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WOORD VAN DE VOORZITTER
Zoals gewoonlijk is er ook in 2019 nooit een saai moment geweest in de wereld die de
zeldzame rassen aangaat. Er zijn nieuwe kansen ontstaan voor de oude dubbeldoel
rundvee rassen door het Haags beleid om kringlooplandbouw te stimuleren, de
productie meer te extensiveren en door de stikstof problematiek. Die kansen in beeld
brengen en er aandacht voor vragen is een echte SZH taak. De kuddes heideschapen
zijn niet meer weg te denken uit het ecologisch natuur- en landschapsbeheer. Het
bewijst dat de zeldzame rassen het beste kunnen overleven door ze in te zetten
op de plaatsen waar ze echt nut hebben en vanouds ontstaan zijn. Kortom er dus
thuishoren.
Zorgelijker is het met zeldzame kleindierrassen, de kippen, duiven, eenden, ganzen
en konijnen. Het aantal actieve dierhouders en fokkers neemt sterk af. De liefhebbers
moeten op zoek naar wegen om een nieuwe generatie warm te maken voor de
mooie hobby. SZH heeft in 2019 een en ander in gang gezet, maar er is nog een
lange weg te gaan.
Ik wens Gerrit veel wijsheid maar ook plezier toe in de wereld van de zeldzame rassen.
Een wereld waar het nooit saai is. Genoeg uitdagingen voor SZH de komende jaren.

Geert Boink
Voorzitter tot 2020

Nieuwe voorzitter
Gerrit Tacken

DE ZELDZAME RASSEN IN 2019
Status* van de rassen in 2019
* Op basis van het aantal vrouwelijke fokdieren die zijn ingeschreven bij de stamboeken
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Opvallend rassennieuws:
• Aantal geregistreerde Fries
roodbonte koeien verdubbeld
ten opzichte van 2018
• Kempisch heideschaap niet
meer zeldzaam met 11.000
vrouwelijke fokdieren in
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‘De kraaikop is flink
onder de aandacht
gebracht en er is
belangstelling voor
dit fantastische ras’
Voorzitter BKU club
Hans Tenbergen
in Boerenvee

RAS
VAN HET
JAAR

SZH ondersteunde met:
• Een nieuwe banner voor in de stand
• Een kleurplaat en kleurwedstrijd
• Gezamenlijke presentatie op
evenementen met de Brabanter,
Kraaikop en Uilebaard (BKU) club

ONDERSTEUNING RASORGANISATIES
Wet- en regelgeving
Aantal dieren gevlagd in het PARAPLUBESTAND
• In 2019 zijn meer dan 2.000
nieuwe dieren toegevoegd aan
januari
2018
2019
2020
het Paraplubestand. Dieren van de
zeldzame rassen krijgen hiermee
1.191
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1.649
geit
een speciale status in de nationale
schaap
database voor productiedieren, dit
747
4.290
5.334
geeft kansen om ze te beschermen
rund
8.680
9.409
10.438
bij besmettelijke dierziekten of bij
invoering van dierpremies.
• Toezegging van Rijksoverheid voor dierpremie voor zeldzame melkgevende koeien.
• Drie fokkerijorganisaties zijn op aanvraag begeleid bij het indienen van de
EU erkenning, hiermee kunnen stamboekdieren uitgewisseld worden met het
buitenland.
ZELDZAME RASSEN GEVLAGD IN I&R

Foktechnische ondersteuning
• Eerste strategieoverleg met de rasorganisaties zeldzame varkensrassen. 		
Welke vragen liggen er in het veld en hoe kunnen deze gezamenlijk opgepakt
worden, zoals de uitwisseling van fokdieren en opname in het paraplubestand.
• Workshop voor de stamboekbeheerders over de mogelijkheden en het belang
van een goed registratiesysteem.
Voorlichting en advies
• Themadag ‘Ondernemen met zeldzame rassen en gewassen’ voor partner

organisaties en ondernemers.
• Samen met Landelijke Fokkersclub van Nederlandse Landgeiten werd een
informatiemiddag over stamboekdieren in natuurbeheer georganiseerd.
• Verschillende gastcolleges en presentaties over de zeldzame rassen en fokkerij
zijn gegeven bij MBO scholen, op jaarvergaderingen en ledendagen.

ERKENDE LEVEND ERFGOED CENTRA
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LEVEND ERFGOED LOONT

voor het vergroten van het economisch perspectief
voor ondernemers met zeldzaam vee
Resultaten:
• Bedrijfsanalyses
• Organisatie van workshops en
excursies
• Advies op maat
• Huisdierwijzer ‘het ras dat past’

Bekijk de digitale brochure op
www.levenderfgoedloont.nl

‘Minder hoge opbrengst
van liters melk wordt
gecompenseerd met hogere
opbrengst van vlees en
lagere ziekten- en voerkosten’
één van de bevindingen naar
aanleiding van bedrijfsanalyses

‘De zeldzame rassen passen
het beste bij ondernemers
die nieuwe wegen inslaan’
één van de 7 lessen uit de praktijk

Het ras dat bij je past
Volg de zeldzame huisdierwijzer
en ontdek welk ras bij jou past:
www.hetrasdatpast.nl

ORGANISATIE EN COMMUNICATIE
Vernieuwde website
Met o.a. alles wat komt kijken bij het
houden van en fokken met zeldzame
huisdierrassen:
szh.nl/dieren-houden/

In contact met
58.505 website bezoekers
607 nieuwsbriefontvangers
1.860 facebook volgers
370 twitter volgers

Promotie op
• Landbouwshow
Opmeer
• Landgoedfair
Mariënwaerdt
• Biobeurs Zwolle
Baten 2019
€ 185.602,baten uit
fondswerving
projectsubsidie
provincie
project afgerond
per 01.10.2019
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Educatie
• Informatie
• Lesmateriaal
• Gastcolleges

Bestedingen 2019
voorlichting en advies
€ 192.015,76%
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wetgeving en lobby
kantoor en
administratie

SZH is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) zet zich in voor het behoud van
zeldzame oorspronkelijke Nederlandse boerderij- en huisdierrassen en hun
diversiteit.
Dit doen we enerzijds door houders van deze lokale rassen te ondersteunen in
het houden en verwaarden van en het fokken met hun dieren. En anderzijds
door de rassen en hun kwaliteiten te promoten bij het brede publiek.
In de activiteiten:
• is de SZH aanjager van initiatieven die bijdragen aan de instandhouding van
de rassen en verbinder tussen de verschillende rasorganisaties, individuele
houders en geïnteresseerden die daarmee bezig zijn;
• bevordert de SZH kennisuitwisseling over de oorspronkelijke rassen en hun
betekenis voor ons landschap en over het benutten van deze genetische
diversiteit voor onze voedselzekerheid;
• promoot de SZH de functies die de rassen kunnen hebben in landbouw en
natuurbeheer, educatie, recreatie, zorg, hobby of sport;
• honoreert de SZH ambassadeurs en voorbeeldhouders die één of meerdere
van deze aspecten in de praktijk brengen met een erkenning;
• lobbyt de SZH voor passende wet- en regelgeving voor het houden van en
fokken met deze rassen.
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