Kinderboerderij De Kooi nu ook Educatief Centrum SZH
Door Ruud Oosterhof
Toen in 1970 Kinderboerderij De Kooi in Rotterdam officieel geopend werd, lag de naam
voor de hand, omdat op die plek vroeger een eendenkooi stond. Vanzelfsprekend
zwemmen er nu dan ook diverse eendenrassen in de vijver. Sinds april 2000 is
kinderboerderij De Kooi fokcentrum van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH)
voor Hyacinth duiven en Groninger slenken en voor kippen (Welsumer, Noord-Hollands
hoen, Kraaikop, Lakenvelders, Assendelfter, Brabanter, Hollandse kriel, Barnevelder
kriel, Fries hoen, Sabelpootkriel en Twents hoen). 'Zolang ik me kan heugen zijn hier
Oud-Hollandse huisdieren; ik ben ermee grootgebracht zeg maar!', aldus beheerder
Ingrid Elderson. Sinds juni jl. heeft De Kooi ook het predicaat Educatief Centrum.

Bewustwording
Ingrid beschrijft wat de medewerkers in de
afgelopen jaren hebben bereikt met de
zeldzame rassen: 'Het houden van deze
rassen geeft een stukje bewustwording bij
het publiek. Ze kunnen zien wat onze oude
rassen zijn en als ze aan kippen willen
beginnen, dat ze ook voor deze rassen
kiezen. We zijn er trots op als we een mooi
koppel hebben rondlopen, waar het
publiek ook van geniet en het is leuk dat we
goed kunnen meedraaien op shows.We zijn
kennelijk op de goede weg.'
Educatie
Ook is De Kooi actief met kinderclubs voor
kippen en duiven. Jonge bezoekers kunnen
zich ook dit jaar inschrijven voor een
gecombineerde kippen- en konijnenclub.
Om succesvol te zijn moet je enthousiasme
kunnen overdragen. Ingrid geniet zelf dan
ook van de zeldzame rassen; vooral de
Twentse grijze vindt ze mooi, al houdt ze

thuis de Sabelpootkriel en haar buren
vinden zo'n porselein kipje prachtig!
Belangrijke rol voor kinderboerderijen
De SZH is erg blij met de inzet van De Kooi.
Daarom is het predikaat Educatief Centrum
helemaal op zijn plaats. Op zondag 21 juni
jl. werd het felbegeerde schildje door SZHbestuurslid Ruud Oosterhof overhandigd
aan gebiedscommissie voorzitter Norbert
Swaneveld, die het vervolgens het
informatiebord vastschroefde.
Vooral k inderboerderijen zijn een
uitstekende etalage om de verscheidenheid aan zeldzame Oudhollandse
rassen te laten zien. Doormiddel van
informatie en educatie dragen ze er aan bij
de zeldzame rassen te behouden; als
levend cultureel erfgoed en ten behoeve
van de agro biodiversiteit.
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De SZH roept kinderboerderijen op die
meerdere zeldzame Oudhollandse
rassen in de collectie hebben, om ook
het predicaat Educatief Centrum aan
te vragen. Voor kinderboerderijen kan
dit het voordeel hebben dat men
aantoonbaar kan laten zien dat de
boerderij aan educatie doet, aandacht
geeft aan biodiversiteit en aan het
behoud van cultuurhistorie. Voor de
SZH en de zeldzame rassen is het
belangrijk dat de kennis over en de
liefde voor ons levend cultureel
erfgoed ook onder kinderen verspreid
wordt. Kijk voor meer informatie op
www.szh.nl/erkende-educatievecentra/

De centra die het predicaat Educatief
Centrum van de SZH hebben zijn:
BezoekerscentrumWolfslaar, Breda
Huifkarcentrum Bergh, Doetichem
Kijk en speelboerderij 't Rundal, Eersel
Kinderboerderij De Kooi, Rotterdam
Kinderboerderij Schagen, Schagen
Open erf De Groote Modderkolk,
Loenen
Schaapskooi Ottoland, Ottoland
Schaapskooi Schijndel, Schijndel
Stadsboerderijen De Korenmaat en
West Presikhaaf, Arnhem
Speelboerderij Elsenhove, Amstelveen
Stichting MAK Blokweer, Blokker

Voor kinderclubs rond levend erfgoed
De SZH heeft materiaal gemaakt voor kinderclubs rond een zeldzaam
ras op een kinderboerderij. In deze handboeken (voor de begeleiders)
en doeboeken (voor de kinderen) staan allerlei tips en opdrachten waar
je gebruik van kunt maken. Kijk op www.szh.nl/onderwijs/ voor meer
informatie en de gratis te downloaden hand- en doeboeken.

Norbert Swaneveld, Ingrid Elderson en Ruud Oosterhof zijn blij met SZH doek en bordje voor De Kooi
<foto: W.J. de Lange>
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