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Nieuwe aanwas: noodzakelijk voor het
behoud van zeldzame rassen

Wilna Boink

Drastische afname aantal Nederlandse
landgeitenlammeren door regelgeving?
In het clubblad ‘De Nederlandse Landgeit’ van juni 2016 staat in het
verslag van het stamboekbeheer over het geboorteseizoen 2016 tot
eind mei dat er sprake is van een verontrustende trend in het aantal
bij het stamboek geregistreerde lammeren de afgelopen jaren.
De laatste jaren blijkt dat de belangstelling
voor fokken van hobbymatig gehouden
landbouwhuisdieren afneemt. Het aantal
dieren dat aangemeld wordt voor de jaarlijkse stamboekkeuringen, loopt terug. Er
komen weinig nieuwe leden bij en de
gemiddelde leeftijd van de leden stijgt.
Dit gebeurt nu ook bij de fokkersclub van
Nederlandse landgeiten. Ofschoon in het
verslag staat dat nog niet iedereen zijn
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lammeren aangemeld heeft in 2016, is de
daling van het aantal bij het stamboek
geregistreerde lammeren verontrustend
(zie figuur 1). Sinds 2009 (hoogtepunt van
de Q-koortsepidemie) is het aantal van
ruim 1200 gezakt naar 600 in 2016.

Drempel door regelgeving
Bij de fokkersclub van Nederlandse landgeiten worden al jaren de data goed bijge-

houden. Het betreft dus betrouwbare cijfers. Ook in het rapport Bartels van 2015,
uitgevoerd in opdracht van EZ, wordt deze
negatieve trend beschreven. Als oorzaak
worden onder meer de wettelijke regels
genoemd die in Nederland horen bij het
houden, fokken en verplaatsen van landbouwhuisdieren. Voor de landgeiten is het
in ieder geval duidelijk dat de verplichte
Q-koortsvaccinatie bij deelname aan keuringen een van de voornaamste oorzaken is
van de drastische achteruitgang van het
aantal lammeren dat voor het stamboek
wordt aangemeld.
Sinds enkele maanden is Nederland offici-
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verwacht dan dat de verplichte vaccinatie
bij keuringen afgeschaft zou worden door
het ministerie.

Zeldzame rassen blijven markant, zoals
de kop van dit lam van een landgeit

Politiek versus in-situbehoud
Bij het laatste hobbydieroverleg in Den
Haag is duidelijk geworden dat het politiek
niet haalbaar is deze maatregel in te trekken, ook al zijn er geen valide argumenten
voor het handhaven van deze regel. Er is
geen enkele onderbouwing uit oogpunt
van volksgezondheid of dierziektebestrijding hiervoor. De angst voor het politiek
debat is dus een van de oorzaken van de
verontrustende afname van het aantal
landgeitenlammeren.
Aandacht blijven vragen
Er moet in Den Haag constant aandacht
gevraagd worden voor het feit dat de hobbydiersector geen connecties heeft met de
intensieve veehouderij en derhalve niet
dezelfde risico’s van ziekteuitbraken heeft.
Dat is voor een aantal ziektes, zoals vogelgriep, ook vastgesteld.
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eel Q-koortsvrij. Dat betekent dat op het
laatste besmette bedrijf meer dan een jaar
geen positieve tankmelk gevonden is. Je

Figuur 1 – Overzicht van het aantal geboren lammeren per jaar (bron: clubblad ‘de
Nederlandse landgeit’ van de LFNL)
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Rapport Bureau Bartels
In de conclusies van het rapport Evaluatie regeling Zeldzame Huisdierrassen van
Bureau Bartels wordt naast de vergrijzing
van de houders en de hoge kosten die
het houden van zeldzame huisdierrassen
met zich meebrengt, de knellende weten regelgeving als een belangrijke bedreiging genoemd voor het in stand houden
van zeldzame huisdierrassen.
Een van de aanbevelingen is dan ook de
volgende. Wet- en regelgeving is geënt op
de gangbare grootschalige veehouderij
en sluit daardoor niet goed aan bij de
kleinschaligheid van zeldzame huisdierrassen. Ten aanzien van deze wet- en
regelgeving bestaat er op verschillende
terreinen behoefte aan het verkrijgen van
een uitzonderingspositie. Hierbij dient
gedacht te worden aan wet- en regelgeving op het gebied van inentingen, transport en slacht en dergelijke. Ze koppelen
daaraan het advies de rol van de SZH als
belangenbehartiger te versterken.

Dit zal de komende jaren een punt van
aandacht blijven. Vechten tegen de emotie
van het politieke debat lijkt onbegonnen
werk. Hoewel daar veel tijd en energie in
gaat zitten, is dat toch de enige optie om
het houden van zeldzame rassen mogelijk
te maken. Dat betekent constant onder de
aandacht van de overheid brengen dat
onnodige beperkingen en regels zelfs voor
de meest enthousiaste houders onoverkomelijk aan het worden zijn. De SZH beseft
hoe belangrijk voor het behoud van levend
erfgoed haar rol als belangenbehartiger is.
Gelukkig kan zij optrekken met andere partijen in het hobbydierveld. =
ZeldzaamHuisdier

ZH03-binnen.indd 17

17

28-07-16 15:49

