantschap met de Zuid-Franse vleesrassen. Een
mogelijke verklaring is dat deze rassen
afstammen van Zwitsers vee. Mogelijk werden tijdens de grote hongersnood van 1315
tot 1317 de Franse koeien opgegeten, waarna vee werd ingevoerd uit de Alpen dat
vervolgens weer als vleesvee werd gefokt.
We kunnen nog wat verder filosoferen. De
grens tussen Y1 en Y2 valt samen met twee
taalgrenzen: in Frankrijk tussen het Langue
d’Oc en het Langue d’Oïl en in Duitsland
tussen het het Hochdeutsch en Niederdeutsch. Bij onze oosterburen komt het ook
aardig overeen met de grens tussen katholiek en protestant. Het zit nog veel dieper.
We kennen allemaal het verschil tussen
Noord- en Zuid-Europa: een ander klimaat,
ander eten, andere mensen; we mogen nu
wel zeggen: een waarheid als een koe. Wat
DNA-onderzoek allemaal niet oplevert! =
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De Alpen zijn een belangrijke bron voor het Zuid-Europese melkvee

ben even gedacht dat de eerste gedomesticeerde stieren allemaal van het Y2-type
waren en dat Y1 is ingekruist door contacten met Europese aurochs, maar dat staat
alweer op losse schroeven. Voordat we daar
iets over kunnen zeggen moeten we eerst
meer (en beter) onderzoek doen naar DNA
uit botresten. Dat is een lastige klus, maar
met de nieuwste technieken kan er steeds
meer.
Op de kaart van Europa (figuur 1) zie je dat
Y1 voornamelijk in het noorden zit en Y2 in
het zuiden. Uitzonderingen genoeg, vooral
bij Spaanse, Engelse, Noorse en Finse rassen, maar in Centraal-Europa zie je een
duidelijke Y1-Y2 grens die zowel Frankrijk
als Duitsland in tweeën deelt. Vervolgens
kun je binnen de Y1- en de Y2-familie verschillende ondervarianten onderscheiden,
net als een familie die zich opsplitst in verschillende takken. Dan blijkt dat in Spanje,
Portugal, Groot-Brittannië en Scandinavië
stieren uit verschillende Y1- en Y2-takken
rondlopen, maar in het centraal gedeelte
van het vasteland stammen bijna alle stieren ten noorden van de Y1-Y2 grens af van
één Y1-voorouder en alle stieren ten zuiden
van die grens van één Y2-voorouder. Wan8
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Zeldzame rassen in
Amsterdam-West
Nederland kent veel kinderboerderijen, die meestal in echte boerderijen zijn ondergebracht. In het centrum van Amsterdam is dat
natuurlijk niet mogelijk. Daar is een oude ijzergieterij omgebouwd
tot kinderboerderij.
Kinderboerderij Zimmerhoeve ligt in de
Kinkerbuurt in Amsterdam-West, een
dichtbebouwde 19e-eeuwse stadswijk. J.
Zimmer & Zn was een ijzergieterij die
onder andere putdeksels maakten, tot in
de jaren 70 van de vorige eeuw op deze
locatie gevestigd. Na het verdwijnen van
de fabriek kwam er een kleine kinderboerderij. Het gebouw brandde af in 1982 en
kort daarna werd er een nieuw gebouw
neergezet. De huidige gebouwen stammen uit 1996. Vrijwilligers runden de boerderij totdat dit niet meer was vol te houden. Sinds twee jaar is de boerderij weer
open met twee beroepskrachten: Anna de
Boer (dierverzorger) en Annelijn van
Amsterdam (beheerder). Hun wens is om
meerdere Oudnederlandse rassen te gaan
houden. De start is gemaakt met Olijf, een
Bonte Bentheimer van bijna twee jaar oud
en twee blaarkopkalveren van enkele
maanden oud. De kalveren zijn van een
agrariër in Landsmeer (net ten noorden
van Amsterdam) die ze elke zes maanden
omruilt voor twee andere blaarkopkalveren. De ruimte van de Zimmerhoeve is
namelijk te klein voor twee volwassen
runderen. De beheerders willen graag rassen waar ze een verhaal bij kunnen vertellen, vandaar dat ze nog op zoek zijn naar
Drentse schapen en eventueel een land-

geit. Olijf is trouwens door de Zimmerhoeve ingeschreven in het stamboek.
Eventueel zal er ook mee gefokt worden.
De biggen gaan dan naar een biologische
slager die ze te zijner tijd zelf slacht. Jaarlijks ontvangt de boerderij circa vijftig
schoolklassen, kinderen die waarschijnlijk

nog nooit een varken in het echt hebben
gezien, laat staan een Bonte Bentheimer
of Blaarkopkalveren. De lessen die de kinderen volgen zijn ’Eten of gegeten worden’
en ‘Op de boerderij’. Met behulp van de
oude rassen worden ook stadskinderen
opgevoed met ons levend cultureel erfgoed! In 2011 heeft de boerderij geld
gekregen uit het Amsterdamse NME-fonds
voor het geven van kooklessen. Voor deze
lessen worden vooral groenten uit de eigen
moestuin gebruikt. =

