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Zeldzame rassen uitgangspunt
voor educatie
Van een theorieles over fokkerij tot een praktijkles hoeven bekappen bij de landgeiten op de boerderij. Theorie en praktijk ontmoeten
elkaar op boerderij De Peelrand.
Mark en Astrid Welten ontvingen in 2014
het predicaat ‘erkend fokcentrum voor
landgeiten’ van SZH, maar hebben hun
activiteiten inmiddels uitgebreid met een
zeer divers educatief aanbod.
Toen Mark en Astrid in 2009 een boerderij konden overnemen, was een deel van
hun droom dat ze hun passie voor dieren
konden delen met anderen. Astrid heeft
jarenlang in de horeca gewerkt, waar
ook het contact met de mensen centraal
staat.
Nu het evenementenseizoen weer is aangebroken, zie je beiden de vereniging
Landelijke Fokkerij Nederlandse Landgeit (LFNL) vertegenwoordigen op evenementen zoals de Countryfair in Aalten
en de schapen- en geitendag in Odiliapeel. ‘We vinden het gezellig om mensen
te ontmoeten en hun iets te kunnen vertellen over onze dieren’, stelt Astrid trots.

bedacht rondom het kiezen van een dier,
vertellen van een verhaal over het dier,
een speurtocht op de boerderij naar het
dier, het juiste voer vinden en tot slot het
mogen aaien en voeren van het gekozen
zeldzame ras. Voor de allerkleinsten een
groot succes. En met het grote dierenbestand van fokcentrum ‘De Peelrand’ is
dit ook makkelijk uitvoerbaar. De meeste
activiteiten beginnen met een introduc-

tie, gevolgd door een rondleiding en een
stukje praktijk.

Minder is meer
Gaandeweg hebben Mark en Astrid zich
de rondleidingen op de boerderij meer
eigen gemaakt. Een leuke conclusie die
vaker gedeeld wordt bij het geven van
praktijklessen, is die van ‘minder vertellen en meer bereiken’. Het is sowieso
altijd even aftasten wat de groep zelf al
weet en van de middag verwacht. ‘Geweldig als mensen in een groep die is langs
geweest, bij het naar huis gaan tegen

Een dier vasthouden is een bijzondere ervaring

Kinderfeestjes en bedrijfsuitjes
Bezoekers die de weg naar de boerderij
vinden, zijn bijzonder divers. Van kinderfeestje tot bedrijfsuitje van ZLTO, iedereen is welkom en Astrid stelt van tevoren
een programma samen.
De allerkleinsten beginnen met een kennismaking met de boerderijdieren van
speelgoed. Geïnspireerd door een kinderboerderij in de omgeving is een spel
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elkaar zeggen: “Ik heb het niet alleen heel
gezellig en leuk gehad, maar ik heb zelfs
iets geleerd”.’
Het zijn juist de mensen met weinig kennis die vol verbazing en verwondering
luisteren naar de verhalen die Astrid over
de dieren en over het levend erfgoed te
vertellen heeft.
Opvallend is hoe weinig we nog weten
van de Nederlandse rassen. Dat er meer
typen kippen bestaan, weten sommigen
nog en heel soms wordt een koeienras
herkend, maar als Astrid vraagt naar de
verschillende varkensrassen is het antwoord uit de groep over het algemeen:
‘Nou, gewoon, die roze.’ Door de variatie aan rassen te kunnen laten zien, met
levende have, of via een presentatie in
een klas, kan ook makkelijker het verhaal
van de ontwikkeling die de rassen hebben meegemaakt, worden verteld en het
belang om het levend erfgoed te behouden worden overgedragen.

College en praktijkles
Dit studiejaar hebben drie verschillende
klassen van de hogeschool Helicon in
Helmond een college van de SZH gekregen over fokkerij van zeldzame huisdierrassen, gevolgd door een praktijkles bij
Mark en Astrid op de boerderij. Begrippen zoals genetica, fokken, inteelt en
stamboek werden behandeld en met
de studenten werd gesproken over hun
ambities en keuzes in het houden van
dieren.
Op de boerderij konden de studenten
vervolgens de handen uit de mouwen
steken. Vol enthousiasme werden hier
hoeven bekapt, konijnenhokken schoongemaakt en voerbakken gevuld. De theorie van de ochtend werd zo duidelijk in

Groep luisterend naar de opdracht

de praktijk en dat leverde geïnteresseerde
vragen op.

Leerzaam voor agrarische sector
Ook voor de mensen met werkervaring
in de agrarische sector of die zelf actief
zijn in de fokkerij, is er genoeg te halen
op de boerderij. Dat bleek uit bezoekjes
van een lokale kleindierenvereniging
en een bezoek van een afdeling van
ZLTO. Via mond-tot-mondreclame wordt
de mogelijkheid om een rondleiding
op de boerderij te krijgen steeds verder
verspreid.
Volgens Astrid is dat heel waardevol, want
zeker mensen uit de agrarische sector
blijven verrast. Bijvoorbeeld over het feit
dat hobbyhouders aan net zoveel wet- en
regelgeving moeten voldoen als de commerciële bedrijven. Ze staan versteld van
de overeenkomsten tussen hobbymatig
en bedrijfsmatig houden van dieren, en
hadden een soepeler regelgeving voor

hobbyhouders verwacht. Het ontvangen
en rondleiden van mensen uit de veehouderij levert goede gespreksstof op.
Hoewel zowel Astrid als Mark een baan
heeft naast de boerderij, is het Astrid nog
niet genoeg. Ze wil graag meer mensen
ontvangen, zolang de agenda het toelaat.
Iedereen mag de dieren aaien en voeren.
Dat doet iets met mensen. Het is de kunst
om juist de stille leerling een konijn in
handen te drukken en te zien hoe hij of zij
zich langzaam openstelt. Heel bijzonder.
En – niet onbelangrijk – het organiseren
van activiteiten op de boerderij levert
ook nieuwe liefhebbers voor de dieren
op. ‘Vooral de lammeren van onze geiten,
maar ook van de schapen hebben ertoe
geleid dat we nieuwe liefhebbers, fokkers
en zelfs nieuwe clubleden voor de LFNL
hebben bereikt!’ =
Meer over fokcentrum De Peelrand is te
vinden op www.boerderijdeeikenhof.nl
ZeldzaamHuisdier
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