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✓ Voorstellen en introductie CGN

✓ Fokkerij, inteelt en fokprogramma’s

✓ Stamboekregistratie en de Bonte Bentheimer

✓ Introductie SZH en de zeldzame rassen

✓ Paraplubestand wat is het en hoe werkt het?

✓ Het vlaggen van Bonte Bentheimers

Vandaag
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Gaan we te snel?

Is iets onduidelijk?

Of heb je een vraag?

→ laat het ons weten!



Dierwetenschappen en communicatie 

(WUR)

Passie: zoeken naar gemeenschappelijke 

belangen in agrarische sector

Sinds 2010 werkzaam bij SZH

Geen agrarische achtergrond

Wie weet ooit eigen zeldzaam vee

Introductie Nonja Remijn
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Missie

De variatie onder de landbouwhuisdieren in 

Nederland te behouden en te voorkomen dat 

oorspronkelijke rassen uitsterven.

1 FTE, 12 bestuursleden

Kernactiviteiten

Ondersteunen van dierhouders en rasorganisaties in 

houden van, fokken van en ondernemen met de 

rassen. En vinden van draagvlak voor de rassen in de 

maatschappij.

De SZH
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Mira Schoon
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Centrum voor Genetische bronnen Nederland

& Wageningen Livestock Research

Equine, Leisure and Sports

Animal Husbandry



Wettelijke onderzoekstaak (WOT)
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Voor Ministerie van LNV

✓ Behoud en duurzaam gebruik van genetische bronnen

✓ Behoud van genetische diversiteit 
binnen & tussen, soorten & rassen

Scope:

✓ Plant Genetic Resources (PGR)

✓ Animal Genetic Resources (AnGR)

✓ Forest Genetic Resources (FGR)

✓ Aquatic Genetic Resources (AqGR)



Centrum voor Genetische bronnen Nederland
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✓Beleidsadvisering

✓Genenbank dierlijke bronnen

✓Rassenlijst landbouwhuisdieren

✓Kennisbank zeldzame landbouwhuisdieren

✓Onderzoek en advisering rasorganisaties

www.cgn.wur.nl

http://www.cgn.wur.nl/


Doelstellingen van de genenbank

✓ Veiligstellen van genetische diversiteit van zeldzame 

rassen en van meer gangbare rassen

✓ Inzetten van genetisch materiaal ter ondersteuning 

van fokprogramma’s van zeldzame rassen

✓ Verzekering zijn voor calamiteiten, zoals het verlies 

van rassen bij uitbraken van dierziekten

✓ Beschikbaar stellen van materiaal voor onderzoek en 

genetische karakterisering



De genenbank voor landbouwhuisdieren

✓ Opslag genetisch materiaal van de 

Nederlandse landbouwhuisdierrassen

✓ Functie in voedselproductie

✓ Cultuurhistorische waarde

✓ Meer dan 300.000 doses sperma bij -196°C 

in vloeibare stikstof

✓ Ook embryo’s, eicellen en DNA opgeslagen

✓ 12 diersoorten, 140 Nederlandse rassen, 

90% zeldzaam

✓ Twee locaties

Centre for Genetic Resources, the Netherlands (CGN)





Bonte Bentheimer in de genenbank

1 beer Aantal rietjes: 82 + 85 + 70 + 47 + 61 = 345 rietjes totaal 

Aantal doses:  5 rietjes = 1 doses  → 345 / 5 = 69 doses Bonte Bentheimer

Dit is niet voldoende

Wat is er (minimaal) nodig om een ‘verdwenen’ varkensras terug te fokken:

Scenario Risicovol Veilig

Inteelttoename per generatie 1% 0,5%

Aantal mannelijke donoren 17 42

Aantal doses totaal 560 610



Bonte Bentheimer in de genenbank

Knelpunten in de praktijk: 

• KI stations niet goed toegankelijk (dierziekte)

• Kosten zijn zeer hoog in relatie tot ‘opbrengst’ 

• Epididimaal sperma verzamelen onvoldoende kwaliteit

Mogelijkheden: 

• Onderzoek voor verbetering epididimale sperma winning

• ‘Eigen’ KI stationnetje opzetten (locatie, veterinaire eisen, uitvoering, kosten) 

• Duitse Bunte Bentheimer, hoe doen zij het?