Kijk voor meer informatie over de Zimmerhoeve op www.zimmerhoeve.nl

Blaarkoppen in de Kinkerbuurt

A. de Boer
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Dag van het Levend Erfgoed 2011
Het is geslaagd! Voor de tweede keer hebben we de Dag van het
Levend Erfgoed kunnen houden. En deze keer hadden we er goed
weer bij. De SZH heeft als betrekkelijk kleine organisatie haar nek
uitgestoken met een dergelijk groot evenement, maar nu staan we
dan ook ergens.
De Dag van het Levend Erfgoed is geslaagd.
Geslaagd ja. Want laten we wel wezen:
vorig jaar was het nog allemaal nieuw
maar kon deze dag georganiseerd worden
met een projectsubsidie. Dit jaar moesten
er meer eigen middelen worden bijeengebracht. Met medewerking van Coöperatieve Rundvee Verbetering (CRV), de Stichting Het Groene Woud en de gemeente
Boxtel is het voor elkaar gekomen.
Het landgoed Velder is een uitstekend terrein voor een manifestatie over het landle-

ven. Er is voldoende ruimte en het ligt
redelijk beschut (hoewel er deze keer wel
een stevige wind over de lengte van het
veld blies).
De grootte van het terrein gaf ook alle
mogelijkheden om iedere diersoort een
eigen plek te geven en in de ring te demonstreren. Op die manier is er voor iedereen
ruim voldoende te genieten van de dieren
en het nut dat ze hebben. Want dat laatste
was een belangrijk thema van deze dag:
ook zeldzame rassen hebben nut en ver-

Hollandse Krielen waren een van de vele aanwezige kippenrassen
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H. ten Holt/Bureau ZET

Kempische heideschapen met hun herder blijven bij elkaar

Dierenpleinen
Volgens opgave van de organisatie waren
er in Liempde meer dan vierhonderd dieren die samen zeventig verschillende rassen vertegenwoordigden. Dat geloven we
graag, want ja, wie was er niet? Er waren in
ieder geval meer diersoorten.
De Bonte Bentheimer varkens behoren
sinds kort tot de SZH-familie en ze lieten
zien dat ze er waren, midden op het ter-

rein. Soms hielden zij zich rustig in hun
trailer. De heel vroege bezoeker zag alleen
een grasveld waarin gewoeld was en dacht
dat er voor de dieren voorgewroet was.
Maar nee, de zeug met biggen was de
vorige avond gearriveerd en had alvast
haar baantjes getrokken. Gedurende de
dag werd dit werk met veel ijver voortgezet.

Voor de kinderen was er weer de ‘verfhoek’

W. Taks
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breden ons bestaan. Dat werd duidelijk in
de ringen met demonstraties van Het Werkende Dier. De andere kant van het nut
werd getoond in de Straat van de Smaak,
in de vorm van vlees of zuivel, onder het
motto: ‘Als je zeldzame rassen in stand wilt
houden, dan eet je ze’.

H. ten Holt/Bureau ZET

Er was voor elk wat lekkers

Geiten en schapen
Van iedere diersoort waren er meer rassen
dan vorig jaar, dat bleek duidelijk. Bij de
geiten konden we de Bonte geit verwelkomen, met zijn zwarte en bruine variant.
Samen met de Toggenburgers, die nog wat
bescheiden in de tent stonden, terwijl
ernaast de bokken van de Landgeit getuierd stonden. Voor de argeloze bezoeker de

raad ze wel bovenwinds te benaderen: de
beesten hebben zo hun eigen (geur)merk,
maar ze zijn wel altijd imposant.
De schapen waren naast de geiten geposteerd. Van ieder ras een koppeltje stonden
ze er wat bescheiden bij, maar dat is schapen eigen. Er was ook wel een grotere
kudde Kempische heideschapen lopend
vanuit Schijndel naar het tentoonstel-

De openingsceremonie door de Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant, Wim van den Donk

W. Taks

W. Taks
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De karakteristieke Drentse heideschapen
met hun mooie horens

nen. Maar ze waren ook verspreid over het
terrein te vinden, in het tuig voor de
wagen. Zo lieten de Geldersen, de Groningers en de Friezen zien wat ze waard zijn.
Ook zij waren de hele dag aan het werk,
voor de huifkar en voor de luxe wagen. Wie
zin had kon een rit maken over het terrein
en door de aangrenzende bossen. Er was
daar een heel mooie route uitgezet.

R. van Bottenburg

lingsterrein gekomen. Die kudde is vermoedelijk door veel bezoekers niet gezien,
omdat ze op een weitje achter de bomenrijen liepen. De bedoeling was om met
deze kudde een hondendemonstratie te
geven, maar dat kwam er niet van. Jammer
overigens, want het schapendrijven met
honden is altijd een element waarmee je
publiek trekt.

