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Veel dier-rassen in Europa “at risk”

Vele oorzaken:

 Lagere productiviteit

 Verdringingskruisingen

 Boeren die stoppen

 Ontbreken effectieve

fokprogramma’s

 Beleid en regelgeving

 “Market failure”

 etc
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Idem voor veel oude plantenrassen

Van der Wouw et al. 2010

“According to the reviewed literature, the most likely scenario of diversity trends during 

modernization is the following: a reduction in diversity due to the replacement of landraces by 

modern cultivars, but no further reduction after this replacement has been completed”
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Behoud door gebruik en verwaarding

Hoe de producten of diensten 
van deze rassen te verwaarden ?

● Eigenschappen hebben nu een economische waarde 

● Waarde voor de toekomst - genetisch

● Ecologische waarde

● Cultuurhistorische waarde

● Intrinsieke waarde 

Verdienmodel voor de boer/teler?
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EU beleid – (Agro)Biodiversiteit

Internationale Verdragen

 Biodiversiteitverdrag (CBD)

 UN Sustainable Development Goals

 FAO Global Plan of Action (Plant and Animal)

 FAO International Treaty on Plant Genetic Resources

EU

 Biodiversity Strategy

 Common Agricultural and Rural Development Policy

 Animal Breeding en Plant Breeding

 European Innovation Partnership, Horizon 2020

 Animal health, Product quality, Biotech, Organic farming etc.
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PrepAct–II

4 Projects

- Assess project

implementation

- Lessons learned
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https://vimeo.com/280540766/461c33340e
https://vimeo.com/280521414/f0638a487a
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Estonian native sheep

Novafruits (BE/FR)

VASO Vale do Sousa (PT)

Gascony hen Poule 

Noire D’Astarac (FR)



“User Guide for Valorization initiatives”

 Unieke eigenschappen/waarden van het ras ?

 Definieer strategische doelstellingen met initiatiefnemers

 Organisatie opzetten – Coordinator!

 Financiering/capaciteit regelen (in kind, cash) 

 Het verhaal achter het product/service en het ras 
neerzetten

 Ontwerp en organisatie van de productie- en afzetketen(s)

 Denk goed na over marketing strategie

 Bouw netwerk/synergiën met locale/regionale actoren 
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Succesfactoren? Frankrijk
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Consumer survey – Frankrijk
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Communicatie en marketing: een goed verhaal



Hogere prijs voor PDO in Franse Alpen
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Kwaliteitslabels

 PDO – sterkste link met de regio

 Veel/meeste PDIs, PDOs and TGIs
hebben geen relatie met specifieke rassen!

 Korte ketens passen niet in EU quality schemes
(EC, 2009)
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NL successen: bijv. Lakenvelder vlees

 Coordinatie vanuit rasorganisatie
(Lakenvelder Stamboek)

 Samenwerkingsmodel

● Afmesten van stierkalveren  hoge kwaliteit vlees

● Vaste prijsafspraken binnen het netwerk

● Contracten met restaurants en ook Shell

 Gebruik van verschillende communicatiekanalen –
kennismaking met het ras én de producten

Waarde van Zeldzaam Lekker logo/label?
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Spaanse overheid timmert aan de weg!
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Samenvatting/conclusies

 Producten van lokale rassen met toegevoegde waarde 
kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het 
behoud van de lokale rassen

 Veel variatie – “meerdere wegen naar Rome”

● Korte ketens

● Grotere “cooperaties”

● Label

 Samenwerking tussen actoren is kritisch

 Successen hebben een “kloppend verhaal”. Benut het 
positieve imago van specifieke rassen

 Blijf inspirerende voorbeelden en succesfactoren delen
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