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SZH van medeoprichter genenbank
tot samenwerkingspartner

JAAR

Een van de eerste activiteiten van de in 1976 opgerichte SZH was
het inventariseren van de status van de Nederlandse rassen. Daaruit
bleek dat een groot aantal van deze rassen bedreigd werd in hun
voortbestaan. De SZH pleitte toen al voor een overheidsbeleid om
het in situ en ex situ behoud (respectievelijk levend bewaren en
genetisch materiaal in vloeibare stikstof) van zeldzame rassen
te promoten.
De inventarisatie van de status van de
Nederlandse rassen werd gecoördineerd
door adjunct-directeur Durk Minkema
van het toenmalige Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek (IVO). In de statuten van de SZH wordt als een van de doel-

stellingen genoemd: het inventariseren en
beschrijven van rassen en het stimuleren
van of het in eigen beheer opslaan van
genetisch materiaal. De SZH staat samen
met een aantal andere voortrekkers aan de
wieg van de genenbank.

Sperma en opslag ervan in stikstofvat

CGN

Oprichting genenbank
Hoewel zo’n veertig jaar geleden al het
eerste sperma van stieren en van enkele
hengsten veiliggesteld werd in een stikstofvat op het IVO, duurde het nog tot
begin jaren negentig voordat de SZH,
samen met het Nederlands Rundvee
Syndicaat (NRS) en Holland Genetics
(HG), de Stichting Genenbank Landbouwhuisdieren (SGL) oprichtte. De doelstelling was het veiligstellen van de genetische variatie onder landbouwhuisdieren
in Nederland in vloeibare stikstof in de
genenbank.
De activiteiten van SGL en het beheer van
de genenbank werden vanaf de start gefinancierd door het fokkerijbedrijfsleven.
Ki-organisaties droegen per eerste inseminatie een klein bedrag af aan de genenbank en bovendien ‘snapshots’ (een aantal
doses sperma) van alle ki-stieren. De overheid gaf SGL een startsubsidie, maar droeg
niet structureel bij.

Tabel 1 – Overzicht van het aantal stieren, hengsten en rammen van zeldzame rassen waarvan sperma is opgeslagen
aantal
runderras

stieren

Brandrood rund
Fries Hollands vee (zb)

23
180

aantal
paardenras

hengsten

aantal
schapenras

rammen
8

aantal
konijnenras

rammen

Fries paard

74

Blauwe Texelaar

Beige

8

Gelders paard

20

Drents heideschaap

71

Deilenaar

3

Roodbont Fries vee

53

Groninger paard

41

Veluws heideschaap

51

Eksterkonijn

Groninger blaarkop

83

Nederlands trekpaard

25

Kempisch heideschaap

31

Gouwenaar

12

38

Tuigpaard

14

11

Lakenvelder
MRIJ

6
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301

8

Mergellandschaap

38

Havana

Nederlands melkschaap

41

Hulstlander-konijn

8

Zwartbles

28

Sallander

3

Schoonebeeker

33

Thrianta-konijn

9
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CGN

Opslag van sperma in gelabelde rietjes in stikstofvat

CGN

Van genenbank naar CGN
Het Centrum voor Genetische Bronnen
Nederland (CGN), onderdeel van Wageningen UR, heeft al sinds 1985 een door de
overheid gefinancierde plantengenenbank.
Pas in 2001 werd de dierlijke genenbank
structureel gefinancierd door de overheid.
De genenbankcollecties van SGL werden
overgedragen aan het CGN, toen nog gevestigd in Lelystad. Het CGN, inmiddels verhuisd naar de Campus in Wageningen,
kreeg de taak om de genenbankcollecties
verder uit te breiden. Uit veiligheidsoverwegingen werd de collectie opgeslagen op
twee locaties: de ene helft bij het CGN en de
andere helft bij de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht. Het bedrijfsleven en de
SZH zijn nauw betrokken bij het werk van
het CGN, en het fokkerijbedrijfsleven
betaalt nog steeds mee aan de beheerskosten van de genenbank.
Diersoorten in de genenbank
Het begon allemaal met rundersperma (al
ingeburgerd door de ki-sector). Ook het
invriezen van hengstensperma en berensperma werd snel opgepakt. Hoewel het
invriezen van sperma van andere diersoorten minder voor de hand liggend was, is het
CGN erin geslaagd om inmiddels voor een
groot aantal diersoorten een werkend
invriesprotocol voor sperma te ontwikkelen. Soms (zoals bij kip en konijn) was eerst
onderzoek nodig om een adequaat protocol
te kunnen vaststellen.

Doelstelling bereikt?
Hoofddoelstelling van de genenbank is het
veiligstellen van genetische diversiteit als
‘verzekering’ voor de lange termijn. Het
CGN richt zich daarbij zowel op de zeldzame rassen als op andere rassen waarvoor in
Nederland een fokprogramma is. Inmiddels
heeft de genenbank genetisch materiaal
(spermadoses) veiliggesteld van een groot
aantal (zeldzame) rassen van runderen,
paarden, varkens, schapen, geiten, kippen,
ganzen, eenden en konijnen (zie de tabel en
http://www.genebankdata.cgn.wur/nl).
Jaarlijks wordt de genenbank verder uitgebreid met zo’n 3 procent per jaar (aantal
mannelijke dieren met sperma in genenbank). Omdat rassen worden verbeterd en
blijven veranderen, moet de genenbank
worden aangevuld met nieuwe generaties.
Daarnaast wordt de genenbankvoorraad
van zeldzame rassen bij voorkeur ook aangevuld met genetisch materiaal van unieke
vrouwelijke fokdieren, in de vorm van
embryo’s, eicellen, of – voor vogelsoorten –
ovariumweefsel.
Voor wie is de genenbank?
Genetisch materiaal uit de genenbank kan
via rasorganisaties worden aangevraagd,
bijvoorbeeld om de genetische variatie in
een zeldzaam ras te vergroten bij een te
hoge inteelttoename. Zo ondersteunt de
genenbank sinds de jaren 90 het fokprogramma van het Friese roodbonte vee, om
voldoende genetische variatie in de popula-

tie te houden. Ook het bloedspreidingsplan
voor de Groninger blaarkop en het netwerk
van fokkers van het Nederlandse landvarken maken gebruik van de genenbank.

Genomicsonderzoek
Met de stormachtige ontwikkelingen op het
terrein van ‘genomics’ wordt het mogelijk
om op DNA-niveau de genetische diversiteit binnen en tussen rassen in detail te
karakteriseren en de genetische achtergrond van specifieke kenmerken te ontrafelen. Genenbankcollecties zijn bronnen van
genetische variatie, waarmee kan worden
onderzocht in hoeverre unieke genetische
diversiteit verloren is gegaan in veelgebruikte rassen. Zo kan kennis worden opgedaan over de genetische achtergrond van
specifieke kenmerken.
Wereldwijd en dichtbij
Inmiddels hebben veel landen genenbanken voor landbouwhuisdieren en in Europa
is door het Europese netwerk van Nationale
Coördinatoren (ERFP: http://www.rfpeurope.org/) een Europees netwerk van
genenbanken opgericht (EUGENA). Het ex
situ veiligstellen van de genetische diversiteit is dan ook een van de vier pijlers van het
wereldwijde Global Plan of Action (FAO,
2007), naast het levend behouden, benutten en vermaatschappelijken van oorspronkelijke rassen. Nauwe samenwerking tussen het CGN, de SZH en rasorganisaties ligt
dus voor de hand. =
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