Paarden
Even verderop lag het domein van de
paarden. Daar werd het thema van de dag
waargemaakt. Voortdurend waren de
Zeeuwse trekpaarden in touw om hun
kracht te tonen. Een groep bezoekers
voortslepen op een kleed of touwtrekken
tegen diezelfde groep, de dieren deden het
met plezier.
De meer luxe paarden traden eveneens in
de ring om hun dressuurkunsten te verto12
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Trekpaarden vermaken de jeugd

Honden
De honden hadden hun eigen plein rechtsachter op het terrein. Er waren acht rassen
vertegenwoordigd, als je het Boerenfoxje
van Nicole Schalkx tenminste als volledig
ras meetelt. Hollandse Herder, Friese Stabij en Drentsche Patrijs waren er, net als
de Wetterhoun, de Kooiker, de Smous en
de wat excentrieke Saarlooswolfshond. Er

T. Janssen

W. Taks

Minna Yrjana tijdens haar trainingssessie
De ganzen zijn zeer geïnteresseerd in hun omgeving

H. ten Holt/Bureau ZET

Schapendoezen en Kooikertjes
presenteren zich voorbeeldig

W. Taks

Jong geleerd is oud gedaan

waren demonstraties met schapendrijven
aangekondigd, maar die gingen niet door.
Wel was er voor de Wetterhoun een jachtproef. En ook was er Minna Yrjana, die op
een unieke wijze liet zien hoe je honden
kunt dresseren en oefeningen kunt laten
doen. Dat is werkelijk plezier voor twee,
eigenaar en hond hebben bij deze ‘dog
dance’ de grootste pret.

W. Taks

Runderen
Alle zeldzame en authentieke Nederlandse
rassen waren in Liempde vertegenwoordigd. Uit vorig jaar was lering getrokken,
toen waren enkele rassen weggebleven.
Van ieder ras waren nu enkele typische
rasvertegenwoordigers aanwezig. De
Brandroden maakten indruk, niet in het
minst door de aanwezigheid van een volwassen stier van de familie Kuipers uit
Sambeek.
ZeldzaamHuisdier
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Het Bentheimer ras is in 2010 erkend door de SZH

De meeste rasverenigingen hadden er ook
een informatiestand bij. Het beeld was
beter dan vorig jaar. Met name MRIJ en de
Witrikken verdienen een compliment voor
hun presentatie. De dieren waren keurig
getoiletteerd en op het voorbrengen tijdens de demonstratie was duidelijk
getraind.
Toch zijn er nog verbeterpunten ten aanzien van de presentatie. De verschillende
rassen stonden in hokken, gemaakt van
lichte dranghekken, verspreid rond de
demonstratiering. Dat gaf weinig showimpressie. Aangebonden op stand en dan de
rassen beter gegroepeerd zal het beeld
aantrekkelijker maken.

Pluimvee
Het pluimveeplein was erg levendig en
aantrekkelijk ingericht, rondom een
instant-vijver. Heel eenvoudig opgebouwd
en na afloop ook in een mum van tijd weer
afgebroken. De eenden en ganzen vermaakten zich er prima in. Overigens
mochten niet alle eenden daarvan genieten. Als vertegenwoordigers van het ras
van het jaar heb je als Witborst- of Krom14
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mentaren aan elkaar. Toch valt uit het
défilé nog wat te leren. Er waren verschillen in het voorbrengen van de dieren. Zoals
eerder vermeld hadden meerdere deelnemers hierop getraind en dat was te zien.
Voor het leveren van toelichting via de
microfoon moet je toch wel ervaring hebben. Van sommige mensen was het commentaar jammer genoeg slecht te verstaan. Dat is niet goed voor de presentatie.
Hier ligt een punt voor de goede voornemens: daar gaan we voor volgend jaar wat
aan doen.

T. Jansen

De familie Kuypers presenteert de Brandrode groep

bekeend zo je verplichtingen. Dus zat er
ook een stel in kooien langs de kant om
goed te kunnen worden bekeken.
In marktkramen of eigen stands waren alle
rassen te bewonderen. Van de Noordhollandse Blauwen tot aan de Helmduiven.
Overal was ruim voldoende informatie
voor de bezoeker.

