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Vinden en gevonden worden
‘Link jij mij? Dan link ik jou.’ Zelfs met een ultrasnel en uitgebreid
internet is het onvoorstelbaar hoeveel initiatieven nog onvindbaar
zijn. Promoten is netwerken. Dat geldt ook voor ons levend erfgoed.
Het overbrengen van de waarde die de
zeldzame rassen hebben, dat is waar het
promoten om gaat. De eerste stap hierin is
vaak de (toevallige) kennismaking. Dat kan
alleen als de rassen zichtbaar zijn. In de
wei, op school, in de achtertuin, op een
landgoed of in de stal. In de projecten die
wij doen, staan de dieren centraal. Hier
bouwen we omheen.

Zichtbaar, herkenbaar, vindbaar
Maar zichtbaarheid van de rassen heeft
alleen waarde als daarmee de rassen ook
herkenbaar worden. Wat zie ik? En waarom
is dat bijzonder? Een bord, een informatieKennis vergaren en verspreiden
Om achtergrondartikelen over zeldzame rassen zoveel mogelijk te bundelen,
maken wij gebruik van de digitale
kennisbank op Groenkennisnet. Deze
wordt maandelijks gevuld met nieuwsberichten en artikelen. Met de zoekfunctie is de informatie gemakkelijk
vindbaar en bruikbaar. Mist u nog een
artikel dat er thuishoort? We horen het
graag. Daarnaast ondersteunen we
stamboekverenigingen in het optimaliseren van hun digitale vindbaarheid,
onder meer door gebruiksvriendelijke
sites te laten ontwerpen met een portaal voor de zeldzame rassen.
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zuil, een folder of een andere informatiebron kunnen hierbij veel helpen.
Dan het aspect vindbaarheid. Voor zowel
docenten als toeristen is het belangrijk om
in korte tijd te vinden wat ze zoeken. Ook
fokkers en houders hebben een goede verbinding nodig met bijvoorbeeld medeburgers, andere fokkers, maar ook toeristencentra en restaurants.
Daarom is de website van de SZH ingericht
naar doelgroep. Zo kan de website voor
iedereen wat betekenen en kan men doorklikken naar de juiste activiteiten. Hier
hoort ook de samenwerking met natuurorganisaties bij of een toeristenorganisatie
zoals de ANWB met zijn fietsroutes.
Uiteindelijk zoeken we naar een digitale
netwerkomgeving waar iedereen terecht
kan om zeldzame rassen in zijn of haar
omgeving te vinden. En daar zijn we al hard
mee bezig. In december hebben we een
toekenning van het Prins Bernard Cultuurfonds gekregen om hier handen en voeten
aan te geven. In het volgende nummer van
ZeldzaamHuisdier zal dit project uitgebreid worden besproken.
Met deze publiekscampagne zal worden
ingezet op het zoeken naar de bijzondere
rassen in alle hoeken en gaten van Nederland. Maar parallel hieraan zijn ook
gemeenten steeds meer bezig met het
inventariseren van immaterieel erfgoed,
cultureel erfgoed, zoals tradities en muziek,
maar ook levend erfgoed.

Ambassadeur zijn van SZH zichtbaar maken

Faciliteren van ambassadeurs
Gelukkig heeft SZH veel ambassadeurs in
de vorm van educatieve centra en fokcentra en elk jaar komen er nieuwe bij.
Ook de ZeldzaamLEKKER-bedrijven zetten
zich in voor zeldzame rassen. Momenteel
hebben we ruim 70 locaties in Nederland
die we erkennen om hun levend erfgoeddieren en activiteiten. Om hen te helpen bij
het duidelijk en aansprekend overbrengen
van het verhaal over de rassen, ontwikkelen
we dit jaar promotie- en educatiemateriaal
in de nieuwe huisstijl van de SZH.
Ras van het jaar
Met de Groninger blaarkop als ras van
het jaar in de schijnwerpers hebben we
nieuwe mogelijkheden om bepaalde
acties te starten of uit te breiden. Alle
blaarkopliefhebbers kunnen binnenkort een poster verwachten om op te
hangen. Maar blaarkopfans kunnen
ook stickers kopen en deze op auto op
voordeur plakken. Laat zien dat je erfgoed een warm hart toedraagt. Diverse
andere leuke acties worden nog via de
site bekendgemaakt.
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Samen één doel

De kip en de appel

Hans Krudde

Het begint met een ei

Voor het basisonderwijs hebben de SZH,
het CGN en het NME Amstelveen door

Veldwerk Nederland een lessenserie
laten uitwerken rondom de relatie tussen
biodiversiteit en duurzaam voedsel. De
kinderen leren bijvoorbeeld dat er via
een eitje bij het ontbijt van alles te ontdekken valt over verschillende rassen en
soorten groenten, fruit en dieren. Welke
keuzes hebben wij als mensen hierin
gemaakt en kunnen we nog maken?
De lessenseries zijn er voor drie leeftijdsgroepen van zes tot twaalf jaar en zullen
binnenkort voor het eerst gebruikt gaan
worden.

We hebben samen één doel, dat proberen we zoveel mogelijk uit te dragen en
is ook terug te zien in veel samenwerkingsverbanden. Door een win-winsituatie wordt optimale samenwerking
gestimuleerd. Dat geldt ook bij het zoeken naar fondsen. Dan worden bijvoorbeeld projecten uitgedacht die het
levend erfgoed in alle opzichten op de
kaart kunnen zetten. Voor iedereen en
zeker ook door iedereen.

Komt dat zien
Rassen en hun gebieden van oorsprong
Sinds enige tijd is de website uitgebreid
met een artikel over rassen en het gebied
van hun oorsprong. Voor zowel natuurorganisaties als kinderboerderijen en terreinbeheerders kan het de doorslag geven
om voor een bepaald ras te kiezen of juist
niet. In dit overzicht is aangegeven uit
welke streek het ras afkomstig is en in

welk cultuurlandschap het hoort. Dit
wordt nog omgezet in een brochure die in
het educatiemateriaal van landschapsbeheerorganisaties opgenomen kunnen
worden. Daarnaast organiseert de SZH
veldexcursies voor terreinbeheerders om
de mogelijkheden voor begrazing met
oorspronkelijke rassen te laten zien.

Wandelen met een kudde Kempische heideschapen in de Kempen

Per jaar zijn er tal van evenementen
waar de rassen zich kunnen presenteren. Op de website proberen we ze in
kaart te brengen. Als SZH hebben we
ervoor gekozen om in 2014 de dag van
het levend erfgoed zoals wij die kennen, onder te brengen in de Beleef
Landleven-dagen in Openluchtmuseum
Arnhem. Op 7 september zijn op het
erfgoedplein alle dieren en stamboekverenigingen uitgenodigd zich hier voltallig te presenteren. Ook zullen de
ZeldzaamLEKKER-producten te koop
zijn. De overige evenementen met erfgoed in beeld staan op de website.
Bonte-Bentheimerbiggen: er kan nog
veel terrein gewonnen worden
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