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Betreft: Countdown 2010 en het Gelders paard

Geachte Voorzitter,
Op 1 januari 2010 treedt het internationale verdrag Countdown 2010 in werking, hetgeen
inhoudt dat van de dan bestaande biodiversiteit niets meer mag verdwijnen.
Voor de bloedlijnen van het Gelders paard betekent dit dat de motie Ormel/Hazelhoff, die
op 12 februari 2008 door de Tweede Kamer bijna unaniem is aangenomen, ook op grond
van Countdown 2010 eindelijk uitgevoerd moet gaan worden.
In de aanbiedingsbrief bij ons zwartboek "KWPN is anti-Gelders paard" hebben wij al
vermeld: "Het verzet van het KWPN tegen de motie van de Tweede kamer over het
belang van de Gelderse bloedlijnen voor instandhouding van de karakteristieke
eigenschappen, maakt het Gelders paard tot een testcase voor de prioriteit van het behoud
van biodiversiteit." Hetgeen in dit kader tot nu toe is gebeurd, voorspelt weinig goeds
voor het nakomen van de internationale verplichtingen van Countdown 2010 door
Nederland.
De economische belangen van de gevestigde orde krijgen voorrang boven het behoud van
Nederlands cultureel erfgoed en de instandhouding van biodiversiteit. Zelfs in het geval
van het veelzijdig Gelders paard, waarvoor bij een goede promotie van de oude degelijke
kwaliteiten zowel nationaal als internationaal een veel grotere afzetmarkt bestaat dan
voor paarden voor de internationale topsport. Dit laatste is ook meteen de reden waarom
het KWPN (Koninklijke Warmbloed Paardenstamboek Nederland) de bloedlijnen van de
Gelderse fokkerij uit de tijd vóór het KWPN wil laten verdwijnen.

Het KWPN heeft een heel andere doelstelling dan de fokkerij van een veelzijdig paard,
maar wil voor de enorm grote aantallen minder geslaagde paarden voor de internationale
topsport wel graag de afzetmarkt in de recreatie behouden, hoewel Gelders paard
daarvoor veel beter geschikt is.
Sinds door de Tweede Kamer de motie over de instandhouding van de bloedlijnen van
het Gelders paard is aangenomen, heeft het KWPN geweigerd om zijn fokbeleid te
wijzigen - laat staan zijn doelstelling aan te passen - en heeft de Minister van LNV aan de
Tweede Kamer laten weten vertrouwen te hebben in de richting die het KWPN kiest voor
het Gelders paard, mede door de bemiddeling van de SZH (Stichting Zeldzame
Huisdierrassen) tussen het KWPN en de GPA (Gelderlander Paard Associatie). Deze
laatste - meerdere malen herhaalde - informatie aan de Tweede Kamer is onjuist. De SZH
heeft zich niet bereid verklaard om te bemiddelen. Ondanks herhaald aandringen van
onze kant heeft een gesprek van de SZH met de GPA nog nooit plaatsgevonden.
Hoewel de SZH niet over deskundigheid m.b.t. het Gelders paard beschikt is zij over wat
wel/niet Gelderse bloedlijnen zijn al een jaar in gesprek met het KWPN, op basis van
gegevens die door het KWPN worden verstrekt.
Het toenmalige stamboek voor het Gelders paard heeft in 1964 een onderscheid gemaakt
tussen veelzijdige Gelderse bloedlijnen en ongewenst ander bloed. Daardoor is het
Gelders paard als enige in Europa als veelzijdig warmbloedpaard blijven voortbestaan.
(Alle andere warmbloed fokkerijen hebben zich gestort op de productie van paarden voor
de internationale topsport. Zij vormen nu in feite één grote genenpool, waarbinnen
momenteel een enorme erosie van genen plaatsvindt, het omgekeerde van het behoud van
biodiversiteit.)
Het KWPN wil een totaal ander onderscheid tussen Gelders en ongewenst bloed en
verklaart daarmee de fokkers, die destijds het Gelders paard gecreëerd en behouden
hebben, in feite tot beunhazen die geen enkel verstand hebben van het Gelders paard en
die nu - bijna 50 jaar later - gecorrigeerd moeten worden, notabene door degenen die de
laatste 10 jaar beweren dat Gelders bloed helemaal niet bestaat. Gekker kunnen ze het bij
het KWPN niet maken. Het wordt tijd dat er een einde komt aan de jarenlange uitholling
en marginalisering van het Gelders paard door het KWPN.
Het Ministerie van LNV heeft een paar jaar terug de jaarlijkse stimuleringssubsidie voor
de eigenaren van een Gelders paard stopgezet en het geld overgeheveld naar de SZH,
maar dit heeft niet meer opgeleverd dan dat aan het KWPN extra mogelijkheden geboden
zijn om met onwaarheden zijn standpunt over het Gelders paard over het voetlicht te
brengen.
Het KWPN-stamboekreglement staat nog steeds haaks op de motie Ormel/Hazelhoff over
het behoud van de Gelderse bloedlijnen.
Wij willen dat de truc voorkomen wordt, dat de huidige KWPN-definiëring van het
Gelders paard gehanteerd gaat worden om vast te stellen dat biodiversiteit van het
Gelders paard op 1 januari 2010 niet bestaat en dus door de Nederlandse overheid niet
beschermd hoeft te worden in het kader van Countdown 2010.

Daarom doen wij een beroep op u om er voor te zorgen dat de motie Ormel/Hazelhoff
wordt uitgevoerd en dat de benaming "Gelders paard" weer komt staan voor behoud van
Nederlands cultureel erfgoed en biodiversiteit. In onze brief aan u d.d. 21 februari 2009
hebben wij hiervoor een voorstel gedaan, waarmee iedereen die het Gelders paard een
warm hart toedraagt moet kunnen leven.
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