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Betreft: uitvoering motie instandhouding Gelders paard 

 

 

 

Geachte heer Bleker, 

 

Voor de redding van het Nederlands cultureel erfgoed het Gelders paard is ook in het Jaar van 

de Biodiversiteit 2010 niets gebeurd. 

Na een publicatie in het blad Paard & Spul (zie www.gelderlanderhorse.nl/nederlnd/13-

Paard_Spul-januari08.pdf ) en een uitzending van Omroep Gelderland op 26-1-2008 is door 

de Tweede Kamer in het kader van dierenwelzijn op 12 februari 2008 met een bijna unanieme 

motie aangegeven dat de bloedlijnen van dit zeldzame huisdierras behouden moeten blijven. 

 

Het Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland (KWPN) dat een heel ander fokdoel 

heeft dan het Gelders paard had een paar jaar eerder - om nog steeds onbekende redenen - 

besloten dat Gelders bloed voor Gelders paard helemaal niet meer nodig is. De dan al jaren 

bestaande subsidieregels voor de instandhouding van dit paardenras zijn toen zelfs aangepast 

(zie http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/decisions/n12805_en.pdf). 

 

Het KWPN weigert nog steeds om de motie van de Tweede Kamer uit te voeren en heeft in 

het fokbeleid voor het Gelders paard niets veranderd. Wij hebben ons tot de Tweede Kamer 

gewend, omdat het KWPN wordt gesteund door het Productschap PVE dat in medebewind 

met uw Ministerie de stamboekerkenningen verleent. 

 

De Minister van LNV heeft de Tweede Kamer in reactie op onze brief van 8 december 2009 

(zie www.gelderlanderhorse.nl/nederlnd/GPA%20Tweede%20Kamer%20081209.pdf ) laten 

weten: dat een onderzoek is gestart naar de diversiteit binnen het Gelders paard, dat door 

Wageningen Universiteit zal worden uitgevoerd en dat rond de zomer van 2010 zal worden 

opgeleverd. Dit is nog steeds niet gebeurd. 

Er wordt ten aanzien van de instandhouding van het Gelders paard een spelletje gespeeld, 

zoals ook blijkt uit onze brief aan Wageningen Universiteit van 1 december 2010 (bijlage). 

We wachten niet langer meer op een reactie. 

 



Wij verzoeken u daarom om een gesprek liefst op zo kort mogelijke termijn, omdat het aantal 

originele Gelderse bloedlijnen steeds verder uitsterft en het dekseizoen van 2011 voor de deur 

staat.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de Gelderlander Paard Associatie 

 

 

 

J.W. Soeter 

Secretaris 

 

Bijlage: brief aan Wageningen Universiteit d.d. 1-12-2010 

zie (http://www.gelderlanderhorse.nl/nederlnd/brief_wageningen_universiteit_01122011.pdf) 
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