Tekst: Geert Boink en Ank Zegwaard

Hoe behouden we zeldzame huisdieren?

Hoe de zeldzame huisdieren te behouden,
vraagt iedere keer weer om een aanpak
met beleid, veel werk en een achterban
waarop je terug kunt vallen.

Lobby en bewustwording
De SZH houdt in de gaten wat er om ons
heen gebeurt. Zo wordt sinds vorig jaar
door de fosfaatregelgeving een aanpassing gevraagd van de activiteiten. Lobby
bij de politiek bleek nodig en een bredere
bewustwording dat de zeldzame rassen
ernstig bedreigd worden. Ook het centraal registeren van de zeldzame rassen is
ineens urgent. Als de overheid rekening

wil gaan houden met zeldzame rassen,
kan dat alleen als inzichtelijk wordt waar
en wat er is aan zeldzaam vee (het paraplubestand).
De SZH beseft ook dat zeldzame rassen
behouden worden door ze te benutten.
Daarom zet ze in op het ondersteunen
van bedrijven en organisaties die ondernemen met deze rassen. Om te laten zien
wat er mogelijk is, is de SZH het project ‘Levend erfgoed loont’ gestart met de
provincie Gelderland, als voorbeeld voor
andere provincies. Dat gaat hand in hand
met het goed informeren van (potentiele) ondernemers met zeldzame rassen

Hans Krudde

We willen allemaal de zeldzame huisdieren behouden. Daarom zijn
we donateur, bestuurslid of medewerker geworden van de SZH. Maar
dan volgt de vraag: hoe pak je dat aan en wat doe je dan?

De SZH-penning

en natuurorganisaties die levend erfgoed
willen inzetten.
Daarnaast heeft de SZH de afgelopen
jaren geconstateerd dat meer draagvlak

Even voorstellen: Saskia Clahsen-Polman
Vanaf het moment dat ik oud genoeg
was om lekker door te zeuren over: ‘mag
ik een huisdier?’, ben ik omringd door
dieren. Mijn eerste hondje kwam in huis
toen ik nog geen twee jaar oud was. Mijn
ouders hebben hard hun best gedaan om
de veestapel niet te hard te laten groeien.
Tussen de honden, katten, paarden, kippen, hamsters, parkieten, dwerggeiten,
hangbuikzwijn en konijnen groeide ik op,
om op mijn zestiende bij Huifkarcentrum
Bergh te gaan werken. En daar was het!
Ik maakte er kennis met het Groninger
paard en leerde erover te vertellen aan
de toeristen die met de ritten meegingen.
Vanaf dat moment waren het steeds zeld-

zame Nederlandse rassen die mijn dierenbestand naar een interessanter niveau
brachten. Mijn naam is Saskia ClahsenPolman en ik ben inmiddels onder andere
beheerder van een grote instellingsboerderij binnen de psychiatrie. Veel mensen
zullen mij kennen van de presentaties op
evenementen, als fokker van de Hollandse
Herdershond of als eerste Nederlandse
herding-keurmeester voor de traditioneel
werkende hondenrassen bij de kudde.
Ik vind het een eer om het bestuur van de
SZH te mogen versterken en hoop mede
een bijdrage te kunnen leveren in de pr en
het laten aansluiten van de Nederlandse
hondenrassen.

Saskia met herdersstaf presenteert
tijdens Beleef Landlevendagen hoe het
hoeden van Drentse heideschapen met
de Hollandse Herder gebeurt
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belangrijk is. Hoe meer mensen weten wat
cultureel levend erfgoed is en beseffen dat
dit het behouden waard is, des te groter is
de kans dat er op maatschappelijk vlak en
in de politiek rekening gehouden wordt
met deze dieren.

Bezinning op de koers

Informeren en communiceren

SZH

Dat alles vraagt om een bezinning op
de koers die de SZH vaart en hoe je het
beste de verschillende doelgroepen kunt
bereiken. De veelheid aan websites van de
SZH (szh.nl, zeldzaamlekker en Levenderfgoedloont) is verwarrend en van het
blad Zeldzaam Huisdier is nu ook niet
duidelijk op wie het gericht is. Zo staan
informatie die op fokkers is gericht, resultaten van wetenschappelijke onderzoeken, bedrijfsreportages en verslagen zowel
in het blad als op de websites.
Tijd dus om advies te vragen aan deskundigen. Alleen zo kan het bestuur een

Even voorstellen: Johan Vennedunker
Het is alweer een jaar geleden dat Geert
Boink mij vroeg of ik penningmeester van
de SZH wilde worden. Geert kent mij van
de Landgeitenfokkersclub. Ik ben voor
de Landelijke Fokkersclub Nederlandse
Landgeiten (LFNL) stamboekbeheerder,
voorzitter van de Drentse fokkersclub en
sinds kort keurmeester. Ik werk bij een
accountantskantoor. Zo is de link tussen
zeldzame huisdierrassen en financiën
snel gelegd. Als penningmeester leer ik
veel nieuwe dingen en dat maakt het
penningmeester zijn leuk. Ik woon in
2e Exloërmond in Drenthe, dat ligt aan
de grens tussen Drenthe en Groningen.
Toen we in het jaar 2000 een woning met
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wat grond kochten, wilde mijn vrouw wel
geiten houden.
Ik was wel bekend met geiten, want als
jongetje van tien kreeg ik van mijn ouders
een Toggenburger geit, die ik ook heb
gemolken. Maar ik wilde nu wel een meer
bijzondere geit. Vanwege mijn algemene
interesse in landbouwhuisdieren had ik
weleens van de SZH gehoord en via de
website kwamen we uit op de Nederlandse landgeit. Daarvan houden wij nu
veertien geiten en enkele bokken. Ik word
er blij van als ik dieren van oude rassen in
de wei zie lopen, vooral van een rode Witrikkoe met zo’n brede witte streep over de
rug tussen een koppel melkkoeien.

