Zeldzame huisdierrassen in Artis
> Ruud Oosterhof, bestuurslid SZH (tekst en foto)

De Amsterdamse dierentuin Artis is gestart met een
grootschalige vernieuwing. Hiermee wordt meer
ruimte gecreëerd voor zowel dieren en planten als
voor educatie en erfgoed. Artis wil bezoekers op een
laagdrempelige en inspirerende wijze kennis laten
maken met de rijke variatie aan dieren en planten en
bij hen zo de liefde voor alles wat leeft stimuleren.
Als gevolg van de verbouwing en renovatie de
kinderboerderij is bijna een jaar gesloten geweest.
Artis heeft enige maanden geleden contact gezocht met de
Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) om te kijken welke
rassen in de heropende kinderboerderij gehouden kunnen
worden. Omdat de kinderboerderij grenst aan het kennisplein
en de volière met vogels uit Waterland, het veenweidegebied
ten noorden van Amsterdam, heeft de SZH voorgesteld om
vooral zeldzame Noord-Hollandse rassen te houden of rassen
die terug te voeren zijn op rassen uit die provincie. Artis was
direct enthousiast over dit idee en vroeg de SZH dit plan verder
uit te werken.
Samen met Speelboerderij Elsenhove in Amstelveen, een
door de SZH erkend Educatief, heeft de SZH gezocht naar
fokkers van goede, representatieve dieren. Omdat Artis ook
een collectie soms heel zeldzame wilde dieren heeft, moesten
de aangevoerde dieren afkomstig zijn van fokcentra met een
aantoonbaar ziektevrije status. Naast de ziektevrije status zijn
alle dieren door de dierenarts van Artis onderzocht en zijn
de dieren een periode in quarantaine geplaatst. De dieren
zijn sinds kort zichtbaar voor het publiek. Artis heeft nu een
kinderboerderij met als kippenras het Noord-Hollands hoen,
kleur blauw. Als duivenras vliegt de typisch Amsterdamse
oud-Hollandse tuimelaar in de duiventil. Er lopen een aantal
zwartblesschapen en Friese en Zeeuwse melkschapen. Er
wordt nog gezocht naar bonte geiten. Jaarlijks worden er twee
kalfjes aangeschaft van zeldzame oud-Hollandse rassen. In de
volière loopt een groepje krombekeenden tussen de lepelaars,
wintertalingen en kievitten. Deze eenden werden vroeger in
grote getale gehouden in Waterland voor de eieren die werden
verkocht aan Verkade ten behoeve van de eierbeschuiten.
Artis laat midden in Amsterdam aan groot en klein het levend
cultureel erfgoed van de provincie Noord-Holland zien en
vertelt zo met levende boerderijdieren het verhaal van de
ontwikkeling van deze provincie.

Noord-Hollands hoen
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