Straat van de smaak
Daarmee hebben we de rondgang over de
dierenpleinen gehad. Maar er was uiteraard meer te zien en te genieten van onze
Zeldzame Huisdierrassen. Want je kunt er
namelijk ook van eten. In de straat van de
smaak kon je daarvan letterlijk proefondervindelijk kennisnemen. Van de jonge
schapenkaas tot de extra gerijpte grote
kaas van melk van Brandrode koeien.
De ragout van Chaamse kip heeft inmiddels internationale erkenning. En wie lust
er niet graag een stukje lamsworst, met
veel ambachtelijke kennis bereid? Het is
duidelijk: van sommige dieren geniet je
ook na hun dood. Maar daarmee houd je
wel het ras in stand en dat is toch ons
hoofddoel. Het tij is in dit opzicht gunstig,

Netwerkbijeenkomst
Vorig jaar kon de Dag van het Levend Erfgoed georganiseerd worden met een projectsubsidie. Dat zat er deze keer niet in en
daarom moesten er aanvullende bronnen
worden gezocht. Die werden gevonden bij
de stichting Het Groene Woud en bij de
gemeente Boxtel, waaronder Liempde

er is bij de consument een trend om terug
te keren naar het streekproduct, het oorspronkelijke. Er wordt door SZH en de
aangesloten rasverenigingen al heel wat
gedaan om hier op in te haken.

Défilé
Het défilé aan het einde van de dag in de
hoofdring was een hoogtepunt. Daar kwamen alle rassen in volgorde nog eens langs,
althans de viervoeters. Elke rasvereniging
kon zich daar optimaal presenteren. SZHvoorzitter Geert Boink praatte de com-

Gelderse Slenken en Nederlandse schoonheidspostduiven waren enkele van de vele
aanwezige duivenrassen

Kazen te kust en te keur in de Staat van
de Smaak

H. ten Holt/Bureau ZET

valt. Tot voor twee jaar terug werd op dit
terrein door Het Groene Woud jaarlijks
een plattelandsdag georganiseerd met
veel historie en streekproducten. Dit bleek
om financiële redenen niet langer haalbaar.
Maar samen met SZH en in een nieuwe
opzet lukt het wel. Met die nieuwe samenwerking werd ook een streekelement toegevoegd. In de schuur achter in het terrein
was een netwerkbijeenkomst georganiseerd voor vertegenwoordigers van
gemeente en bedrijfsleven. Er werden prijzen toegekend voor nieuwe initiatieven
ten behoeve van de promotie van de regio.
En Commissaris van de Koningin Wim van
den Donk maakte deze dag de uitslag
bekend van de competitie ‘mooiste boerderij van Brabant’, die in de afgelopen
maanden was georganiseerd door de provinciale dagbladpers.
Op deze wijze gepresenteerd versterken

W. Taks

H. ten Holt/Bureau ZET

CGN-medewerker Henk Sulkers in de
vrijwilligersoutfit voor de dag

de verschillende activiteiten elkaar. Een
argument om dit volgend jaar voort te zetten.

Succes voor Projectbureau
Het Projectbureau van SZH heeft iets
moois neergezet. Nonja Remijn, Miriam
van Straten en alle mensen eromheen
hebben een bijzondere prestatie verricht.
Ga er maar eens aan staan, al die verschillende rassen en hun eigenaren zover te
krijgen dat ze soms honderden kilometers
met hun dieren reizen. En tevoren gaan
uitzoeken welke dieren ze meenemen en
ze ook nog netjes getoiletteerd in de ring
laten verschijnen. Voor ieder moet er een
plek en een programma zijn. Dat vergt
heel wat, maar ze zijn erin geslaagd een
unieke manifestatie te organiseren.
Veel mensen weten tegenwoordig niet
meer waar het voedsel vandaan komt.
Maar er is ook een andere beweging, die
de weg zoekt naar het natuurlijke, het
streekproduct. Daarin kan SZH een bijdrage leveren. De Dag van het Levend
Erfgoed is een prachtige mogelijkheid om
deze gedachte aan de man te brengen. =
ZeldzaamHuisdier
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Zeldzame rassen en het beheer van
Noard-Fryslân Bûtendyks
In het nieuwe Europese Landbouwbeleid zal er extra aandacht komen
voor het behoud van biodiversiteit. In het vorige nummer van ZH is
gewezen op de mogelijkheid om zeldzame landbouwrassen in te zetten bij het beheer van natuurgebieden. Hiermee wordt de biodiversiteit in een dubbelslag versterkt. In dit artikel staat het beheer van
een groot natuurgebied centraal en de (on)mogelijkheden om hierbij
zeldzame landbouwhuisdieren te betrekken.
Langs de waddenkust van Friesland ligt
buitendijks, tussen Zwarte Haan en de
pier van Holwerd, een uitgestrekt natuurgebied dat bestaat uit zomerpolders, kwelders en slikvelden: Noard-Fryslân Bûtendyks. Het gebied is belangrijk als
foerageergebied voor bijvoorbeeld brandganzen en rotganzen, als broedgebied
voor kluut, visdief en Noordse stern en
vooral ook als rustgebied voor wadvogels
tijdens hoogwater op de Waddenzee. In de
jaren tachtig is na veel strijd besloten dit
gebied niet in te polderen ten behoeve van
de landbouw, maar er natuurgebied van te