• Mogelijkheden voor embryo’s onderzoeken en uitwerken



Expertise en advies dierlijke bronnen

✓ Beleidsadviezen aan Ministerie van LNV, FAO, 

Verenigde Naties en de Europese Commissie

✓ Duurzame fokprogramma’s en behoud van diversiteit

✓ Gevraagd en ongevraagd advies aan de 

rasorganisaties van de (zeldzame) 

Nederlandse landbouwhuisdierrassen

✓ Genetische populatie analyses

✓ Kennisoverdracht, via lezingen, themadagen en 

online webinars



Fokkerij en inteelt



?? Fok niet met ingeteelde dieren ??

!! Inteelt is niet erfelijk !!

?? Inteelt moet verboden worden??

!! Als je stamboom lang genoeg is zijn alle dieren ingeteeld !!

?? Fok niet met dragers van erfelijke gebreken ??

!! Alle dieren dragen erfelijke gebreken met zich mee !!

?? Inteelt kun je goed gebruiken om goede eigenschappen vast te leggen??

!! Ongewild leg je ook erfelijke gebreken en ongunstige 

eigenschappen vast !!

Valkuilen en misverstanden

!



Genetica: overerving genen
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Toename homozygoot

Kans op inteelt neemt toe

≠ niet altijd hetzelfde

Geen inteelt

Variatie neemt af

Kans op inteelt

homozygoot



Inteeltdepressie

▪ verminderde prestatie of 
kwaliteit

Erfelijk gebrek

▪ aan- of afwezig 

▪ meestal 1 gen

Negatieve gevolgen van inteelt
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Kromme pootjes - Swifter schapen
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Dieren met afwijking

Vermoedelijke voorouder als bron



Erfelijke gebreken zijn vaak recessief

Lijder = homozygoot

erfelijk gebrek komt tot uiting

Drager = heterozygoot

dier is drager geen erfelijk gebrek



Verwantschappen in een populatie
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Niet verwant: Drager van verschillende erfelijke gebreken

Kleinere
populaties
= meer

verwante
dieren

Verwante dieren: Vaker drager van zelfde erfelijke gebreken



Hoeveel inteelt is acceptabel?

Hoeveel inteelt mag er maximaal in een 

dier voorkomen?



Hoeveel inteelt is acceptabel?

Dier A

F=12,5%

?  ?  ?  ?

Dier B

F=12,5%

Dier C

F=0,0%

?
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Hoeveel inteelt is acceptabel?

Dier A

F=12,5%

?  ?  ?  ?

Dier B

F=12,5%

Dier C

F=0,0%

?



Risicoclassificatie van inteelt



Waarmee bepaal je inteelt?

Welke informatie hebben we nodig en moeten 

we verzamelen voor het bepalen van inteelt en 

de daaraan verbonden risico’s?



Inteelt is afhankelijk van de volledigheid van de gegevens en 

betrouwbaarheid van de informatie

Factoren die meespelen :

✓ Nauwkeurigheid stamboom

✓ Het aantal generaties met bekende voorouders

✓ Aantal geboren dieren per jaar & hoeveel worden fokdier

✓ Aantal nakomelingen per fokdier & spreiding van de inzet

Bepalen van risico
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Drie infographics over inteelt

1. Wat is inteelt en waarom is het een probleem? 

→ Algemene basis over inteelt en verwantschap

2. Omgaan met inteelt en verwantschap voor fokkers

→ Voor fokkers en eigenaren, ondersteuning in het maken van de juiste 

paringen

3. Omgaan met inteelt en verwantschap in een ras

→Gericht op rasorganisaties en stamboeken ter 

ondersteuning aan het fokprogramma



Fokprogramma en fokdoel
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Wat is een fokprogramma? 

Een fokprogramma is een programma gericht op een gedefinieerd fokdoel dat leidt tot de productie van een 

nieuwe generatie dieren............ Het is een combinatie van het verzamelen van relevante kenmerken, het selecteren 

van potentiële ouderdieren en de geselecteerde ouderdieren met elkaar paart.....

