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Boeiende inspiratiedag “Maak Nederland zeldzaam mooi!” 

Een goed verhaal, daar draait het om, en dat hebben we! De verbinding tussen behoud 
van zeldzame rassen met landschap, cultuur, natuur en voedsel. Een cultuurhistorische 
verbinding tussen ras en locatie. Het houden van zeldzame rassen is niet alleen leuk 
maar ook erg nuttig. Ons levend erfgoed kan de lijm zijn die verschillende functies aan 
elkaar verbindt. Ze geven meerwaarde aan het landschap! 

Dit was de rode raad van de inspiratiedag op 20 april 2012, georganiseerd door de 
Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) en het Centrum voor Genetische Bronnen 
Nederland (CGN) van Wageningen UR. Aanleiding van de dag was de uitdaging om 
onbenutte kansen van gebruik van zeldzame rassen in landschapsontwikkeling aan te 
pakken door verschillende regionale bestuurders en anderen partijen bij elkaar te 
brengen rondom dit thema. Meer dan 60 deelnemers - van zeer diverse pluimage - 
spraken met elkaar op het prachtige Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt, hoe zeldzame 
rassen tot waarde te brengen. 

Inspirerende sprekers tijdens het ochtend programma, het proeven van verschillen 
tussen ‘echte’ kip en ‘gangbare’ kip, vier onderhoudende workshops en een afsluitende 
matchmaking maakten de inspiratiedag tot een groot succes. Het is aan de organisatoren 
en de deelnemers om de sneeuwbal verder te rollen. Vrijdag 20 april bleek in ieder geval 
dat enthousiasme aanstekelijk werkt. 

        

 
Lees meer…… 

Welkom door dagvoorzitter en gastheer 

Dagvoorzitter Ruud Oosterhof heet alle deelnemers van harte welkom namens de 
organisatoren SZH en CGN, en geeft aan dat de achtergrond van de deelnemers zeer 
verschillend is, en dat dit belangrijk is om voor een geslaagde inspiratiedag. Veel nieuwe 
initiatieven om zeldzame rassen te (blijven) gebruiken komen tot stand doordat 
individuen of organisaties elkaar vinden en door doelstellingen te combineren. Het is 
volgens Oosterhof belangrijk om aan te sluiten bij de wensen van de burger. “Burgers 
willen koeien in de wei zien, zijn geïnteresseerd in cultuur, en vinden herkenbaarheid en 
authenticiteit belangrijk. Deze wensen moeten we zien te combineren met het behoud 
van biodiversiteit”.  



Baron Frans van Verschuer heet vervolgens iedereen van harte welkom op Landgoed 
Heerlijkheid Mariënwaerdt. Hij legt uit dat het bijna 1000 ha grote landgoed een lange 
historie kent, en dat de doelstellingen van het bedrijf zijn veranderd. Mariënwaerdt wil 
‘natuurlijkheid’ in de totale bedrijfsvoering doorvoeren en volgens Baron van Verschuer is 
het verhaal achter hun product het allerbelangrijkste om economisch goed te draaien en 
daarmee het landgoed in stand te houden. Meer details over de achtergrond van de 
meest recente plannen van Heerlijkheid Mariënwaerdt komen in één van de 
middagworkshops aan de orde. 

Ochtendprogramma 

Geert Boink, voorzitter SZH, presenteert de historie en de grote variatie aan Nederlands, 
levend, cultureel erfgoed. De fokkers en houders van zeldzame rassen zijn de 
schatbewaarders van levende cultuur. Zonder behoud van zeldzame rassen verliezen we 
agrobiodiversiteit en wordt Nederland heel erg saai. Zeldzame rassen kennen een variatie 
aan nutsfuncties, maar het is volgens Boink nog teveel “onbekend maakt onbemind”. 
Waarom worden soms liever exotische grote grazers ingezet voor natuur- en 
landschapsbeheer en niet vaker ons Nederlandse, levend cultureel erfgoed. Boink 
constateert dat er bij regionale overheden en terreinbeheerders meestal geen duidelijk 
beleid is om behoud van zeldzame rassen te ondersteunen. Dit komt onder andere tot 
uiting in de huidige problemen om kuddes zeldzame rassen in stand te houden. Deze 
inspiratiedag is belangrijk om meer enthousiasme en draagvlak te krijgen voor het 
houden van zeldzame rassen en voor het behoud van de rassen middels het creëren van 
nutsfuncties. 