maken. Tot dan toe gebruikten boeren de
zomerpolders en kwelders voor de aardappelteelt en het jongvee. Nu kreeg It
Fryske Gea, de provinciale natuurbeschermingsorganisatie, de taak het gebied te
beheren. Daartoe is inmiddels circa 90
procent van het gebied aangekocht.
Jan Jelle Jongsma en Albert Wester, respectievelijk districtshoofd en opzichter bij It
Fryske Gea, zijn verantwoordelijk voor het
beheer. Noard-Fryslân Bûtendyks is een
halfnatuurlijk landschap, grotendeels door
de natuur zelf gevormd, maar door de
mens een handje geholpen met zoge-

noemde landaanwinningswerken, rijshouten dammetjes die het slib moesten
vasthouden. En zo wordt het nu ook
beheerd: het zoute en slikrijke water van
de Waddenzee zorgt voor ophoging van de
kwelders en houdt de typische kwelderbegroeiing in stand. Als experiment zijn de
zomerkaden om de zomerpolders op een
paar plaatsen geslecht, zodat ook hier de
Waddenzee voor ophoging en verjonging
kan zorgen. De vroegere landaanwinningswerken heten nu ‘kwelderwerken’ en
blijven behouden als bescherming tegen
de zee. Daarnaast is er beweiding nodig
om het terrein open te houden.

Begrazing
Er loopt een onderzoek naar het juiste
begrazingspatroon. Inmiddels is duidelijk
dat zonder begrazing de kwelderbegroeiing zich ontwikkelt tot een eentonige,
ruige vegetatie van overwegend zeekweek,

L. de Vos

Albert Wester is bij het Fryske Gea
verantwoordelijk voor het Bûtendyks gebied

een woekerend, oninteressant gras. It
Fryske Gea streeft naar een half natuurlijke, beweide kwelder waarin zich zoveel
mogelijk natuurlijke processen kunnen
voltrekken. Bij een inventarisatie, die zelfs
de beheerders verraste, keken ze op van de
rijkdom aan insecten. Dat heeft alles te
maken met de extensieve beweiding.
Daardoor komen er meer plantensoorten
voor met hun eigen specifieke bijbehorende insecten, die op hun beurt weer
ander leven, zoals vogels, aantrekken. De
inventarisatie noemt 388 insectensoorten,
waarvan 59 kenmerkend zijn voor de kust.
Verder nog 33 spinnensoorten, 28 zoogdieren en 238 vogelsoorten.

Inscharing
Voor deze beweiding is het gebied van

circa 4.200 ha verdeeld in diverse percelen
waarop achtendertig pachters in het
zomerseizoen hun vee laten grazen. Het
gaat daarbij om paarden, koeien en schapen, die er samen voor zorgen dat er een
gevarieerde vegetatie ontstaat. Het beweidingsseizoen loopt van 1 april tot 15 oktober, maar in de praktijk kan het vee pas
half mei het land op in verband met de
ganzenvraat.Vanwege het broedseizoen
geldt tot 15 juli een veebezetting van 1½
gve (grootvee eenheid) per ha, daarna is
dat circa 3 gve Op de kwelders, met een
minder dichte begroeiing dan op de
zomerpolders, houdt men een veedichtheid van 0,4 tot 0,7 gve aan. Na 15 juli mag
de vegetatie worden gemaaid en als ruwvoer worden afgevoerd.
Er kunnen elk jaar circa 14.000 stuks vee
worden ingeschaard. Hier liggen dus kansen voor het gebruik van zeldzame rassen.
De pachters zijn echter zelf verantwoordelijk voor het vee en zij bepalen welke soorten en rassen zij inscharen. Het buitendijks gebied blijft toch wat risicovol en dat
weerhoudt hen ervan om kostbaar of zeldzaam vee in de zomerpolders te laten grazen. De zomerpolders blijven weliswaar
de gehele zomer zoet, maar na een even-

tuele overstroming worden ze tijdelijk
brak. Na wat regenval spoelt het brakke
water wel weer uit, maar nog steeds is het
niet geschikt als drinkwater voor het vee.
Hiervoor is in de polder en op de kwelders
speciaal een drinkwaterleiding aangelegd.
Vroeger zijn voor dit doel drinkdobben
aangelegd, ringvormige poelen met een
hoge wal, waar het vee bij hoog water veilig kon staan en drinken. It Fryske Gea
heeft ook een aantal hoge, nieuwe drinkdobben aangelegd. Dit hoeft dus geen
belemmering te zijn voor inscharing van
bijzondere rassen.

