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SZH luidt noodklok in Den Haag
Op 6 juni trok de SZH mét een delegatie van zeldzame rassen en hun
houders naar Den Haag. Doel van deze dag: de Tweede Kamer vragen
om meer verantwoordelijkheid te nemen voor het behoud van ons
levend erfgoed en tevens de aandacht voor de rassen en de stichting
te vragen bij het brede publiek.
De zeldzame rassen trokken veel bekijks
in de binnenstad van Den Haag. Zeldzame
koeien, geiten, kippen en duiven zie je er
nooit of hooguit af en toe een Groninger
paard voor de gouden koets. Met de dieren liet de SZH zien waar ze zich zorgen
over maakt: de zeldzame rassen worden
vergeten.

Zowel op Europees als nationaal niveau.
Nederland wordt hier genoemd als land
dat geen gebruik maakt van de mogelijkheden om zeldzame rassen te ondersteunen met Europese middelen uit het
zogeheten European Agricultural Fund
for Rural Development. Dit fonds is er
om genetische bronnen voor uitsterven
te behoeden.
Elders in het rapport wordt Nederland
nog een keer genoemd. Zo blijkt dat 24
van de 27 EU-lidstaten het nodige doen
aan de bescherming van de biodiversiteit
van planten of dieren. ‘Alleen Roemenië,
Tsjechië en Nederland hebben in deze zin
niets gedaan’, aldus het EU-rapport.

Brandrode Brandbrief
De SZH leverde daarom een Brandrode
Brandbrief af bij de Tweede Kamer om de
noodklok te luiden voor de kritieke situatie waarin veel zeldzame soorten veerassen nu verkeren. Dat gebeurde samen

met onze partners Slow Food Nederland
en Stichting De Oerakker. In de brief gaat
de stichting in op het recentelijk verschenen EU-rapport (zie www.szh.nl/nieuws
voor rapport en brief) waaruit blijkt dat
Nederland onvoldoende zorg heeft voor
de genetische biodiversiteit en zich niet of
nauwelijks inzet om zeldzame dieren en
planten te beschermen en behouden.
In dit uitgebreide rapport staat beschreven welke activiteiten in Europa plaatsvinden ter ondersteuning van het behoud
en duurzaam gebruik van genetische
bronnen in de landbouw. Conclusie is
dat er meer moet gebeuren op dit terrein.

Hagenaars worden bewonderd door
‘Den Haag’

Theo Bastiaens overhandigt, namens de stichtingen De Oerakker en Historische
Landbouw, een symbolische ‘bos bloemen’ met zo’n 30 graansoorten aan de ‘politiek’

Peter van Eldik

Eza Doortmont

Minder in plaats van meer
Ook de harde bezuinigingen op de subsidie voor de SZH waren reden om van zich
te laten horen. Het Amersfoortse audit-
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Eza Doortmont

Een zaak van iedereen?!

Geruststellende woorden van Hinke Fiona Cnossen, in een imponerende omgeving,
voor haar Groninger paard Eros, die tenminste met vier benen op de grond staat

bureau Bartels constateerde na de audit in
2016 dat de SZH door de bezuinigingen ‘in
een neerwaartse spiraal terecht was gekomen’. En dat, waarschuwde het rapport,
terwijl de SZH juist hard nodig is nu houders van zeldzame veerassen vergrijzen en
kennis over die rassen en het fokken ervan
verdwijnt.
Het aanbieden van de brief aan de leden
van de Tweede Kamer gebeurde met korte

Eza Doortmont

Politiek onderonsje met een Lakenvelder
van het Rundveemuseum

toespraken van voorzitter Geert Boink, van
SZH-ambassadeur Marleen Felius en van
Arie van den Brand als afgevaardigde van
Slow Food. Theo Bastiaens overhandigde
namens De Oerakker en Stichting Historische Landbouw een symbolische ‘bos
bloemen’ met ruim dertig graansoorten,
sommige al eeuwen oud, aan de ‘politiek’.

‘Cattle walk’
Er werd geloeid, geblèrd en gekakeld op
het Plein in Den Haag. Zowel Tweede
Kamerleden als de terrasbezoekers in Den
Haag konden de dieren, die in diverse
kralen stonden, aaien en bekijken. Het
Rundveemuseum Aat Grootes had een
Lakenvelder, Witrik en Brandrood rund
meegenomen. Het Groninger paard was
aanwezig, Landgeiten, Groot heideschapen, een Moorkop en Brabanter, en de
duivenrassen Slenken en Hagenaars
waren aanwezig.
Met een defilé op de rode loper werd
stilgestaan bij de unieke eigenschappen van de rassen en hun zeldzaamheid
(de aantallen waarin zij momenteel nog
voorkomen).

Wat denkt ‘men’ over de positie waarin de zeldzame rassen verkeren en
hoe waardeert men waar de SZH voor
staat? Uit een enquête, gepubliceerd
in de Telegraaf op 8 juni, blijkt dat
73% van de ondervraagden het eens is
met de stelling dat er meer geld moet
komen voor bedreigde oer-Hollandse
dierenrassen. Dit om ‘diversiteit te
waarborgen en in de toekomst een
gezond ras te houden’ (Telegraaf).
84% is van mening dat de overheid
het boeren door allerlei regels lastig
maakt om zeldzame dieren te houden.
Voor deze steekproef werden 2342
personen ondervraagd.

Een zaak van iedereen
Niet alleen de overheid, ook het bedrijfsleven (de markt) en het publiek zullen meer
moeten doen om het tij ten goede te keren
voor de zeldzame rassen. Want terwijl er
voor twee Chinese reuzenpanda’s een miljoenenverblijf is opgetuigd in een Nederlandse dierentuin, zijn er afgelopen maanden zeldzame koeien naar het slachthuis
afgevoerd. Met de crowdfundcampagne
Polderpanda.nl is inmiddels 19.000 euro
opgehaald om de SZH extra ondersteuning
te bieden voor de rundveehouders in hun
strijd van de fosfaatreductie. De komende
maanden zal de SZH ook bedrijfsleven en
provincies benaderen om bij te dragen aan
erfgoedprojecten en mvo-activiteiten. Extra
donaties zijn nog steeds nodig en welkom
en kunnen gedaan worden op IBAN SZH:
NL20RABO 0128617233 onder vermelding
van ‘polderpanda’ ‘of ‘actie Den Haag’. =
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