Arjan Vriend van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland legt uit dat de Stichting een 
bijdrage wil leveren aan het herstel of aan vermindering van “verval, vervlakking, 
vervuiling, verrommeling, verarming, verkwanseling en verlies” van waardevolle 
cultuurlandschappen. Lokale, gemeentelijke of regionale partijen worden praktisch 
ondersteund bij (erf)inrichtingsvragen en herontwerp. Het doel is niet om 
museumlandschappen te creëren, maar om de kwaliteit van landschapselementen - “de 
oude lappendeken van rond 1900” – weer te benutten. Vriend ziet “de smaak van het 
landschap” als een kans! Alle zintuigen moeten worden geprikkeld. Van 
landschapsbeleving tot het ontwikkelen van vraag gestuurde ketens met een product uit 
een herkenbaar en beleefbaar landschap. Een eetbaar landschap draagt bij aan besef van 
identiteit en historie, kan burgers hernieuwde trots op hun woongebied opleveren. Het 
doet een beroep op de behoefte aan authenticiteit, puurheid en eerlijkheid. Het nieuwe 
EU Gemeenschappelijk Landbouw Beleid biedt wellicht ook nieuwe kansen middels 
“ondersteuning van vergroening van de landbouw”. Het is echter niet duidelijk hoe dit 
gaat lopen en vooralsnog staat de financiering van de zogenaamde “groen-blauwe 
diensten” door provincies onder druk, terwijl er volgens Stichting Landschapsbeheer 
Gelderland miljoenen nodig zijn om waardevolle cultuurlandschappen in stand te houden 
en te verbeteren. Overigens is de instandhouding van zeldzame rassen niet als “groen-
blauwe dienst” benoemd. 

René Pluijm (culinair nomade – “I am just a cook”) - en bekend van het tv-programma 
“Met Pluijm op pad” - zegt continu op zoek te zijn naar voedselschatten, en laat de 
deelnemers een aantal bijzondere (“vergeten”) producten zien en proeven. Waarom 
waarderen we als consument kwalitatief goed voedsel niet beter. “Worst is geen worst! 
Duur? Een frikandel is duur! De consument heeft geen geld over voor goed en 
verantwoord voedsel, maar wel voor allerlei uiterlijkheden. We stoppen pizza’s in ons 



hoofd terwijl we naar culinaire programma’s kijken”. Maar volgens Pluijm is er wel 
degelijk hoop. Er is zoveel variatie aan rassen en producten, welke met trots en plezier 
worden geproduceerd. Pluijm zou graag een nieuw tv-programma over Nederland maken 
“voor de massa” waarin authenticiteit en onze rijkdom en variatie in voedsel en 
landschap worden belicht. De kernvraag is: willen we intensief of biodivers. Pluijm 
benadrukt dat er vele hobbels zijn te nemen. Er is een (te) sterke focus op 
grootschaligheid en hygiëne. Boeren en producten moeten uit de schaduw stappen, meer 
inzetten op kwaliteit en zoveel mogelijk weg uit de anonieme markt. Overheden meer 
partner willen zijn in een dergelijke ontwikkeling, naast het stellen van randvoorwaarden. 
Bovenal vraagt het veel van de consument, die uiteindelijk de vraag bepaalt. Er is 
overigens niks mis met commercie. Vaak zijn grote spelers of ketenpartijen nodig om een 
grote omslag te bereiken. “De consument moet voor ECHT kiezen”. Producten van 
zeldzame rassen passen daar goed bij. “Over smaak valt wel te twisten”. Om dit te 
illustreren laat René Pluijm het verschil tussen zoals hij zelf noemt “de plofkip” en een 
Chaams hoen proeven. 

Middagprogramma 

In vier workshops was er de gelegenheid om ervaringen op te doen en te delen rondom 
specifieke voorbeelden. 