Vluchtplan
Maar ook de omvorming van zomerpolders tot kwelders, de verkweldering, heeft
gevolgen voor het ingeschaarde vee. Bij
plotselinge hoge waterstanden kan dat in
de problemen komen. Hiervoor moet een
vluchtplan worden opgesteld dat erin
voorziet dat de evacuatie binnen 36 uur
kan plaatsvinden. Zo’n plan is in de maak,
maar het heeft nogal wat voeten in de
aarde omdat veel partijen er iets over te
zeggen hebben, namelijk zoals: de pachtervereniging, het waterschap, Rijkswaterstaat en de gemeente. =

Ingeschaard vee en paarden hebben de ruimte op de
kwelders van het Fryske Gea
L. de Vos

Tekst: Adriaan Antonis

Tekst: Miriam van Straten

Het varken als
landschapsontwikkelaar!
Het varken als landschapsontwikkelaar? Dat was de centrale vraag
waaromheen anderhalf jaar geleden een netwerk gevormd werd.
Deskundigen en geïnteresseerden uit verschillende richtingen zoals
natuurbeheer, veehouderij, wet- en regelgeving, diergeneeskunde en
voedselveiligheid kwamen geregeld bijeen.
Op vrijdag 30 september werden de resultaten en inzichten gepresenteerd in de
vorm van een symposium.
In het begin van de twintigste eeuw kwam
de varkenshoeder nog volop voor in Nederland. Hij haalde de dieren op en trok er
mee de natuur in, op zoek naar oogstres-

ten of de mast. Met de opkomst van de
intensieve varkenshouderij na de oorlog
lijkt de varkenshoeder alleen nog voor te
komen in sprookjes. Maar gelukkig zijn er
ook in de 21e eeuw nog enkele inspirerende voorbeelden te vinden.
Monica Commandeur vertelde over haar

ervaringen in Corsica, waar boeren met
een relatief klein aantal zeugen een goede
boterham verdienen. De varkens scharrelen het hele eiland over en het vlees wordt
tot een uniek streekproduct verwaard. Sjef
Meijman, beeldend agrariër, vertelde over
zijn ervaringen met Bonte Bentheimers in
het bos van een oud munitiecomplex in
Donderen. Margriet Vocks, vegetatiedeskundige, heeft daar een grondige inventarisatie gemaakt en zal dat over een geruime
tijd weer doen. Henri Kerkdijk-Otten van
Stichting Taurus legde uit waarom varkens
uit de huidige commerciële varkenshouderijen niet of nauwelijks geschikt zijn om
buiten in natuurgebieden te houden. Zelfredzame varkensrassen kunnen in natuurgebieden ingezet worden en de positieve

Alie en haar biggen actief in natuurbeheer
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bijdrage die varkens in de natuurgebieden
kunnen leveren, naast de bekende herkauwers, werd duidelijk gemaakt. Wat varkens
in landschapsbeheer onderscheidt is hun
wroetgedrag! Wroeten creëert kiemplekken. Dichte grasmatten worden opengescheurd en verstikkende strooiselpakketten worden overhoop gegooid. Zo maakt
het wroetende varken de weg vrij voor
nieuwe bosplanten of creëert het poelen
die door amfibieën gebruikt kunnen worden om eieren af te zetten. Lennart Suselbeek werkt aan een promotieonderzoek bij
Wageningen UR, waarin hij kijkt naar de
interactie tussen wilde zwijnen en bosmuizen, wat betreft de verspreiding van eikels.
Ook op die manier dragen zwijnen bij aan
bosverjonging.
Ieder verhaal heeft zijn kanttekeningen.
Als er weer varkens op grotere schaal buiten gehouden gaan worden, zullen we wellicht met nieuwe uitdagingen geconfronteerd worden. Prof. van Knapen vertelde
over mogelijke risico’s voor de volksgezondheid en dacht in de discussie mee
over hoe die in de praktijk zoveel mogelijk
beperkt zouden kunnen worden. Aan
welke micro-organismen gedacht moet
worden, hebben twee diergeneeskundestudenten uitgewerkt in een pilotveldstudie. Dat er op het gebied van wet- en regelgeving nog een paar hobbels genomen
moeten worden, werd toegelicht door
Marieke van Lent van het PVE.
Tenslotte vertelde Kees Scheepens ons
hoe een eerlijk en heerlijk eindproduct in
de markt gezet zou kunnen worden. Dagvoorzitter Onno van Eijk leidde de discussies en kwam tot de conclusie dat met het
project de eerste stap naar de terugkomst
van de varkenshoeder gezet is. =

ZeldzaamLEKKER recept
Vijgencompote
Op de Nationale Dag van het Levend
Erfgoed was het eindelijk zover: ZeldzaamLEKKER werd gelanceerd! Na
maanden werk van conceptontwikkeling, bouwen aan de website, verhalen
verzamelen en foto’s maken kunnen we
nu het resultaat delen met de rest van de
wereld. Het mooie was dat ook alle ZeldzaamLEKKER ambassadeurs die inmiddels al een plekje hebben verworven op
de website, óók aanwezig waren en hun
fantastische producten met veel enthousiasme verkochten aan het publiek.
Hun inspanningen, medewerking en
vertrouwen in een nieuw merk werd die
dag beloond. Adriaan Antonis en Nelleke
Meersma, Geert en Joke van der Kaa,
Michiel Cassuto, Theo Warmerdam,
Teresa Rahder en Peter Wijnen, Loek Hilgers en Marjon Krol werden in het zonnetje gezet met een ZeldzaamLEKKER
oorkonde.
Omdat we dit toch met zijn allen voor
elkaar hebben gekregen, deze keer een
Warmerdammer Boeren Leidse op de
Nationale Dag van het Levend Erfgoed

H. ten Holt, Bureau ZET

recept wat goed past bij meerdere producten: vijgencompote. Het recept is
van Geert van Wersch, kok, worstenmaker en deelnemer aan de Youth Food
Movement Academie 2011. Vijgencompote is ideaal bij de borrel om een stukje
ZeldzaamLEKKERe kaas of worst in te
dippen. Makkelijk te bereiden én te
bewaren, het blijft nog makkelijk twee
weken goed in de koelkast.