Wat is een fokdoel? 

Een fokdoel is de specificatie van de kenmerken die worden verbeterd in het fokprogramma, inclusief de waarde van 

elk kenmerk. Het geeft de richting van het fokprogramma aan en wat men in de populatie zou willen verbeteren.

Wat is het fokdoel van de Bonte Bentheimer?



Om de raskenmerken van Bonte Bentheimer varken te behouden en de populatie te laten groeien, is het van belang een duidelijke richting te geven aan de fokkerij en doelen te bepalen. Met het 

vaststellen van een algemeen fokdoel en daaruit voortvloeiende subdoelen, is dit mogelijk. De fokdoelen zijn zo opgesteld, dat is aangegeven waaraan een dier moet voldoen om ermee te mogen 

fokken. Minimale en maximale waarden in de subfokdoelen geven dan aan of het dier geschikt is voor het produceren van nakomelingen. De subfokdoelen zijn specifiek en meetbaar. Voor 

kenmerken die moeilijk meetbaar zijn, zijn er richtlijnen opgesteld in plaats van fokdoelen. Voor het Bonte Bentheimer varken is het behoud van het ras en het 

vergroten van de populatie het belangrijkste doel. Op grond hiervan worden er geen raszuivere dieren uitgesloten van inschrijving in het stamboek. Wij adviseren wel om de 

subfokdoelen te meten en te registeren om zo de raskenmerken te behouden.

Fokdoelen Bonte Bentheimer (website)
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✓ Fokdoel is vaak een combinatie van gewenste kenmerken (‘subfokdoelen’)

✓ Is vergroten van de populatie het belangrijkste doel? OF: 

✓ Behouden en vergroten van de beschikbare genetische diversiteit



1. Eigenschap of kenmerk moet erfelijk zijn.

2. Dieren moeten verschillen om selectie mogelijk te maken.

3. Fokdoel bepaald de fokrichting en selectie met welke dieren er wordt gefokt.

4. Meten van succes op populatie niveau, niet per dier en op basis van 

meerdere generaties.

Belangrijke punten in de fokkerij
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Fokdoel passend binnen "systeem" en zonder neveneffecten voor 

gezondheid en welzijn.

Van huidige situatie naar je doel

✓ Dieren registreren

✓ Gegevens vastleggen

✓ Evalueren...

Fokdoelen en het verzamelen van informatie
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Bonte Bentheimer begin 2020
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• Onvolledige 

informatie

• Ontbrekende 

diernummers 

• Onbetrouwbare 

dierregistratie

• Geen zicht op aantal 

dieren en fokkerij



Bonte Bentheimer begin 2020
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Wat is noodzakelijk? Wat is aanvullend?
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Overzicht BB 2020

Wat is essentieel?

Wat is aanvullend?



Wat is noodzakelijk? Wat is aanvullend?
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Overzicht BB 2020

Wat is essentieel?

✓Uniek levensnummer

✓Geslacht

✓Geboortedatum

✓Vader levensnummer

✓Moeder levensnummer



Monitor verwantschap en inteelt in de populatie



www.fokkenmetverstand.nl

http://www.fokkenmetverstand.nl/


SZH



Introductie SZH

De Stichting Zeldzame Huisdierrassen 

heeft als doelstelling om de variatie onder 

de landbouwhuisdieren in Nederland te 

behouden en te voorkomen dat 

oorspronkelijke rassen uitsterven.



Een ras is een populatie van (verwante) dieren die in uiterlijke

kenmerken op elkaar lijken en deze uiterlijke kenmerken ook 

doorgeven aan hun nakomelingen. Daarbij zijn de dieren van dat ras 

anders dan dieren van een ander ras.

Zeldzaamheid is meetbaar met aantallen dieren, inteelt of trend.

Wat is een zeldzaam ras?