Workshop 1 werd gegeven door Baron Frans van Verschuer, over “het inzetten van 
zeldzame rassen op een landgoed”. Op Landgoed Mariënwaerdt, al negen generaties in 
bezit van de huidige familie, worden sinds eind jaren negentig biologische producten 
verbouwd en verkocht in eigen winkel. Daarbij is het verhaal achter het product, waar en 
hoe het gemaakt wordt belangrijk. Nu zijn ze bezig met de omschakeling om rassen in te 
zetten die van oorsprong in het gebied thuishoren. Daarbij wordt een van de boerderijen 
die nog in zijn oorspronkelijke staat verkeert tot “museumboerderij in werking” 
omgevormd, om te laten zien hoe voedsel traditioneel gemaakt werd. Van Verschuer 
vertelde over de uitdagingen hierbij en de keuzes die worden gemaakt. Hij ziet het als 
een kans om op Landgoed Mariënwaerdt mensen bewuster te maken waar ons voedsel 
vandaan komt en hoe het duurzaam kan worden geproduceerd. “De naïviteit van de 
hedendaagse stadsmens, en in het bijzonder het gebrek aan kennis bij kinderen, is 
schokkend”. Daarom moeten we het verhaal achter het geproduceerde voedsel vertellen. 
Als het aan Baron Frans van Verschuer ligt wordt dit alles mede vormgegeven in een 
groot project “Het Levende Land”. 

 
Ger van den Oetelaar, die werkt voor Ark, deelde zijn ervaringen met de deelnemers aan 
Workshop 2 rond het thema “geld geven zonder geld over te maken”. Hij is een van de 
kartrekkers van Nationaal Landschap Het Groene Woud. Hij legde het principe van het 
creëren van een structurele geldstroom uit. Hij heeft alle 17 gemeentes in het Groene 
Woud meegekregen om te participeren in een streekrekening. De gemeentes stallen hun 
reserves dan niet bij de bank van de Nederlandse gemeenten, maar bij de Rabobank. En 
de Rabobank heeft daar wel geld voor over. Ook bij een gemeente die geen reserve heeft 
kan door de methodiek van betalingen toch geld naar de streekrekening komen. 
Inmiddels zijn in Nederland 7 werkende streekrekeningen. Het voordeel voor de 
Rabobank is dat ze nu klanten beheren die ze zonder jouw toedoen niet gehad zouden 
hebben. En je bent een ANBI, dat heeft ook voordelen. De deelnemers waren verrast 
over deze opzet.  



Menko Wiersema (Provincie Zuid-Holland) vertelde in Workshop 3 zijn verhaal over de 
historie van de Blaarkop in het Groene Hart en de vermarkting van Blaarkopvlees via de 
Kruidenier Groep. De Blaarkop “in Groningen gefokt – in Zuid-Holland gebruikt” is na 
1900 meer richting melkproductie gefokt, maar als gevolg van Holsteinisatie sterk in 
aantallen teruggelopen. Volgens Wiersema is het een belangrijke vraag of we de 
Blaarkop als een “dierentuindier” gaan zien of te werken aan de comeback van de 
Blaarkop. Het laatste wordt opgepakt in een samenwerking met de Kruidenier Groep als 
ketenpartij. Christy Kool van de Kruidenier Groep legt uit hoe het allemaal is gestart met 
een project genaamd “Biodiversiteitscompensatie”, waar de Kruidenier Groep in 
betrokken raakte en sindsdien met o.a. Ben Barkema, slagerij Ruitenbeek en 
deelnemende veehouders een duurzame Blaarkop vlees keten ontwikkelen. De Kruidenier 
Groep levert aan de catering en een aansprekend voorbeeld is ook de verkoop van de 
Blaarkop burger bij de Kwalitaria keten. Volgens Wiersema en Kool zijn er twee 
hoofdpunten om succesvol te zijn. Ten eerste moet het verhaal rond het product goed 
zijn en kloppen en tweede – niet minder belangrijk – moet de kwaliteit van het product 
altijd goed zijn. Wanneer deze twee punten in orde zijn en er een serieuze ketenpartij 
achter staat, dan is dat de basis voor succes. 

