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IN DEZE NIEUWSBRIEF …

VAN DE VOORZITTER

Een bijzonder uitgave van onze nieuwsbrief met 2 onderwerpen:
1. Stand van zaken rondom Zeldzame koeienrassen en “Regeling
fosfaatreductieplan 2017”: Niet-melkleverende bedrijven en dieren
geboren vanaf 1-10-2016 worden uitgezonderd.
2. Jaarvergadering: Zaterdag 10 juni 2017 (hele dag) combineerd met
een bedrijfsbezoek aan het bedrijf van Fam. Van’t Riet in
Woerdense Verlaat en aan proefboerderij VIC Zegveld.

OPROEP AAN MELKVEEHOUDERS MET ZELDZAME RASSEN : MELDT UW
KNELGEVAL BIJ SZH
OPROEP: Melkveebedrijven met zeldzame Nederlandse rundveerassen die door
de fosfaatreductie regeling 2017 GVE’s moeten inleveren waardoor hun
bedrijfsvoering moeizamer of zelfs onmogelijk dreigt te worden worden gevraagd
zich bij SZH te melden. Het ministerie van Economische Zaken heeft gevraagd om
op korte termijn deze knelgevallen aan hen door te geven.
Voor inlichtingen hierover kunt u bellen met Geert Boink, voorzitter SZH, op
telefoonnummer 06-25042121.
JAARVERGADERING: ZATERDAG 10 JUNI 2017 MET BEDRIJFSBEZOEK AAN FAM. VAN ’T
RIET EN PROEFBOERDERIJ VIC ZEGVELD.
De jaarvergadering houden we dit jaar op zaterdag 10 juni 2017. Het is wel een
‘experiment’, want tot nu toe werden de jaarvergaderingen altijd in Friesland
georganiseerd. We hebben ook een aantal veehouders buiten deze (natuurlijk) mooie
provincie, vandaar nu naar Woerdense Verlaat en Zegveld.
In Woerdense Verlaat woont de familie Van’t Riet. U kent ze vast nog wel van de
bedrijfsrapportage in een eerdere nieuwsbrief. Een enthousiaste FH en Fries Roodbont
fokker. Zeker een bezoek waard. We willen zaterdag ochtend dit bedrijf bezoeken.
’s Middags gaan we naar de proefboerderij Veenweide Innovatie Centrum VIC Zegveld.
Daar worden we verwelkomd en rondgeleid door de meest enthousiaste en inspirerende
bedrijfsleider van deze innovatie boerderij.
We gaan ervan uit dat iedereen op eigen gelegenheid gaat. Samenrijden is natuurlijk altijd
goed. Heeft u een plaats over in uw auto laat het ons dan weten (W. Grit 0517- 342050)
en zoekt u vervoer, bel dan ook met Wim Grit, dan zullen we proberen vraag en aanbod bij
elkaar te brengen.
PROGRRAMMA:

10.00 uur ontvangst bij Fam. Van’t Riet,Bosweg 11, 3651 LV Woerdense Verlaat
(0172-408161).
10.15 uur toelichting bedrijf door Arie Van’t Riet,
11.00 uur rondgang bedrijf en weilanden
12.30 uur Vertrek naar VIC Zegveld (Oude Meije 18, Zegveld) = (1,5 km verderop)
12.45 uur Lunch
13.30 uur Presentatie VIC Zegveld door Frank Lenssinck.
16.00 uur Terugreis

Ik schreef in het vorige nummer dat het
goed gaat met de Fries Roodbonten. En
dat is ook wel zo, maar donkere wolken
dreigen.
Donkere
wolken
door
regelgeving. Regelgeving die vanuit het
oogpunt van een beter milieu te
begrijpen zijn. Doch de uitwerking ervan
leek voor de Zeldzame koeienrassen
grote (negatieve) gevolgen te hebben.
Extra en soms versnelde uitstoot, of
zoals u wilt, afscheid nemen van onze
mooie Friese Roodbonte koe. Maar ook
van de ander zeldzame koeienrassen
zoals Fries Hollands, Blaarkopper of
Lakenvelder.
We hadden al eerder bij het ministerie
aangeklopt, ook via de Friese
gedeputeerde Johannes Kramer, maar
nu was er nu de noodzaak om het
probleem helderder bij de landelijke
politici aan te kaarten.
De Stichting Zeldzame Huisdierrassen
(SZH) heeft hierin een voortreffelijke rol
gespeeld. Een gezamenlijke bijeenkomst
van de rasverenigingen in Wageningen
heeft
ertoe
geleid
dat
deze
problematiek op de politieke Haagse
kaart kwam te staan.
De persaandacht was overweldigend! En
nu volhouden voor een succesvol
resultaat.
Er gloort licht aan het einde van de
tunnel: voor 2017 heeft staatsecretaris
Van Dam ruimte geboden. Voor de jaren
daarna zijn er nog geen afspraken
gemaakt, daar wordt nog aan gewerkt.
Verderop leest u de stand van zaken.
Maar we zijn er nog lang niet! Uw hulp is
nodig: Steun onze stichting, nee steun
de Fries Roodbonte Koe: ook een koe in
uw stal. En kan dat niet, steun ons dan
als donateur.
Samen de schouders eronder!
Durk Durksz

