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Betreft: behoud biodiversiteit 

 

 

 

Geachte Voorzitter, 

 

In het kader van Countdown 2010 mag in Nederland over een jaar geen biodiversiteit 

meer verdwijnen. Dit zou zijn schaduw vooruit moeten werpen. Het tegendeel is echter 

waar. 

 

Op 8 december 2008 heeft de Gelderlander Paard Associatie de Vaste Kamercommissie 

voor LNV geattendeerd op de video over verleden - heden - toekomst van het Gelders 

paard (www.youtube.com/watch?v=5jpjAnbb8Qg) en daarbij ook gewezen op de 

verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid in het kader van Countdown 2010. 

 

Toevallig is ook op dezelfde dag een publicatie op de internetsite van het Agrarisch 

Dagblad verschenen, waarin wordt bericht dat het Nederlands milieubeleid sinds 2006 

internationaal van de 27e plaats is gekelderd naar de 56e plaats, met name omdat 

Nederland slecht presteert op het gebied van biodiversiteit. 

 

Vervolgens richtte eveneens op 8 december de Minister van LNV een brief aan U 

(www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&

p_file_id=32792) waarin ze zich schaart achter het - daarbij meegezonden - beleid van 

het KWPN voor het Gelders paard en voorbijgaat aan alle feiten waarmee wij in ons 

zwartboek (www.gelderlanderhorse.nl/nederlnd/GPA_zwartboek_KWPN.pdf ) hebben 

aangetoond dat de biodiversiteit van het Gelders paard niet aan het KWPN kan worden 

toevertrouwd. De Minister geeft daarmee wel een heel eigenaardige invulling aan de 

motie Ormel/Snijder- Hazelhoff over het behoud van de bloedlijnen van het Gelders 

paard, die op 12 februari 2008 door de Tweede Kamer bijna unaniem is aangenomen. 



 

Terwijl wij ons sterk maken voor het beleid, dat de Minister van LNV met het oog op 

deze motie en Countdown 2010 zelf zou moeten uitvoeren, laat de Minister ons in de kou 

staan en kiest ze voor het tegendeel. 

De Minister spreekt daarbij ook nog haar vertrouwen uit in de bemiddeling tussen KWPN 

en Gelderlander Paard Associatie waartoe de Stichting Zeldzame Huisdierrassen zich 

bereid verklaard heeft. Wij hebben echter al eerder een vruchteloos overleg met het 

KWPN gehad en zijn daarbij in feite een jaar lang aan het lijntje gehouden. De kritieke 

situatie van het Gelders paard maakt iets dergelijks onverantwoord. 

 

Uit respect voor de inzet en deskundigheid van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen 

zullen wij aan hun bemiddelingspoging medewerking verlenen. Als dit tot het behoud 

van de biodiversiteit van het Gelders paard zou leiden, zou dat een geweldige prestatie 

van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen zijn. Het KWPN heeft in de 40 jaar van zijn 

bestaan nog nooit een fout ruiterlijk toegegeven en hersteld, zoals ook blijkt uit de 

passage over het Basispaard in ons zwartboek. 

 

Daarom is het heel belangrijk dat de Minister van LNV nú een duidelijk signaal afgeeft 

dat het haar menens is met het behoud van biodiversiteit en dat zij achter het behoud van 

de bloedlijnen van dit Nederlands cultureel erfgoed staat. 

 

Op 12 februari 2009 is het een jaar geleden dat de motie over het Gelders paard door de 

Tweede kamer is aangenomen. Dan zullen wij u informeren over wat er intussen (niet) is 

bereikt. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de Gelderlander Paard Associatie 

 

 

 

J.W. Soeter 

Secretaris 

 

cc Minister van LNV 

 


