
Zeldzame Rassen Overleg

10 december 2022



Ontdekken van de kracht van het collectief 

met ruimte voor diversiteit

Vandaag



10.00 u Welkom 

10.05 u Interactief deel

10.30 u Presentatie van SZH 

10.40 u Presentatie van het CGN

10.50 u Korte pauze

11.00 u Introductie van de thema’s

- Dierenwelzijn (en fokkerij) 

- Uitzonderingen (en subsidies) binnen wet- en 

regelgeving voor de zeldzame rassen 

- Ondernemen met zeldzame rassen

- Werven van liefhebbers en fokkers

11.20 u Themaronde 1

11.45 u Themaronde 2

12.10 u Terugkoppeling van de themarondes en afronding van het 

ochtendprogramma

12.30 – 13.30 Lunch en ruimte om verder met elkaar van gedachten te 

wisselen over alles wat deze ochtend ter tafel is gekomen.

Programma



Kennismaking



De rassen



Belang van behoud



Waarde van levend erfgoed 

• Voor vergroten biodiversiteit

• Voor het veiligstellen van onze voedselbronnen

• Voor behoud van onze identiteit

• Voor een vitaal platteland

• Voor een variatie aan smaken

• Voor een duurzame voedselproductie

• Voor versterking band boer burger; verbeteren 

relatie mens en dier

zonder houders geen toekomst



Het werkveld

• Rasorganisaties en stamboeken, van CRV tot Nederlandse 

Sabelpootclub

• Boeren, van biologische boeren met 150 stuks melkvee tot 

zorgboeren en bed and breakfast met 10 zwartbles schapen.

• Natuur Milieu Educatie Centra, musea en stadsboerderijen

• Natuur organisaties, terrein beherende instanties en 

landgoedeigenaren, toeristische organisaties

• Producenten, slachterijen, restaurants en chefkoks

• Scholen, van BSO tot groenschool en universiteit

• Centrum voor Genetische bronnen Nederland (CGN)                       

• Beleidsmakers en bestuurders, gemeentelijk tot internationaal

• SAVE netwerk, Nederlandse Belangenvereniging voor 

Hobbyhouders, Slowfood, stichting de Oerakker

• ……



Evaluatie

• Vanaf 2008: ondersteuning van ministerie van LNV

• Evaluatie Bartels 2010-2015

• Neerwaartse spiraal 

• Vergrijzing groot risico

• Evaluatie Technopolis 2016-2020

• Belang van Paraplubestand

• Verantwoordelijkheid LNV

• Kwetsbaarheid van SZH én 

van rasorganisaties

• Kracht SZH
• Ontwikkelingen in landbouw



Meerjarenplan

Hoofddoel 

Fokkers en houders van zeldzame rassen ondersteunen in het 

houden van en ondernemen met zeldzame rassen. Dit doen we door 

het stimuleren van kennisuitwisseling over organisatie, 

communicatie, fokbeleid, registratie en het benutten van de rassen bij 

rasorganisaties. Daar waar knellende regelgeving het houden en 

benutten van zeldzame rassen belemmert, en daarmee risico op 

uitsterven wordt vergroot, wordt dit aangekaart bij beleidsmakers 

en leveren we een actieve bijdrage in het aandragen van oplossingen. 

En door promotie en educatie over de waarde van het behoud en de 

kwaliteiten van de rassen worden nieuwe en jongere gebruikers en 

liefhebbers voor ons levend erfgoed geworven en aan hen 

handvatten geboden. 



Subdoelen en aanpak
Inventariseren knelpunten

- Platforms

Ondersteunen rasorganisaties

- Workshops en bijeenkomsten

- Ras van het jaar

- Fokkerijondersteuning in nauwe samenwerking met CGN

Ondersteunen stimuleren van inzet duurzaam gebruik genetische bronnen

- Beleidsondersteuning

- Diersubsidieregelingen uitvoerbaar maken

Behoeden voor uitsterven bijv. bij dierziekte uitbraak

- Communicatie en voorlichting  

- Dossiers

Professionaliseren dierhouderij

- (praktijk) onderzoek en voorlichting via koplopers

Voorlichting en educatie

- Onderwijs

- Social media

- Maatschappij breed

- Toekomstige houders



Diersubsidie, een mijlpaal



Paraplubestand

Op 1 jan 2022 gevlagd:

10.717 zeldzame runderen 

5.669 zeldzame schapen 

2.121 zeldzame geiten 

Protocol isolatie herkauwers en varkens van 

zeldzame Nederlandse rassen bij dierziekte-uitbraak 

– akkoord bevonden door NVWA (2018)



Ambassadeurs

Nieuw in 2022:

Naturij Drachten

Aeres Barneveld

57 fokcentra

16 educatieve centra

20 ZeldzaamLEKKER centra

Ondersteund met materialen

Rasorganisaties aangeschreven



Ras van het jaar

Dag van de Watervogel

Vogelgriep Inteelt

Nieuwe liefhebbers Registratie

Gans op het bord Doden van dieren



2022 in beeld
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