Ingrediënten
1 kg gedroogde vijgen
750 gr suiker
750 gr appelsap
1 tl gemalen kruidnagel
Bereiding
Kook alles op en laat 20 minuten op laag
vuur koken. Als het te veel indampt dan
voeg je wat water toe. Draai het daarna
tot een compote in een keukenmachine.
Een pureerder kan ook, maar kijk uit: de
meeste pureerders zijn hier niet sterk
genoeg voor. Ik spreek helaas uit ervaring...
Serveer met een lekker wijntje en proost
op ZeldzaamLEKKER!

ZeldzaamHuisdier
S. Meyman
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Tekst: Floor Wempe en Barbara Verfuurden

SCID bij de Wetterhoun
Het Severe combined immunodefiency (SCID) komt voor bij onder
andere Arabische paarden, Jack Russell-terriërs en muizen, maar
wordt ook gezien bij de mens. Bij al deze diersoorten en bij de mens
is er al veel onderzoek naar verricht. Tot voor kort was het nog niet
bekend dat SCID ook voorkomt bij Wetterhounen.
Severe combined immunodefiency, afgekort SCID, is een syndroom waarbij het
afweersysteem onvoldoende functioneert.
Hierdoor is het lichaam niet in staat zich te
verdedigen tegen allerlei ziekteverwekkers
en wordt een lijder aan dit syndroom al
door een simpel griepvirus ernstig ziek en
soms ook niet meer beter. Op basis van de
manier van overerven en welk type afweercel ontbreekt of slecht functioneert worden
verschillende vormen onderscheiden. Alle
vormen leiden echter vaak tot sterfte binnen enkele weken na de geboorte. Ook bij
de Wetterhoun blijkt SCID voor te komen.
Wetterhoun met SCID-vrije, gezonde pups

H. F. Cnossen
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Sinds 1992 trad er vaak pupsterfte op bij
Wetterhounnesten. De Nederlandse vereniging voor Stabij- en Wetterhounen heeft
sinds die tijd gegevens bijgehouden over
deze pupsterfte. Op basis van deze gegevens was het mogelijk een stamboom te
maken en een richting te bepalen waarin
de oorzaak van deze pupsterfte gezocht
moest worden. Ook was het mogelijk lijnen
te zoeken waarin de ziekte vaak voorkomt
en op die manier nesten te zoeken waarin
mogelijk pups zouden sterven.
Daarnaast is er bloedonderzoek gedaan bij
verschillende nesten. Uit dit bloedonder-

zoek bleek dat de gestorven pups geen
witte bloedcellen in hun bloed hadden.
Witte bloedcellen zijn belangrijk in het
afweersysteem van het lichaam. Daarnaast
hadden deze pups ook geen afweerstoffen
in hun bloed.
Ook is er pathologisch onderzoek verricht
op de gestorven pups. Hieruit kwam naar
voren dat de organen die betrokken zijn bij
de afweer, zoals de thymus, de lymfeklieren, de milt en het beenmerg, afwijkend
waren. Dit, samen met de bevindingen uit
het bloedonderzoek, leidde tot de conclusie dat de pups gestorven waren aan SCID.

DNA-onderzoek
Vervolgens is er DNA-onderzoek verricht.
Hierbij zijn alle genen die betrokken zijn bij
de aanmaak van witte bloedcellen en
afweerstoffen onderzocht. In een van de
genen bleek een fout te zitten. Genen coderen voor eiwitten die een bepaalde functie
uitvoeren in het lichaam. Door de fout
wordt het gen niet volledig afgelezen, waardoor het eiwit te kort wordt en zijn functie
in het lichaam niet meer goed kan uitvoeren. Hierdoor worden bij pups met deze
mutatie geen witte bloedcellen en afweerstoffen aangemaakt en is er dus sprake van
SCID. Uit het onderzoek is gebleken dat
SCID autosomaal recessief overerft bij de
Wetterhoun. Dit houdt het volgende in: een
gezonde Wetterhoun kan vrij zijn van het
gen dat SCID veroorzaakt of is drager van
dit gen. Op het moment dat twee dragers
samen een nest krijgen zal de helft van de
pups drager zijn, eenvierde vrij van het gen
en eenvierde van de pups zal lijder zijn. Een
lijder krijgt van beide ouders het gen dat
SCID veroorzaakt en zal daarom het syn-

droom SCID ontwikkelen. Deze pups sterven op jonge leeftijd.