Risicostatus bedreigdheid

Hoog¹ Laag² %

Kritiek <100 <300 > 1% Onaanvaardbaar hoog

Bedreigd <1000 <3000 0.5 - 1 % Hoog

Kwetsbaar <2000 <6000 0.25 - 0.5 % Vrij hoog

Normaal < 0.25 % Gering

Onbekend Onbekend

Criteria risicoclassificatie van rassen (FAO Guidelines)

Aantal vrouwelijke fokdieren Inteelttoename per generatie

Hoog¹: Dieren met een hoog voortplantingsvermogen: hond, varken, konijn, gevogelte

Laag²: Dieren met een laag voortplantsingsvermogen: rund, paard, schaap, geit



✓ Aantal actieve fokkers

✓ Rasorganisatie 
✓ Stamboek

✓ Verspreiding van het ras

Meer dan cijfers



Rassen onder de zorg van SZH

✓ Oorsprong in Nederland

40 jaar en 6 generaties gefokt

✓ Aanwezigheid van een rasorganisatie

✓ Unieke eigenschappen

✓ Zeldzame status

In aantallen, trend of inteelttoename

✓ Maatschappelijk verantwoord

Foto: https://www.facebook.com/mergellandhoen



Paarden en 

rundvee



Grazers en 

wroeters



Kleindieren en 

hondenrassen



Belang van behoud



✓ 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

Waarde van levend erfgoed



Rol van overheid:
• Verdragen voor behoud van Biodiversiteit
• Dierpremies en Paraplubestand

In het veld:
• De kijk op het houden (en tentoonstellen) van dieren 

verandert
• Kennis vervaagt of verdwijnt (Bij fokkers en houders, 

beleidsmakers en bij jeugd)

• Komst van internet verandert communicatie
• Vraag naar duurzame voedselproductie groeit

Ontwikkelingen



✓ Ondersteunen van fokkers en houders
✓ Overbrengen van de waarde van de rassen en 

het behoud van de rassen aan een breed publiek
✓ Belangrijkste partners: 

✓ Rasorganisaties, CGN, organisaties en 
initiatieven met gedeelde belangen, erkende 
centra

Werkvelden en activiteiten SZH



61 fokcentra

19 educatieve centra

21 zeldzaamLEKKER centra

Erkende erfgoed centra



Erkende Centrum



Platformoverleg Hobbyvarkens

NBvH, Hobbyvarkenvereniging, Kune Kune Vereniging Nederland

Platformoverleg Nederlandse zeldzame varkens

Fokkersclub NL, CGN

Dossiers

✓ KI

✓ Registratie

✓ Fokkerij

✓ Diergezondheid

✓ Kennis en voorlichting

Belangenbehartiging
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Beschermen van zeldzame rassen bij 

dierziekte uitbraak

Draaiboeken van LNV voor bestrijding van:

✓ Q koorts

✓ MKZ

✓ Ziekte van Aujeszky

✓ Hoogpathogene aviaire influenza

✓ Afrikaanse varkenspest (maatregelen bij uitbraak bij wilde 

zwijnen)

Paraplubestand
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Registratie maakt dierpremie mogelijk

Fosfaatreductieregeling 2017

Melkpremieregeling zeldzame koeien

GLB 2023-2027: premie voor zeldzame koeien, schapen en geiten

Paraplubestand
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Basis criteria:

✓ Dierhouder is lid van het stamboek 

✓ Dieren geregistreerd in het stamboek

Stap 1: 

✓ Aanmelden bij SZH

Stap 2: 

✓ SZH machtigen bij mijn RVO

Protocol
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Op basis van UBN worden bij de stamboeken 

diergegevens opgevraagd.

Twee keer per jaar wordt er gevlagd.

Zodra dieren gevlagd zijn is dit zichtbaar 

in mijn RVO.

www.paraplubestand.nl

paraplubestand@szh.nl

Protocol
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http://www.paraplubestand.nl/
mailto:paraplubestand@szh.nl


Vee van eigen bodem

het behouden waard



Hartelijk dank!

www.szh.nl

www.cgn.wur.nl

www.fokkenmetverstand.nl

Email: Nonja.Remijn@szh.nl

Mira.Schoon@wur.nl

http://www.szh.nl/
http://www.cgn.wur.nl/
http://www.fokkenmetverstand.nl/
mailto:Nonja.Remijn@szh.nl
mailto:Mira.Schoon@wur.nl