Kosten: € 15,-- p.p.
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“Regeling fosfaatreductie 2017”: GELDT ALLEEN VOOR MELKLEVERENDE BEDRIJVEN ÉN EEN
UITZONDERING VOOR ZELDZAME KOEIENRASSEN OP MELKLEVERENDE BEDRIJVEN.
De toekomst voor de zeldzame koeienrassen staat op het spel. De korting in het kader van de
“Regeling Fosfaatreductie 2017” zou tot gevolg kunnen hebben dat veehouders de koeien die tot een van de zeldzame koeienrassen
behoren weg zouden doen. Dat zou desastreus zijn voor deze rassen die het toch al moeilijk hebben. De Stichting Zeldzame Huisdierrassen
(SZH) heeft dit aangekaart bij de het ministerie van Economische Zaken (EZ), maar vond daar onvoldoende gehoor en heeft vervolgens de
politiek op de hoogte gebracht. De politieke partijen in de Tweede Kamer hebben dit goed gehoord en hebben vragen gesteld aan de
staatsecretaris. En dat heeft effect gehad. De staatsecretaris heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat hij het van belang
vindt dat deze runderrassen in stand worden gehouden en is met een uitzonderingsregel gekomen voor de zeldzame koeienrassen om de
negatieve gevolgen voor de zeldzame koeienrassen te verminderen.
Niet-melkleverende bedrijven buiten de regeling
Vleesveehouders hebben al eerder bij de staatsecretaris aan de bel getrokken. Zij vonden dat zij niet de dupe mochten worden van de
uitbreiding die op de melkveebedrijven in de afgelopen periode plaatsvond. En met succes: de “Regeling fosfaatreductie 2017” geldt alleen
voor melkleverende bedrijven. Daarmee is voor de bedrijven die geen melk leveren de kou uit de lucht voor 2017. Dus ook voor bedrijven
waar Fries Roodbonte koeien staan, die voor de hobby of voor het vlees gehouden worden.
Zeldzame koeienrassen: aanwas vanaf 1 oktober 2016 vrijgesteld
Bedrijven die wel melk leveren vallen dus wel onder de “Regeling Fosfaatreductie 2017”. Zij moeten veelal vee afstoten. En daarbij hebben
ze de keuze om wel of niet koeien van het zeldzame ras af te stoten. De staatssecretaris en de SZH zijn tot een goede regeling gekomen: De
kalveren die vanaf 1 oktober 2016 geboren zijn of worden vallen buiten de regeling. Dit betekent dat zij niet mee tellen (zijn vrijgesteld) en
er dus minder dieren afgevoerd hoeven te worden.
Hiermee wordt de groei van de populatie van deze bijzondere rassen niet door de regeling belemmerd. Dit is een stimulans om zowel de
kalveren als de drachtige dieren van deze rassen aan te houden
Voorwaarde: registratie is noodzakelijk
Voorwaarde voor het vrijstellen van deze aanwas in de regeling is dat de betreffende dieren worden gemerkt in het I&R-systeem. Koeien die
nu al bij een van de stamboeken (CRV of FHRS) geregistreerd staan (minimaal 87% raszuiver) als bijvoorbeeld Fries Roodbont (FH met
kleurslag rood) vallen onder deze regeling.
Helaas hebben niet alle boeren hun koeien geregistreerd bij een van de beide stamboeken. We moeten nog onderzoeken òf en zo ja op
welke wijze deze koeien onder deze regeling kunnen vallen.
Registratie is dus van groot belang!
De registratie van de zeldzame runderen in het I&R gaat niet ‘vanzelf’. Maar met alleen registratie bij CRV of FHRS bent u niet klaar. Het zgn.
“vlaggen” in I&R gaat via het paraplubestand dat beheert wordt door SZH. Hiervoor is toestemming van de veehouder nodig dat de
gegevens uit het stamboek doorgegeven worden aan SZH voor het paraplubestand. SZH zet dan een vlaggetje in I&R. Hoe dit gestalte krijgt
is dit moment niet duidelijk.