Ziekte uit ras fokken
Door het onderzoek is het nu mogelijk een
Wetterhoun te testen en te bepalen of het
een drager is van het gen dat SCID veroorzaakt of niet. Hierdoor kan worden voorkomen dat twee dragers een nest krijgen. Zo
kan worden voorkomen dat er lijders geboren worden. De Wetterhounpopulatie is
klein; daarom is het op dit moment nog
niet mogelijk in verband met inteelt, om
alleen met Wetterhounen te fokken die
geheel vrij zijn van het gen dat SCID veroorzaakt. Nu worden nesten gefokt waarbij
een ouder vrij is van het gen en een ouder
drager is. De nesten van deze dieren zullen
voor de helft bestaan uit dragers en voor de
helft uit vrije honden. Op den duur komen
er dan steeds meer vrije honden, waardoor
er steeds vaker met alleen vrije honden
gefokt kan gaan worden. Op de lange termijn betekent dit dat de ziekte uiteindelijk
uit het ras gefokt kan worden.
Ook van belang voor de mens
SCID komt ook voor bij de mens. Bij de
mens zijn er vele vormen bekend die de
ziekte kunnen veroorzaken. Hoewel er al
veel genen bekend zijn die bij de mens
SCID veroorzaken, is nog niet bij alle
bekende vormen het gen bekend. Het gen
dat bij de Wetterhoun SCID veroorzaakt,
was bij de mens nog niet ontdekt. Mogelijk
speelt ook dit gen bij de mens een rol.
Daarnaast worden er voor de mens steeds
betere therapieën ontwikkeld. Het onderzoek bij de Wetterhoun zou hieraan ook
een bijdrage kunnen leveren. =

Allemaal ‘Hollanders’

Nieuw prentenboek

Dit boek is een naslagwerk speciaal voor
de Hollandse Herdershond. Eigenlijk is
het een update van het jubileumboek in
1998 ter ere van het honderdjarige bestaan.
Toegevoegd zijn onderdelen over de veranderingen van de rasstandaard, de huidige rasstandaard, over het werken en de
verschillende sporten die je kunt beoefenen met je hond. Daarnaast bevat het
boek onmisbare informatie over karakter,
opvoeding en verzorging. Heel mooi zijn
de vele kleurrijke foto’s en erg leuk zijn de
verhaaltjes over de Hollanders. Het boek is
vlot leesbaar, en in kadertjes worden termen zoals inteelt en verwantschap uitgelegd en ook worden in de kaders belangrijke honden genoemd.
Het boek werd gepresenteerd op de Dag
an het Levend Erfgoed, waar het ras ook
sporten deed als Treibball en Dogdance.
Prachtig om te zien. Dus een advies voor
de NHC: laat je voortdurend zien, dan zien
ook andere nieuwe geïnteresseerden (en
misschien zelfs weer schaapherders) de
kwaliteiten van ons Nationaal erfgoed.

Het prentenboek Lapje heeft een opvolger.
Dit keer gaat het over zeldzame Drentse
heideschapen. Een dagje op stap met
de kudde van Balloo inspireerde Ank
Zegwaard tot het verhaal over drie ondeugende heidelammetjes, genaamd Pluis,
Pluus en Ploos, wat tevens de titel van dit
nieuwe boek is. Ank, die al jarenlang actief
is binnen de SZH is, verdient hiermee echt
een pluim. Het is een leuk en educatief,
maar vooral ook mooi prentenboek, met
prachtige aquarellen van Ingrid Ellinger,
die de heide in alle kleuren van de seizoenen bijzonder mooi getekend heeft.
Het verhaal gaat over Pluis, Pluus en Ploos,
drie ondeugende lammetjes die avonturen
meemaken als ze samen met herder Hans
en de kudde naar de hei gaan, avonturen
die voor kinderen makkelijk tot de verbeelding spreken. En klein detail in dit boek, in
plaats van dat er één zielig lammetje verdwaalt, raken Pluis, Pluus en Ploos samen
de weg kwijt… En zoals mijn dochter (6
jaar) al zei: ‘Gelukkig loopt het wel goed af!’

Het boek kost e 14.95 exclusief verzendkosten en is te bestellen via www.hollandseherder.nl. of e-mail: boek@hollandseherder.nl

Dit prentenboek is te koop bij de SZH stand,
de schaapskooi in Balloo, Ouwendorperhoeve in Garderen of te bestellen via www.
szh.nl>winkel en kost e 13,50

Pluis, Pluus en Ploos

Ank Zegwaard & Ingrid Ellinger
Stichting Zeldzame Huisdierrassen
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Tekst: Rita Hoving (CGN), Kerstin Zander (Charles Darwin University, Australia), Sipke Joost Hiemstra (CGN), Yvette de Haas (CGN) en Laura de Groot (stagiair)

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
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blauw
groen
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