Dag van de Watervogel
Zaterdag 9 april 2022

Georganiseerd in kader van Twentse landgans
Ras van het Jaar 2022
SZH - NVGW

Een dag voor iedereen met interesse in het houden en fokken van watervogels en andere kleindieren
en die tegen mogelijke beperkingen aanlopen van het fokken binnen kleine populaties
Programma
11.15 Inloop
11.30

Welkom en inleiding
Edgar de Poel, dagvoorzitter

11.40

Fokken met kleine populaties en het belang van de genenbank voor landbouwhuisdieren
Jack Windig, onderzoeker Centrum voor Genetische bronnen Nederland,
Wageningen University & Research

12.45

Lunch

14.45

Belang van registratie en mogelijkheden van Zooeasy
Quido Valent, initiatiefnemer Vrijwillig Sierduiven Stamboek Nederland

14.15

Toekomstbestendig houden van kleindieren
Klaas van der Hoek, bestuurslid Stichting Zeldzame Huisdierrassen,
Europees erkend keurmeester pluimvee & fokker

14.45

Fokkerij van kleindieren op Aeres, rondleiding en begeleidende presentatie
Bert Kleijer, docent Aeres Barneveld

▪ Veel watervogelrassen werden als nutras gehouden en kwamen in grote
aantallen voor
▪ Momenteel kennen veel van deze rassen de status van bedreigd gelet
het geringe aantal fokkers en dieren
▪ Een algemeen inteeltmijdend foksysteem ontbreekt hoewel afwijkingen
en afnemende vitaliteit en vruchtbaarheid voorkomen
▪ Ruime aantallen nakomelingen worden (uit)geselecteerd
▪ Bij een inteeltmijdend fokbeleid kan het aantal nakomelingen beperkt
worden

▪ Vanwege toename dierziekten en
zoönosen neemt behoefte aan centrale
registratie toe
▪ Stamboeken voorzien in behoefte van
dierregistratie bij calamiteiten en de
beperking van inteelt maar ook
kwaliteitsverbetering

▪ Vanwege toename dierziekten en zoönosen neemt behoefte aan
centrale registratie toe
▪ Stamboeken voorzien in behoefte van dierregistratie bij calamiteiten en
de beperking van inteelt maar ook kwaliteitsverbetering
▪ Bij stamboeken grote landbouwhuisdierrassen vraagt LNV welke
maatregelen zijn georganiseerd om inteelt te beperken
▪ Paraplubestand SZH
Het paraplubestand is opgezet op verzoek van Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselveiligheid (LNV). Het brengt dieren in kaart die behoren tot een zeldzaam ras.
Voorlopig kan dit alleen voor de diersoorten rund, geit en schaap.
De zeldzame status van een dier wordt in de Identificatie & Registratie (I&R) database
aangegeven door middel van een vlag. Daarnaast zal het paraplubestand leidend
worden bij eventuele dierpremies
Bij een uitbraak van een besmettelijke dierziekte kan voor deze dieren een uitzondering
worden gemaakt.
Voor paarden, pluimvee en andere diersoorten wordt nog naar oplossingen gezocht om
ook deze dieren te kunnen toevoegen aan het paraplubestand.

Het artikel over de Twentse landgans zal te lezen zijn in Boerenvee nummer 3,
dat op 7 mei verschijnt.
Nog geen abonnee? Dan is dit een uitgelezen moment om een
proefabonnement van Boerenvee aan te vragen! Iedereen die dit voor 26 april
doet, ontvangt het betreffende nummer – met daarin dus uitgebreid aandacht
voor het enige overgebleven Nederlandse ganzenras – op 7 mei in zijn/haar
brievenbus.
Een proefabonnement op dit veelzijdige tijdschrift bestaat uit 3 nummers en
kost slechts een tientje. Een proefabonnement aanvragen kan via:
https://www.boerenvee.nl/abonnementen/proefabonnement
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