Regeling voor 2017 en daarna dan?
Deze uitzondering op de regeling geldt voor 2017. Voor 2018 en daarna is het nog niet duidelijk hoe het komt. De SZH is ook daarover met
de staatsecretaris in overleg. De wetgeving voor 2018 en daarna is nog in voorbereiding. De inzet is natuurlijk om ook in deze wetgeving een
goede positie voor de zeldzame koeienrassen te krijgen. Daarover later meer.
Slotopmerking:
De staatsecretaris heeft dus middels een brief laten weten dat hij voor de zeldzame koeienrassen een uitzondering wil maken. We wachten
nog op de definitieve tekst van de regeling. Hierin zal staan hoe de uitzondering voor de zeldzame koeienrassen er precies uit zal zien.
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NOODOPROEP STICHTING ZELDZAME HUISDIERRASSEN: TIENTALLEN BEDREIGDE KOEIEN AL GESLACHT!
geplaatst op: 4 april 2017
De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) roept boeren en houders van zeldzame koeiensoorten op om geen dieren af te
voeren naar het slachthuis. Afgelopen week en ook deze week zijn er al zeldzame Lakenvelders, Brandroden, Blaarkoppen en
koeien van andere bedreigde runderrassen geslacht als gevolg van de nieuwe fosfaatregelgeving en de stoppersregeling voor
melkveehouders. Dit ‘ruimen’ van Nederlands levend erfgoed moet per direct stoppen, aldus de SZH in een noodoproep aan
EZ en boeren/hobbyhouders. De Stichting SZH is in overleg met het Ministerie van Economische Zaken om een oplossing te
vinden voor zeldzame rassen, maar dat neemt niet weg dat tientallen met uitsterven bedreigde vlees- en melkkoeien op dit
moment worden geslacht.
SZH-voorzitter Boink noemt de situatie waar de acht zeldzame Nederlandse runderrassen in verkeren een ‘vijf over twaalf’
situatie. Sommige populaties zijn dermate klein dat ze als ‘bedreigd’ of zelfs ‘kritiek’ te boek staan.
De SZH heeft EZ op 4 april een plan aangeboden om de problematiek zo snel mogelijk op te lossen. Uitgangspunt is dat het
behoud van de zeldzame Nederlandse rundveerassen niet ondergeschikt mag worden aan de fosfaatregelgeving. Om tot
gezonde populaties van de zeldzame rassen te komen, is zelfs uitbreiding nodig. De meeste rassen schommelen namelijk
tussen de 500 (kritiek) tot 2000 (bedreigd) stuks en zouden conform internationale afspraken (Verdrag van Rio/FAO/EUrichtlijnen) moeten groeien naar minimaal 6000 runderen per ras.
(bericht ingekort, volledig bericht staat op de website van SZH:
http://szh.nl/noodoproep-stichting-zeldzame-huisdierrassen-tientallen-bedreigde-koeien-al-geslacht/
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=OM LEVEND ERFGOED TE REDDEN START SZH CROWDFUNDACTIE “POLDERPANDA”
De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) heeft in overleg met de vertegenwoordigers van de acht zeldzame koeienrassen
een crowdfund actie opgezet om een koppel Blaarkoppen (nu liefkozend PolderPanda genoemd) in Groningen te redden van
de slacht. Deze blaarkop koppel staat ook symbool voor de problemen waar de andere rassen voor staan. Er is een crowdfund
actie opgezet om geld én donateurs binnen te halen. Er is € 36.000,- nodig om de koppel Blaarkoppen te redden. We hebben
besloten om gezamenlijk deze actie te ondersteunen. Deze actie is te vinden op www.polderpanda.nl. (Er is nu ongeveer 50%
van het benodigde geld binnen!).
Deze actie is opgezet om publieke steun voor onze koeien te krijgen en het probleem onder de aandacht van alle Nederlanders
te krijgen. En dat is gelukt! Het TV programma EEN VANDAAG heeft er een 6 minuten durend item van gemaakt. U kunt de
