Stichting Zeldzame Huisdierrassen zet zich al jaren in voor het behoud van
onze oorspronkelijke Nederlandse veerassen. Afgelopen maanden hebben we veel
in gang weten te zetten. Door de fosfaatmaatregelen kwamen onze runderrassen
in extra zwaar weer terecht en hier moest wat aan gebeuren.
Hiervoor hebben we de media, politiek en overheid benaderd en daar bleek veel
onwetendheid over het feit dat Nederlandse rassen bedreigd zijn of zelfs een
kritieke status hebben. De zorgelijke staat van de verschillende Nederlandse
runderrassen is in veel media besproken en via de politiek is het gelukt om
Staatssecretaris van Dam ertoe te bewegen om een uitzondering te maken op de
fosfaatreductiemaatregelen voor de zeldzame runderrassen.
Maar hier laten we het niet bij zitten! In totaal zijn er namelijk bijna 100
Nederlandse veerassen waar veel te weinig aandacht voor is. Daarom gaan we
aanstaande dinsdag 6 juni een petitie ofwel Brand(rode) brief aanbieden aan de
Tweede Kamer. Belangrijke aanleiding hiervoor is de publicatie van het
Europese rapport: “Preparatory action on EU plant and animal genetic
resources” te lezen via
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/externalstudies/2016-preparatory-action-eu-plant-and-animal-genetic-resources/finalreport_en.pdf.
In dit rapport komt Nederland als één van de drie landen in Europa (samen met
Tsjechië en Roemenië) naar voren als land dat zeer weinig onderneemt om de
agrobiodiversiteit op peil te houden/brengen. Wat wij al lang wisten wordt nu
dus ook gerapporteerd.
Met de Brandrode brandbrief willen we aandacht vragen voor alle bedreigde
rassen en we nemen voor deze aangelegenheid ook een aantal stuks levend
erfgoed mee naar de Tweede Kamer. We hopen hierbij op veel
(media) aandacht.
Graag nodigen we
Iedereen die het
van harte welkom
Het Plein in het

jullie uit om deze boodschap mee te helpen uitdragen.
aanbieden van de brandbrief en de dieren live wil meemaken is
om bij ons aan te sluiten op dinsdag 6 juni om 13.30 uur op
centrum van Den Haag.

