Tekst: Nonja Remijn

Nationale Dag van
het Levend Erfgoed
Tijdens de Nationale Dag van het Levend Erfgoed, zondag 29 augustus 2010, wil de Stichting Zeldzame Huisdierrassen meer dan vijftig
zeldzame Nederlandse landbouwhuisdierrassen laten zien. Op landgoed Velder te Liempde (NB) komt een bonte verzameling zeldzame
Nederlandse runder-, paarden-, schapen-, geiten-, honden- en kippenrassen bij elkaar. Doel van de dag: een groot publiek op een interactieve en leuke manier bewust maken van de waarde en de kansen van
‘ons levend erfgoed’!
In het buitenland, met name Engeland,
zijn dagen als de Nationale Dag van het
Levend Erfgoed al een succes gebleken;
een festival waarop zeldzame rassen in
groten getale gepresenteerd worden aan
een breed publiek.
Tijd om ook in Nederland een dergelijk
succesvol evenement neer te zetten. SZH
heeft enkele maanden geleden het voortouw genomen om samen met de verschillende stamboek- en fokverenigingen
invulling te geven aan deze dag, die plaatsvindt op 29 augustus 2010.

Wat kan het publiek verwachten
Om het publiek een onvergetelijke dag te
bezorgen zal de dag bol staan van de
shows, demonstraties, wedstrijden, keuringen, workshops en proeverijen.
Elke diergroep (paard, rund, schaap/geit,
hond en kleinvee) heeft zijn eigen plek op
het landgoed, een ‘plein’ genoemd. Op
deze ‘pleinen’ ziet u de verschillende rassen bij elkaar. Zie de verschillen in hun
uiterlijk en de unieke eigenschappen van
elk ras. Ontdek hoe de dieren vroeger
gebruikt werden, wat er in de loop der tijd
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is veranderd en leer welke functie de rassen tegenwoordig hebben.
Centraal op het terrein is een hoofdring
waar tijdens de hele dag een showprogramma te zien is, verzorgd door de verschillende
rassen. Vlak bij deze hoofdring is het ‘culinaire plein’ te vinden. In deze smaakhoek
maakt u kennis met de diversiteit aan smaLakenvelders

Bokkenschedels

ken van gerechten, klaargemaakt met producten van verschillende zeldzame rassen.
Hier zijn niet alleen kaas, melk en vlees te
proeven, maar kunt u genieten van het verhaal achter het product. Doordat authentieke recepten klaar worden gemaakt met
producten van authentieke rassen geeft het
de smaak een extra beleving.

Tot slot is er een gezellig kinderplein waar
kinderen door middel van spelletjes,
speurtochten en andere activiteiten kennismaken met de verschillende dieren van
ons levend erfgoed. Kortom, een dag waar
u oren en ogen te kort zult komen. Levend
erfgoed in levenden lijve!

Passende entourage 			
Landgoed Velder te Liempde (gemeente
Boxtel) is het decor van deze bijzondere
dag. De entourage van dit landgoed past
goed bij de sfeer die de SZH met ons
levend erfgoed wil uitdragen. Landgoed
Velder is uitstekend ingericht op het ontvangen van grote groepen deelnemers én
publiek. Het evenemententerrein is circa
5 hectare groot en is goed gedraineerd.
De verschillende voorzieningen, zoals
water en elektriciteit zijn aanwezig, wat
het de organisatie een stuk makkelijker
maakt. Naast het hoofdterrein biedt het
Landgoed verschillende neventerreinen
waar bijvoorbeeld onderlinge wedstrijden
tussen verschillende paardenrassen kunnen worden georganiseerd of heideschapen kunnen grazen.		
Voor het publiek is op loopafstand van het
landgoed ruime parkeergelegenheid aanwezig zodat hier op het terrein zelf geen
drukte van is. Kortom, een ideale plek voor
een dergelijk evenement.
Wilt u meedoen?
Heeft u zelf zeldzame huisdierrassen thuis
en bent u enthousiast, dan kunt u meedoen aan dit unieke evenement. U kunt
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zich aanmelden als deelnemer via uw
stamboek-, fokvereniging of speciaalclub.
Zij brengen u in contact met de verschillende diercoördinatoren. Elke diergroep
kent zijn eigen coördinator die alle ideeën
en activiteiten op elkaar afstemt en intermediair is tussen de deelnemers en de
algehele organisatie. Heeft u een leuk idee
of kan uw dier iets dat een groot publiek
aanspreekt, dan kunt u het met hen
bespreken. Adressen en telefoongegevens
van de coördinatoren staan op de speciale
website: www.dagvanhetlevenderfgoed.nl.

U bent van harte welkom
Als begunstiger van de SZH bent u natuurlijk ook van harte welkom. De kans om
zoveel verschillende zeldzame huisdier-

rassen bij elkaar te zien mag u niet missen.
Landgoed Velder ligt tussen de A2 en de
spoorlijn Boxtel-Eindhoven en is daardoor
goed bereikbaar met de auto. Met het
openbaar vervoer kunt u met de bus tot in
Liempde komen. Bij het terrein is ruime
gelegenheid om uw auto te parkeren en
vervolgens lopend of met een (huif )kar
naar het terrein te komen. Entreeprijzen
staan eind mei op de hierboven genoemde
site (www.dagvanhetlevenderfgoed ), waar
dan ook direct kaartjes besteld kunnen
worden. Door dat te doen, kunt u gewoon
doorlopen bij de kassa. Voor meer informatie, routebeschrijvingen, betalingen en
het (voorlopig)programma kunt u ook op
deze website terecht.=
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