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Schatten in kaart brengen
Ons levend erfgoed is waardevol. Maar veel mensen weten dat nog
niet of staan er niet bij stil. Daar wil de SZH verandering in brengen
en heeft daar nu de gelegenheid voor: samen met de door de SZH
erkende centra laat de SZH mensen door middel van een landelijke
actie kennismaken met ons levend erfgoed.
De SZH heeft vorig jaar een projectplan
ingediend bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. De kern van dit project is een landelijke actie waarbij op het publiek een
beroep wordt gedaan om op zoek te gaan
naar levend erfgoed. Daarbij worden de
houders van levend erfgoed, onze schatbewaarders, nauw betrokken.
Eind vorig jaar kregen we het bericht dat
het cultuurfonds middelen voor dit project
beschikbaar stelt, dus we kunnen dit jaar
van start gaan. Het doen van projectaanvragen bij organisaties die fondsen verstrekken, is vrij nieuw voor de SZH, maar
erg nodig om de zeldzame rassen te kunnen blijven promoten, nu de subsidie van
het ministerie sterk afgenomen is. Dat
maakte deze aanvraag bijzonder. Het Prins
Bernard Cultuurfonds zet zich in voor
natuur- en cultuurbehoud, dus waren we
aan het goede adres. Voor het project is een
looptijd van ongeveer een jaar gerekend.

waar is waargenomen en hoeveel exemplaren. Maar de vinder heeft ook ruimte
om aan de waarneming een foto toe te
voegen, of een persoonlijk verhaal. Een
soortgelijke telling, waarbij burgers worden betrokken bij de flora en fauna van de
natuur, wordt ook in sommige gemeenten
gedaan om bijvoorbeeld de aanwezigheid
van egels of bijen in een gemeente in kaart
te brengen.
Nu kunnen wandelaars, natuurliefhebbers, recreanten en dierenliefhebbers,
jong en oud ook op zoek gaan naar ons
levend erfgoed. Bij het begin van de telling
geven we aan naar welke rassen we op
zoek zijn en dat de ene koe de andere niet
is. We geven daarbij een toelichting waarin
het bijzondere van de rassen staat en dat
ze ontstaan zijn doordat er vroeger duide-

lijke keuzes zijn gemaakt in het opbouwen
van een veestapel en dat dit nog steeds
gebeurt.

Start van de telling
Op de SZH- website wordt nu de applicatie gemaakt om de gegevens van de telling
een plaats te geven. De telling zal eind van
de lente officieel van start gaan en zal een
paar maanden duren. We nodigen dan ook
iedereen uit om een rondje te fietsen of te
wandelen in zijn of haar omgeving en via
de site aan anderen te laten zien welke
zeldzame rassen waar te vinden zijn.
Door een digitale omgeving te creëren kan
iedereen zijn waarneming kwijt en wat hij
over een ras ontdekt heeft, zoals welke
binding dat ras met een streek of type
landschap heeft, wat typerend is voor het
ras met eventueel een foto van het dier.
Erfgoedplaatsen
Samenwerking tussen de SZH en de door
haar erkende fokcentra, educatieve centra
en ZeldzaamLEKKER-centra is essentieel
voor het laten slagen van dit project. Dit
zijn de locaties waar mensen de dieren in
ieder geval kunnen zien, maar ze kunnen

Lakenvelders in het natuurgebied Ruiten A

Burger kijkt om zich heen
Het idee voor het project is gebaseerd op
de vogeltelling. We vragen een breed
publiek om zich heen te kijken in de
natuur, in het landschap, op een (kinder-)
boerderij of een SZH-centrum of er zeldzame rassen te zien zijn. Is er een zeldzaam ras ergens waargenomen, dan kan
op een website worden ingevoerd welk ras
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Je hoort Kwakertjes meestal eerder dan
dat je ze ziet

er ook meer ontdekken over de dieren en
hun producten. Ze kunnen er zelfs een
dier van een zeldzaam ras aanschaffen.
De centra moeten dan natuurlijk in staat
zijn hun functie als ambassadeur te vervullen. Dat betekent dat de SZH hen daarin ondersteunt met materialen en workshops. Dat is het tweede onderdeel van
het projectvoorstel.

Vlaggen en workshops
De door ons erkende centra krijgen een
vlag die van verre te zien is en die aangeeft
dat er zeldzame rassen te zien zijn. Ook
worden in het kader van dit project interactieve educatiezuilen geplaatst op de
grotere educatieve kinderboerderijen,
waarmee spelenderwijs de waarde van de
variatie in ons vee aan het jonge publiek
wordt overgebracht. Bovendien is er een
frisse brochure in de maak over de rassen
en het benutten ervan, die de bezoeker
uitnodigt meer te ontdekken over ons
levend erfgoed.

Groninger meeuwen gevonden op het erf van de Piloersemaborg in Groningen
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De medewerkers van de centra worden
ook toegerust door middel van een aantal
workshops, waarvoor ook medewerkers
van grote musea en bezoekerscentra van
natuurorganisaties uitgenodigd worden.
In deze workshops laten we zien wat de
SZH aan ondersteunend les- en informatiemateriaal te bieden heeft, maar er
wordt ook actief gebrainstormd over de
mogelijkheden hoe we elkaar kunnen versterken in het meer bekendheid geven aan
de rassen en hun producten.
De rassen verdienen meer aandacht, en
dat kunnen degenen die de waarde van de
rassen erkennen en met hart en ziel bij
ons levend erfgoed betrokken zijn, het
beste overbrengen.
Met de diverse activiteiten binnen dit project hopen we dat de nieuwsgierigheid
naar het Nederlandse erfgoed zich als een
olievlek zal verspreiden. We danken het
Prins Bernard Cultuurfonds voor het vertrouwen dat zij ons hebben gegeven dit
verder vorm te gaan geven.
Meer over de ontwikkelingen van dit project wordt via de site van de SZH bekend
gemaakt. =
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