Workshop 4 werd gegeven door Onno van Eijk, onderzoeker systeeminnovaties in de 
veehouderij, projectleider varkansen en het nieuwe veehouden (Wageningen UR 
Livestock Research), met als titel “Naar buiten met die varkens”. Onno is bezig met 
“houden van dieren” en “denken en doen buiten de box” onder het motto “Neus in de 
grond zetten in plaats van kop in het zand”. Hij kwam nog even terug op het verhaal van 
Pluijm, dat hij een te simpele verbeelding van de werkelijkheid vindt. In zijn workshop 
ging hij in op de dilemma’s tussen binnen en buiten. Beide systemen hebben hun waarde 
maar ook hun schaduwkanten. Het is niet alleen “Hoe maak je Nederland zeldzaam mooi 
en zeldzaam lekker, maar ook zeldzaam veilig, zeldzaam milieuvriendelijk en zeldzaam 
gezond. Je moet alle aspecten samenbrengen en in het oog houden dat alle bekende 
oplossingen al eens genoemd zijn. Aan de hand van voorbeelden van innovatieve stallen 
met uitloop en de ervaringen en ideeën van de deelnemers ging Onno met de 
deelnemers samen op zoek naar het praktisch omgaan met risico’s en kansen van 
varkens in de buitenlucht.  

Matchmaking en afronding 

Willem Roeterdink van het ministerie van EL&I gaf aan de overheid zich verder terugtrekt 
op het terrein van de zeldzame huisdierrassen. Dit maakt de noodzaak des te groter 
dat fokkers en houders van zeldzame rassen hun dieren zelf weer een maatschappelijke 
én economische positie geven. Volgens hem kan dat. Hij benadrukte dat de houders van 
zeldzame rassen een goed verhaal hebben. Voor een goed verhaal hebben mensen 
steeds vaker geld over. Ook in economisch mindere tijden. Zeldzame rassen laten ons 
zien welke functie landbouwhuisdieren in het verleden hadden. Ze herstellen ook de band 
tussen boeren en burgers en maken ons bewust waar ons voedsel vandaan komt. Dat 
verhaal spreekt hem persoonlijk erg aan. Toch is een verhaal alleen is niet voldoende. Als 
hij ergens geld aan uitgeeft wil hij iets kunnen ervaren: het moet leuk of lekker zijn. 
Daarmee heb je de ambassadeurs voor je verhaal. 

  

Hoe doe je zoiets? Volgens Roeterdink begint echte verandering  met samenwerking 
tussen partijen met andere belangen. Hiervoor zul je eerst goed moeten luisteren naar 



wat de ander (!) wil. Vervolgens komt het erop aan op doorzettingsvermogen en je over 
de angst heenzetten om te falen. Net als in een huwelijk eigenlijk. Roeterdink roept de 
deelnemers aan deze matchmaking sessie nieuwe contacten te leggen en goed te 
luisteren naar wat de ander wil.Tijdens de Matchmaking werden er contacten gelegd 
tussen houders van zeldzame rassen en beheerders van terreinen, kinderboerderijen en 
recreatieboerderijen die op zoek waren naar levend erfgoed in de wei. Bovendien zochten 
producenten die net begonnen zijn met het in de markt zetten van zeldzaam lekker 
producten hun collega’s op die daar langer ervaring in hadden. Er werden afspraken 
gemaakt om gezamenlijk op te trekken in vermarkting. Ook werden de eerste stappen 
gezet bij het oprichten van food communities waarbij de relatie tussen consument en 
producent nauwer wordt.  

 
Ondanks de grote diversiteit aan achtergronden en expertises waren er nog wel een paar 
missende partijen op deze dag. Maar ook zij worden naderhand op de hoogte gebracht 
van de resultaten en de vragen vanuit de deelnemers om samen vervolgacties op te 
pakken. 
 
De opzet van de dag was dat mensen elkaar zouden inspireren om zeldzame rassen tot 
waarde te brengen. En inderdaad werden mensen op ideeën gebracht en heeft dit als een 
start gewerkt om dingen samen op te pakken.  
 
Websites 

Alle informatie over de inspiratiedag kunt u vinden op de websites van CGN en SZH 
(resp. 
http://www.cgn.wur.nl/NL/CGN+Algemene+informatie/Onderwijs+en+voorlichting/Semi
nars/ en www.szh.nl.  

‐ Programma/flyer 
‐ Pdf van alle presentaties 
‐ Deelnemerslijst 
‐ Deze samenvatting van de dag 
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