Tekst: Ank Zegwaard

Terugkijken: de SZH in 2014
Aan het begin van het nieuwe jaar kijken we even terug naar 2014.
Want dat is de basis waarop je verder bouwt. In dit nummer van
Zeldzaam Huisdier aandacht voor enkele opvallende gebeurtenissen
en activiteiten van het afgelopen jaar.
In het werk van de SZH gaat het vaak over
agrobiodiversiteit of behoud van levend
cultureel erfgoed. Dat klinkt allemaal heel
theoretisch. Daarom heeft de SZH het

afgelopen jaar geprobeerd die zeldzame
rassen uit de begrippen te laten stappen in
de wereld van ons allemaal. Ze zijn een
deel van onze samenleving, zeggen we

dan. Dat wil zo veel zeggen als: ze lopen,
zwemmen of vliegen in onze eigen omgeving, je kunt ze horen kwaken, loeien,
blaten, mekkeren, knorren en hinniken,
kakelen, blaffen en soms zelfs koeren. Van
de dieren die van nature nogal zwijgzaam
zijn, kun je in een gedeeld stilzwijgen je
verbazen over het zachte velletje dat je
kunt strelen. Kortom, zeldzame rassen

Behoud van levend erfgoed blijven bewaken
Dit jaar bleek hoe nodig het is om de
belangen te blijven behartigen van de
bewaarders van cultureel erfgoed. De
kuddes met Nederlandse oorspronkelijke
schapenrassen dreigden steeds meer ver-

drongen te worden door concurrentie
van begrazing met commercieel meer
interessante (buitenlandse) rassen of
kruislingen. Omdat zo cultureel erfgoed
verloren dreigt te gaan, is de SZH actief

Herderen met zeldzame Schoonebeekers
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betrokken bij de oprichting van een gilde
van herders die traditioneel herderen met
zeldzame Nederlandse rassen. Met succes is een amendement ingediend om dit
cultureel erfgoed te steunen. Met een
groeiend aantal natuurorganisaties is
inmiddels overleg over de inzet van cultureel erfgoed in natuurbeheer.
Bij de uitbraak van vogelgriep is gebleken
dat overleg tussen de overheid en de
belangenorganisaties van kleindierhouders over de positie van de hobbyhouders
nuttig is. De Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit heeft, ook in de ruimingsgebieden, het pluimvee van hobbyhouders buiten schot gehouden. De
ophokplicht en het (plaatselijk) vervoerverbod bleken doeltreffend en effectief.
De nadelige gevolgen voor cultureelerfgoedhouders konden beperkt blijven tot
het annuleren van enkele kleindiertentoonstellingen en het sluiten van kinderboerderijen voor een bepaalde periode.
Doordat iedereen goed geïnformeerd
was, wist men snel hoe te handelen.

ZeldzaamLEKKERe dieren en producten ontdekken
Je kunt op zoek gaan naar de zeldzame
rassen of hun producten in eigen omgeving, maar er ook een uitje of een fietstochtje van maken. Op de website van
ZeldzaamLEKKER staan tips voor fietsroutes of weekendjes weg door heel het

leven echt. Wat we als SZH gedaan hebben
om dat leven te behouden, kun je lezen in
het jaarverslag op onze website. Hier zijn
een paar onderwerpen uitgelicht.

Lief en kerngezond
De Saarloos wolfhond heeft een eerste
stap gezet op weg naar een gezond ras.
Het ras had veel te lijden van inteelt. Het
advies van het CGN en de SZH was: zorg
voor vers bloed. Door het ras incidenteel te kruisen met een gezonde hond
van een ander ras (dat erop lijkt) en dat
nauwkeurig te registreren, neemt de
inteelt af en verbeter je uiteindelijk de
gezondheid van het ras. Zo gezegd, zo
gedaan. En daar waren ze: de eerste outcross pups. Schattig en een stap vooruit
in het gezond houden van het ras.
Saarloos wolfhond met outcross pups
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land heen. Selecteer met het filter links
onder de knop ‘dingen’ het item fietsen.
De routes zijn te herkennen aan het fietslogo. Met vijf nieuwe producenten erbij
dit jaar belooft dat veel zeldzaam dierplezier.

Ras van het jaar 2014
‘Ik hou van die cow’. Een sticker met dit
motto luidde het ras van het jaar 2014 in.
De ‘koe in jacquet’ prijkte op veel foto’s in
Zeldzaam Huisdier. Van stiermoeder
Sonja en Bulletje tot schattige kalfjes,
allemaal illustraties van het ras waarvan
allerlei aspecten belicht werden in het
blad. Een drukbezochte blaarkopstudiedag was het startschot voor de inspanningen om het ras en zijn producten
meer in het zonnetje te zetten. En dat
lukte. Het resulteerde in vier nieuwe
blaarkop-ZeldzaamLEKKER-bedrijven en

een nieuw blaarkopfokcentrum. Al met al
een geslaagd en actief ‘blaarkopjaar’.
Toekomst voor de Groninger blaarkop
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Zelf zeldzame rassen zoeken
Het afgelopen jaar hebben we als SZH
gevraagd op onderzoek uit te gaan naar
zeldzame rassen in eigen omgeving. Zo
ontdekten velen dat zeldzame rassen heel
dichtbij zijn.
Dat leverde veel reacties op. De foto’s van
en verhalen over de ontmoeting werden
verzameld op een website.
Laura en Simon ontdekken een
Veluws heideschaap
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