Johan, blij met zijn Landgeiten
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Even voorstellen: Daan Dercksen
Toen Geert Boink mij vroeg of ik interesse
had in een bestuursfunctie bij de SZH was
ik eigenlijk direct enthousiast. In 2012 was
ik al eens door Geert betrokken bij een
project voor de SZH en heb daar goede
herinneringen aan. Dat de SZH zich met
veel enthousiasme inzet voor het behoud
van ons levend erfgoed en voor de genetische diversiteit onder landbouwhuisdieren in Nederland, spreekt mij erg aan.
Mijn naam is Daan Dercksen en gedurende mijn werkzame leven ben ik altijd
als dierenarts betrokken geweest bij de
gezondheid en het welzijn van landbouwhuisdieren. Eerst als praktiserend dierenarts, later gedurende 21 jaar als specialist
kleine herkauwers (schapen en geiten)
bij de Gezondheidsdienst voor Dieren
en de laatste acht jaar als dierenarts bij

Zoetis bv, ’s werelds grootste diergeneesmiddelenfabrikant. Ik werk daar nu met
veel plezier als technical voor de afdeling
Herkauwers.
Met mijn gezin woon ik in Boxtel en
sinds kort hebben wij ons aangesloten bij
Herenboeren Wilhelminapark. Dat is een
coöperatie waarvan de meeste leden uit
de regio Boxtel, Vught en Sint-Michielsgestel komen. Wij runnen samen met
een professionele boer een kleinschalig
gemengd boerenbedrijf en pachten 20
hectare landbouwgrond op het landgoed
Wilhelminapark (tussen Boxtel, Vught en
Sint-Michielsgestel). We willen namelijk
weten waar ons voedsel vandaan komt en
telen tientallen soorten groenten en fruit,
houden kippen en varkens en ook lopen
er Brandrode runderen op onze boerderij.

Neem eens een kijkje op https://wilhelminapark.herenboeren.nl.
Ik hoop me de komende jaren voor de
SZH te kunnen inzetten met mijn diergeneeskundige kennis en voorliefde
voor genetische diversiteit. Wil je meer
weten, stuur me dan gerust een mail op
dp.dercksen@ziggo.nl.

strategie ontwikkelen over hoe je zowel de
stakeholders als het publiek bereikt. Dat
vraagt dus om de juiste communicatiekanalen voor de verschillende doelgroepen.

hoe we rassen gaan behouden en wat we
daarvoor doen. En om de aandacht van
het publiek te trekken maken we gebruik
van Facebook en de website als informatiebron. Daar kan het gaan over een
bijzonder product of een leuke ervaring
met de rassen.

wikkeld. Dat herkenbare bordje vervangt
de oorkonde. Sinds kort hebben de SZHpenningen een belangrijke betekenis erbij
gekregen: ze worden nu vooral ingezet
voor fokkers die de diversiteit in een ras
bewaken.

Nieuwe website
Dit najaar wordt een nieuwe website als
een online platform gebouwd. Een die
duidelijk onderscheid maakt wat voor
welke doelgroep is. Dus een ondernemer
of natuurorganisatie kan opzoeken welke
kwaliteiten de rassen hebben. En met een
beslisboom: welk type dier is het meest
geschikt voor het type grond dat hij heeft
of kan het werk verrichten dat nodig is
op het bedrijf of de organisatie. Of welk
dier het soort vlees levert dat iemand wil
produceren.
Voor donateurs van de SZH berichten we

SZH-erkenningen
Naast deze aandachtspunten blijft de SZH
houders en fokkers stimuleren om duurzaam te fokken, mee te helpen het publiek
te informeren over levend erfgoed en de
rassen te benutten. Dit doet ze met de
erkenning van de zogenoemde SZH-centra. Naast het bordje erkend fokcentrum
en erkend educatief centrum heeft de SZH
nu ook het bordje ZeldzaamLEKKER-centrum voor het benutten van een ras ont-

Daan tussen Lakenvelder en Brandrode

Wissseling van de wacht
In het bestuur is niet alles bij het oude
gebleven. Berthold Janszen en Anne
Meinema hebben dit jaar na een jarenlange actieve inzet afscheid genomen als
bestuursleden.
Inmiddels heeft de SZH ook vijf nieuwe
bestuursleden kunnen verwelkomen. In
de kaders stellen deze keer drie nieuwe
bestuursleden zich voor. In het volgende
nummer doen de twee andere nieuwe
bestuursleden dat. =
ZeldzaamHuisdier
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