Schatbewaarders aan het woord

Tekst: Geert Boink en Maurits Tepper

Fosfaatperikelen en zeldzame
rundveerassen
Het gaat niet al te best met de aantallen runderen die behoren tot de
Nederlandse oorspronkelijke en zeldzame rundveerassen. Het enige
ras dat nog wat groei vertoont, is de Lakenvelder.
Met meer dan 3.200 vrouwelijke dieren
van twee jaar en ouder heeft de Lakenvelder op dit moment de grootste populatie.
De FAO hanteert een grens van 6.000 stuks
boven de twee jaar. Daaronder is er sprake
van een bedreigde situatie. MRIJ is met
een afname van 12 procent in het afgelopen jaar naar 10.700 stuks hard op weg om

ook definitief in de stal van de SZH terecht
te komen.
Om de rassen gezond in stand te houden
is er over heel de breedte dus groei nodig.

Dubbeldoelkoe
Veel mensen, en zeker die binnen de kring
van de SZH, zijn ervan overtuigd dat de

Roodbont Fries, met 485 vrouwelijk fokdieren het meest bedreigde Nederlandse runderras

Bijzondere aflevering
Dit keer een bijzondere aflevering van
‘Schatbewaarders aan het woord’.
Het gaat over alle zeldzame runderrassen. Geert Boink, voorzitter van de SZH
en daarmee schatbewaarder van alle
rassen, strijdt al een jaar lang voor het
behoud van zeldzame rundveerassen
nu die door de fosfaatregeling dreigen
ten onder te gaan.
Bijgestaan door Maurits Tepper van de
Eytemaheert zoekt hij naar wegen om
de overheid ervan te overtuigen dat de
zeldzame runderrassen verloren gaan
als de overheid niets doet om deze schat
te redden. In dit artikel een overzicht
van de huidige stand van zaken.

Han Hopman

dubbeldoelkoe de koe van de toekomst is.
Dit wordt nog eens bevestigd in een recent
wetenschappelijk onderzoek dat binnenkort gepubliceerd wordt. Met een dubbeldoelkoe bedoelen we een robuuste koe die
met een rantsoen van louter ruwvoer in
staat is 6.000 kg melk te produceren en die
daarnaast ook nog een goede bevleesdheid heeft. Dus geen Holsteintype in
een Blaarkoppen- of Lakenvelderjas. De
overgespecialiseerde Holstein zal het op
het gebied van duurzaamheid verliezen,
mits we alle factoren, zoals levensduur en
krachtvoerbehoefte, meetellen.
Naast de genetische en cultuurhistorische
waarde hebben onze dubbeldoelrassen
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Nationale Dag van het Levend Erfgoed in 2011, een beter jaar voor het MRIJ-vee, dat in 2017 met 12 procent in aantal is gedaald

dus ook een onschatbare waarde voor de
toekomstige duurzame voedselzekerheid.

Boodschap uitdragen
Met deze overtuiging in het achterhoofd
is het niet moeilijk de boodschap uit te
dragen. Onze beleidsmakers en politici
hebben over het algemeen geen kennis
van deze materie en daarom is het zo
belangrijk dat we het blijven uitleggen in
de hoop dat het kwartje gaat vallen.
Afgelopen jaar zijn er allerlei activiteiten
en acties geweest om een uitzondering
te krijgen in de fosfaatreductieregeling
2017. Dat is gelukt met als bijvangst een
berg media-aandacht en een succesvolle
‘polderpanda’-crowdfundingactie. Met dat
geld zijn we in staat om juridisch advies in
te winnen en een lobby richting Tweede
Kamer en ministerie te organiseren. Die
actie en aandacht blijven nodig omdat
de negatieve gevolgen voor de zeldzame rundveerassen van de mestwetge-

ving betreffende het fosfaatrechtenstelsel
op dit moment nog steeds officieel niet
geneutraliseerd zijn.

Oplossing voor zeldzame rassen
Samen met de vleesveesector en LTO
heeft de SZH in Den Haag veel overleg
gevoerd. Op 1 december 2017 hebben we
met vijf ambtenaren een aantal bedrijven
in Noord-Nederland bezocht om de problematiek helder in beeld te brengen. Het
is onze ervaring dat er op het ministerie
duidelijk de wil aanwezig is om tot een
bevredigende oplossing te komen voor de
zeldzame rundveerassen.
Voor de zoogkoeien is ons toegezegd dat
er vóór 1 maart 2018 een voorstel klaar
zal zijn. Voor de melkkoeien is er op dit
moment een voorstel ter goedkeuring
richting de minister. Melkveebedrijven
met zeldzame rassen krijgen net als de
andere melkveebedrijven te maken met
fosfaatrechten. Er komt dus geen uitzon-

deringsregel. Wel hebben we besproken
met LNV om op de een of andere wijze de
beperkingen voor de benodigde groei van
de zeldzame melkveepopulaties als gevolg
van het fosfaatrechtenstelsel te compenseren. In de EU bestaan daar fondsen
voor. Dit alles onder de voorwaarde dat
Brussel de derogatie voor Nederland blijft
handhaven. De verwachting is dat de EU
daar in april een uitspraak over zal doen.
Tot die tijd is dus niets zeker.

Belangen behartigen
Belangenbehartiging is een belangrijke
functie van de SZH. Met andere partijen
samen zullen we ons in blijven zetten
om de zeldzame rassen voor de volgende
generaties in Nederland te behouden.
Dat is de opzet van de actie ‘polderpanda’
en daarvoor hebben we de steun van sympathisanten van levend erfgoed en het
werk van de SZH hard nodig.
Zie www.szh.nl =
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