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• Ons landschap 

 
• Levende cultuur behouden 

 
• conclusies 



De levende cultuur 

• Cultuurhistorische verbinding ras en locatie: 
 

                   
 
 
 
                  Blaarkoppen in het Groene Hart en Groningen 
 
 
 
 
                   
 
 
 
                   Lakenvelders in parken, bij kastelen en buitenplaatsen 
 



De levende cultuur 
 
              
 
 
 
 
 
Brandrode rund en M.R.IJ. in rivierengebied en op zandgronden 
                    
 
 
 
                                                                                 
    
 
 Fries Hollands rund boven de rivieren                 Fries Roodbont in Friesland 
 



De levende cultuur 

 
       
    
 
 
 
 
 
 
 
 Heideschapen op de Veluwse, de Drenthse of de Kempische heide 
                     



De levende cultuur 

 
 
 
 
 
                     Mergellandschaap in Zuid Limburg 
                    
 
 
 
        
                      Fries en Zeeuws melkschaap 
                   



De levende cultuur 

 
                     
                     
 
 
 
 
 
                                 Groninger paard voor de Groningse klei 
                     



De levende cultuur 

 
 
 
         Bonte Bentheimer varken en Twentse landgans in Twente 
                     



De levende cultuur 

 
 
                                               
  
 
 
 
 
 
                                        Chaams hoen in de Baronie  
                                        en……… nog 19 Nederlandse hoederrassen meer             



De levende cultuur 

 
      
   
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     
     
                                                                                                     etc…… 



De levende cultuur 

21ste eeuw 17e eeuw 



De levende cultuur 

• Verdwijnen van oude rassen betekent: 
 

                verdwijnen cultuur historische elementen 
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• Verlies van agrarische biodiversiteit is nauwelijks omkeerbaar. Specifieke 
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De levende cultuur 

• Verdwijnen van oude rassen betekent: 
 

                verdwijnen cultuur historische elementen 
                verdwijnen agrarische biodiversiteit 
                van veel variatie naar monocultuur 
                van afwisselend naar saai 
 
• Verlies van agrarische biodiversiteit is nauwelijks omkeerbaar. Duurzame 

eigenschappen verdwijnen. 
 

• Behoud van oude rassen is een verzekering waarvoor de 
verzekeringnemers  (de commerciële fokkerij organisaties  en agrarische 
sector) nauwelijks premie betalen 
 



Dus………, deze levende cultuur moeten we 
behouden. Maar hoe? 
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               duurzame dierlijke (biologische) productie 
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Dus………, deze levende cultuur moeten we 
behouden. Maar hoe? 
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Dus………, deze levende cultuur moeten we 
behouden. Maar hoe? 

• Nuts functie in onze maatschappij creëren: 
               duurzame dierlijke (biologische) productie 
               producten met een verhaal (kleinschalig, duurzaam, zichtbaar) 
               educatie 
               recreatie 
               landschapbeheer 
               landschapstoffering, het is gewoon mooi!!!!  
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• Ons landschap is door mensen en hun dieren vorm gegeven 
 
• Naoorlogse ontwikkelingen in landbouw en veehouderij: 
                            verkaveling t.g.v. toename schaalgrootte landbouw 
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Ons landschap 

• Ons landschap is door mensen en hun dieren vorm gegeven 
 
• Naoorlogse ontwikkelingen in landbouw en veehouderij: 
                            verkaveling t.g.v. toename schaalgrootte landbouw 
                            verdwijnen van houtwallen en andere elementen 
                            monoculturen t.g.v. specialisatie  
                            verlies van genetische diversiteit 
                            veehouderij onttrokken aan het gezichtsveld 
                            opkomst sport en recreatie paardenhouderij 
                            recreatie als tweede tak naast de landbouw 
                            bewuste natuurontwikkeling 
                             
                             
                             



Ons landschap 

• Ons landschap is door mensen en hun dieren vorm gegeven 
 
• Naoorlogse ontwikkelingen in landbouw en veehouderij: 
                            verkaveling t.g.v. toename schaalgrootte landbouw  
                            verdwijnen van houtwallen en andere elementen 
                            monoculturen t.g.v. specialisatie zowel plantaardig als dierlijk 
                            verlies van genetische diversiteit 
                            veehouderij onttrokken aan het gezichtsveld 
                            opkomst sport en recreatie paardenhouderij 
                            recreatie als tweede tak naast de landbouw 
                            bewuste natuurontwikkeling 
                            agrarisch natuurbeheer 
                             
                             



De levende cultuur behouden 

• Voor overleven oude Nederlandse rassen zijn nodig: 
 

              1.  Fokkers en houders  
               



De levende cultuur behouden 
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De levende cultuur behouden 

• Voor overleven oude Nederlandse rassen zijn nodig: 
 

              1.  Fokkers en houders 
              2.  Meedenkende eigenaren en beheerders van terreinen 
              3.  Afnemers, verwerkers met vakmanschap. Kleinschalig en bijzonder 
              



De levende cultuur behouden 

• Voor overleven oude Nederlandse rassen zijn nodig: 
 

              1.  Fokkers en houders 
              2.  Meedenkende eigenaren en beheerders van terreinen 
              3.  Afnemers, verwerkers met vakmanschap. Kleinschalig en bijzonder 
              4.  Consumenten met gevoel voor het verhaal 



Onbekend maakt onbemind 

• Grote grazers: exoten of……………………….... Nederlandse rassen? 
 
 
 

 
 
 



Onbekend maakt onbemind 

• Loonwerker of……………………………………. schapen en geiten 
 

 



Onbekend maakt onbemind 

• Loonwerker of………………………………….. schapen en geiten 
 
 
 
 
 
 

                      maar dan wel met Nederlandse rassen!!!! 
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• Terreineigenaren en beheerders met behoud van biodiversiteit hoog in het 
vaandel moeten hun verantwoordelijkheid kennen en nemen om in het 
bereiken van hun doelstellingen het behoud van de oude Nederlandse 
rassen te onder steunen. 
 



conclusies 

• Ons levend erfgoed behouden is noodzakelijk 
 

• Een ras behouden door het creëren van een nutsfunctie is het ideaal 
 

• Fokkers en houders spelen een cruciale rol en moeten gekoesterd worden 
 

• Terreineigenaren en beheerders met behoud van biodiversiteit hoog in het 
vaandel moeten hun verantwoordelijkheid kennen en nemen om in het 
bereiken van hun doelstellingen het behoud van de oude Nederlandse 
rassen te onder steunen. 
 

• Landschapbeheer met de oude Nederlandse rassen i.p.v. met exoten 
levert een win win situatie op. 



En hoe nu verder? 

• Het ontwikkelen van ketens is de boodschap 
 
 

                              Fokker / houder               educatie / recreatie 
                             Terreinbeheerder / eigenaar            natuurdoelstelling 
 
                              Verwerker               ambachtelijk vak manschap  
                              Afnemer                  toegevoegde waarde horeca,particulier 
 
                              Consument = beleven en genieten 

         



Dus……..op weg naar de matchmaking 
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