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De ontwikkelingen in 2018 zijn leidend voor de strategie in 2019.
Dat betekent vooral aandacht voor het ondersteunen van schatbewaarders en een breder draagvlak kweken voor de zeldzame rassen.
In dit jaar staat het optimaliseren van
paraplubestand centraal, het initiëren van
projecten die de positie van ondernemers
met zeldzame rassen versterken en het
uitwerken van een effectieve communicatiestrategie.

Herintroductie dierpremie
Nu wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor de herintroductie van de
dierpremie voor zeldzame rundveerassen,
moet het paraplubestand zodanig ingericht worden dat de zeldzame rassen beter
in kaart gebracht worden. Op die manier
is het voor de overheid duidelijk hoe en
waar ze het behoud van die rassen kan
bevorderen.
De SZH zal dierhouders die hun dier nog
niet aangemeld hebben, stimuleren dat
wel te doen zodat ze het bestand verder
kan vullen.
Regionale ondersteuning
De SZH zal meer tijd investeren in een
regionale aanpak van het veiligstellen
van zeldzame rassen. Dat betekent contacten leggen met organisaties die met
landbouwhuisdieren werken en met
bestuurders van provinciale en gemeentelijke overheden. Het is belangrijk hen zo
enthousiast te maken voor het versterken
van de positie van de ondernemers met
zeldzame rassen, en voor het vinden van
breder draagvlak voor de oorspronkelijke

rassen, zodat ze dit in speciale projecten
verder vorm gaan geven.

Digitale dierkiezer
Als SZH zijn we natuurlijk altijd op zoek
naar nieuwe houders van zeldzame rassen. Maar hoe weet je nou welk dier het
beste bij je past? Dit jaar gaat SZH de zeldzame dierentwijfelaar een flink handje
helpen. In het voorjaar lanceren we onze
digitale dierkiezer. Je hoeft alleen maar
aan te geven wat je zoekt in je dier of

dieren, en onze website doet de rest.
En voor iedereen die dan nog niet kan kiezen, is de keuze eigenlijk alsnog makkelijk:
de Kraaikop kip is immers het ras van het
jaar. Wie wil die nou niet?

Samen levend erfgoed redden
Onze zeldzame rassen kunnen alleen
behouden worden als we samen hieraan
werken. Om dat te bereiken is het nodig
dat degenen die onze rassen een warm
hart toedragen en de SZH elkaar weten te
vinden.
Wij hebben onze donateurs altijd op de
hoogte gehouden van onze activiteiten en
allerlei ontwikkelingen door middel van

Even voorstellen, Mira Schoon
Wellicht komt de naam al een beetje
bekend voor, bijvoorbeeld van één van de
onderzoeken in het Zeldzaam Huisdier
naar de kleuraftekeningen van de Witrik
(2013), de Groninger blaarkop (2017) of
het DNA onderzoek naar de verschillen tussen de Nederlandse runderrassen
(2018). In het voorjaar van 2018 heb ik
mijn master Dierwetenschappen, genetica en biodiversiteit afgerond en sinds
begin van dit jaar, mag ik als beleidsmedewerker fokkerij bij de SZH mijzelf
inzetten voor het behoud van de vele
mooie rassen die Nederland rijk is.
Ondanks dat mijn onderzoeken met
name over runderen gingen, is mijn passie voor de zeldzame rassen ontstaan bij
het Friese paard, ik kom tenslotte ook uit

Friesland. Toch is tijdens mijn studie dit
enthousiasme uitgebreid van de paarden
naar runderen en verder. Wel heb ik als
speciale favoriet de Witrikken, waar ik
mij sinds de vorige zomer bij het bestuur
heb aangesloten.

ZeldzaamHuisdier
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Jan Smit

Ras van het jaar zwarte Kraaikop: haan en hen

ZeldzaamHuisdier. Maar vanaf nu gaan we
het wat anders doen.
We willen namelijk op zoek naar communicatie die meer en makkelijker impact
heeft. Die meer direct bijdraagt aan het

volbrengen van onze missie. Die meer in
staat stelt tot meedoen en met elkaar in
contact komen. En die verder leeft dan op
de keukentafel van onze trouwe abonnees.
Houd de website en de sociale media dus

Ook Mergellanders horen in het paraplubestand

in de gaten. Degenen die actief betrokken
willen blijven of worden bij de SZH en de
wereld van de zeldzame rassen, kunnen
dat kenbaar maken bij de SZH via www.
szh.nl

Bastiaan Meerburg
Ik ben 40 jaar en woon samen met mijn
vriendin Marjolein en onze 2 kinderen
van 2 en 6 jaar in het mooie Heteren.
In het dagelijks leven werk ik als directeur van het Kennis- en Adviescentrum
Dierplagen (KAD) in Wageningen en als
senior-onderzoeker bij Wageningen UR.
Direct na mijn studie Zoötechniek werkte
ik onder meer in het Europees Parlement
en ik was in het recente verleden politiek
actief als gemeenteraadslid in Wageningen en Statenlid in Gelderland. Ik hou
mij dan ook binnen het bestuur van de
SZH vooral bezig met politiek-bestuurlijke aangelegenheden. Thuis hebben we
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een pony- en paardenfokkerij (Stoeterij
Airborne), met tevens enkele Zwartbles
ooien en Noord-Hollandse hoenders. Ik
vind het belangrijk dat we ons realiseren
dat het erfgoed van Nederland niet alleen
uit molens en klompen bestaat, maar
zeker ook uit alle zeldzame huisdierrassen. Ik merk dat veel mensen hier niet bij
stilstaan, totdat je ze inderdaad uitlegt
om welke rassen het gaat en waarom
behoud belangrijk is. En dat uitleggen is
iets wat je niet alleen als bestuurslid kan
doen, maar ook gewoon als donateur
van SZH. Zullen we samen die uitdaging
aangaan?

ZeldzaamHuisdier
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