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Aan Wageningen Universiteit
t.a.v. de heer Ducro
Postbus 9101
6700 HB Wageningen

Babberich, 1 december 2010

Betreft: Onderzoek Gelders paard

Geachte heer Ducro,
Per e-mail d.d. 24 november 2010 laat u ons weten dat u van ons graag een lijst zou willen
ontvangen van de meest belangrijke en bepalende paarden die van belang zijn voor het
voortbestaan van het Gelders paard. In antwoord daarop delen wij u het volgende mede:
Ruim negen maanden geleden hebben wij - in de brief van de Minister van Landbouw aan de
Tweede Kamer d.d. 26 januari 2010 als reactie op onze brief d.d. 8 december 2009 vernomen dat door Wageningen Universiteit een onderzoek uitgevoerd wordt dat rond de
zomer van 2010 informatie en adviezen zal opleveren voor aanpassing van het fokbeleid.
Wij hebben u daarop direct onze medewerking aangeboden, maar daarna nooit meer iets van u
gehoord. Wél heeft Wageningen Universiteit intussen onjuiste informatie over de
Gelderlander Paard Associatie gepubliceerd ("over ons, maar zonder ons").
Onze brieven d.d. 3 mei 2010 en d.d. 5 november 2010 aan de Tweede Kamer waarin wij
hieraan aandacht besteden hebben wij in afschrift aan Wageningen Universiteit gezonden. Tot
nu toe zonder enig resultaat.
Wij houden daarom ons hart vast voor de inhoud van het onderzoeksrapport en willen
voorkomen dat de indruk kan ontstaan dat dit rapport mede gerealiseerd wordt door de
Gelderlander Paard Associatie.
Bovendien is de nu door u gevraagde informatie niet nodig om tot de uitspraak te komen dat
het Gelders paard tot het Nederlands cultureel erfgoed behoort en al is gevormd vóór het
ontstaan van het KWPN, toen het paard nog werd geselecteerd voor veelzijdig gebruik met de
nadruk op braafheid, werkwilligheid, gezondheid en andere eigenschappen die van essentieel
belang waren voor het gebruik in de Nederlandse landbouw. De toentertijd als Gelders
goedgekeurde bloedlijnen dienen ook uit het oogpunt van biodiversiteit behouden te blijven.

Het is onbegrijpelijk dat de Gelderlander Paard Associatie hiervoor nog steeds strijd moet
leveren en daarbij door onjuiste beeldvorming door Wageningen Universiteit wordt
gehinderd.
De Gelderlander Paard Associatie verzoekt u om uw onderzoeksrapport zo snel mogelijk te
laten verschijnen, want intussen gebeurt er niets en sterven de bloedlijnen van het Gelders
paard steeds verder uit.
Wij betreuren het dat wij momenteel niet meer vertrouwen kunnen hebben in de
onafhankelijkheid en deskundigheid van het wetenschappelijk onderzoek van Wageningen
Universiteit en hopen dat daarin weer verandering zal komen.

Met vriendelijke groet,
namens de Gelderlander Paard Associatie

J.W. Soeter
Secretaris

