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Wat bewaren we en hoe? (2)
Ons levend erfgoed heeft meer bekendheid nodig. De SZH streeft
ernaar dat onze oorspronkelijke rassen ‘populaire Nederlanders’ worden. Daarom moeten meer mensen deze dieren meemaken en zien
wat ze allemaal kunnen. Samen met rasverenigingen presenteren we
ons levend erfgoed op een aantal evenementen, Dit keer belichten
we de promotie van de rassen, netwerken, educatie en onderzoek als
manieren om de oorspronkelijke rassen te ondersteunen.
Hoe maak je ons levend erfgoed beleefbaar
voor mensen? Hoe zorg je ervoor dat over
twintig jaar mensen nog weten hoe waardevol de variatie in ons vee is? Hoe laat je
dierhouders warm lopen voor de zeldzame
rassen en hoe bewerk je dat consumenten
hun producten gaan gebruiken?
Met deze vragen gaan we als SZH samen
met alle rasverenigingen aan de slag. Het
ras van het jaar heeft daarbij een bijzonder
plaatsje. Met de Nederlandse Herdershonden Club laten we dit jaar zien hoe je ons
levend erfgoed aansprekend kunt promoten. Zo kan de rest de kunst afkijken.

Contact gezocht en gemaakt
Levend erfgoed behouden is niet een eenmanszaak. Door samen te werken, versterken we de positie van ons levend erfgoed.
Dit geldt voor vraag en aanbod van goede
fokdieren, ervaringen uitwisselen en kennis delen. Dit jaar zullen de meeste activiteiten van de SZH vooral in het teken staan
van samenwerking zoeken met partijen
binnen de wereld van het zeldzame huisdier en organisaties die gebruikmaken van
deze dieren. Zo ziet de SZH het als een
prioriteit om netwerken te bevorderen

(zoals een netwerk van producenten) of
een platform te bieden aan rasverenigingen, zoals de Kleine Fokkerij Groepering
(KFG) rund. Ze ondersteunt ook bestaande
regionale netwerken, zoals het project
Werkverband Friese rassen. Op die manier
vergroot je de vindbaarheid van producenten, houders en centra. Daarnaast zoekt de
SZH samenwerking met organisaties op
het gebied van natuurbeheer en cultureel
erfgoed.

Zeldzame rassen als studieobject
In samenwerking met de vereniging
Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland (vSKBN) sluiten we dit jaar aan bij het
Natuur- en Milieueducatie(NME)-onderwijs voor kinderen van de basisschoolleeftijd. Maar de SZH betrekt ook studenten
van groenscholen en universiteiten via
diverse studieclubs bij haar werk. Zo is er
een presentatie gegeven voor de ouderdag
van de veetelers in Wageningen en worden
er excursies voor hen georganiseerd in
samenwerking met de stamboeken. Vorig
jaar gingen studenten vanuit de schapenen geitenstudieclub diverse houders van
rassen langs om vanuit hun studieachter-

grond meer van de rassen te horen en te
zien. Dit jaar bood onder andere het Gelders paard zich aan voor een excursie voor
de studenten. Het plaatsen van brandrood
kalfje Beter en de zeven Nederlandse konijnenrassen in de Keukenhof vond ook in het
kader van een studieproject plaats. Daarnaast lobbyen we bij studenten van de
WUR of de hogere landbouwopleidingen
om onderzoek te doen naar kwaliteiten of
eigenschappen en van ons levend erfgoed
om zo jonge geïnteresseerden in de dieren
en fokkerij specifiek klaar te stomen voor
het behoud van ons levend erfgoed. =
Beter logeert in de Keukenhof
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