uitzending bekijken via deze link:
http://binnenland.eenvandaag.nl/tv-items/73237/actie_voor_behoud_van_de_bedreigde_groninger_blaarkop)
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LEVEND ERFGOED GROTENDEELS GERED – SZH ZET CROWDFUNDACTIE POLDERPANDA VOORT
OVERLEG OVER 2018 LOOPT NOG
De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) is blij met het bereikte resultaat uit het overleg met Staatssecretaris Martijn van
Dam (EZ) nu hij bereid is om zeldzame Nederlandse koeien te ontzien in de fosfaatregelgeving voor 2017. Vooral de extra
ruimte voor melkvee van zeldzame runderrassen biedt perspectief.
Vanmiddag heeft Staatssecretaris Van Dam in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat hij na overleg met de SZH
besloten heeft om de kalveren behorend tot de zeldzame Nederlandse rassen die geboren zijn na 1 oktober 2016 dit jaar vrij
te stellen van de Regeling fosfaatreductie.
De SZH is hier blij mee omdat het negatief effect van deze regeling op het voortbestaan – en de benodigde groei – van
melkveebedrijven met deze specifieke rassen grotendeels is weggenomen. Samen met de eerder al aangekondigde
aanpassingen in regelgeving voor het vleesvee, is het behoud van het Nederlandse levende erfgoed voor 2017 grotendeels
veiliggesteld.
2018
De SZH is vooral content over het feit dat het maatschappelijk belang van deze rassen wordt erkend. Toch zijn voor de SZH niet
alle zorgen voorbij. Want na 2018 komt er een fosfaatrechtenstelsel waarin nog geen status aparte is geregeld voor de
bedreigde populaties van zeldzame runderrassen. De SZH wenst snel voortzetting van het overleg met het ministerie omdat de
onduidelijkheid over de nabije toekomst nog veel onrust veroorzaakt bij fokkers en houders van zeldzame runderrassen.
Ook het feit dat veel bedrijven moeten kiezen welke categorie melkvee ze willen behouden (een zeldzaam ras of de gangbare
Holstein Friesian), kan betekenen dat veel exemplaren van bedreigde rassen alsnog worden geslacht. Om deze reden heeft de
SZH besloten de crowdfundactie www.PolderPanda.nl voort te zetten. Er mogen geen zeldzame Nederlandse koeien verloren
gaan, want wat eenmaal weg is, komt nooit meer terug. Gelukkig is dat besef er ook in Den Haag.
Via de onderstaande link is de brief van Stas Van Dam te lezen:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2017Z05089&did=2017D10556
Meer info op:
http://resource.wur.nl/nl/wetenschap/show/Oude-koeienrassen-zijn-cultureel-erfgoed.htm
http://binnenland.eenvandaag.nl/tv-items/73237/actie_voor_behoud_van_de_bedreigde_groninger_blaarkop
SAMENVATTEND: ER ZIJN MOOIE STAPPEN GEZET, MAAR WE ZIJN ER NOG NIET: OVERLEG OVER 2018 LOOPT NOG
SZH gaat samen met de acht vertegenwoordigers van de acht zeldzame koeienrassen dit jaar verder met het overleg met het
ministerie van EZ over de toekomst van onze mooie koeien. We houden u op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn.
De acht zeldzame koeienrassen zijn:
• Brandrood Rund
• Fries-Hollands Rundvee
• Fries Roodbont
• Groninger Blaarkop
• Lakenvelder Rund
• MRIJ
• Witrik
• Heidekoe
Wilt u een Fries Roodbonte koe kopen?
Zaterdag 20 mei organiseert Rispensstate in IJlst een KIJK- en KOOPDAG van 10.00 - 13.00 uur. Er zijn 3 koeien te koop (2
vaarzen en 1 drie-jarige koe) en een aantal pinken. Allen zuivere Fries Roodbonten.
Voorts kunt u uw kalveren en koeien aanbieden via onze ‘Mark’ op onze website: http://www.roodbontfriesvee.nl/rood-bontfries-vee/veemarkt/. Er is regelmatig vraag naar Fries Roodbonten!
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