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Regionale erfgoedliefhebbers bij elkaar
In Overijssel, Zuid-Holland, Drenthe, Noord-Brabant en Gelderland
zijn SZH-regiobijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten
zijn bedoeld om iedereen die actief is met of geïnteresseerd is in het
behoud van onze zeldzame rassen, op regionaal niveau bij elkaar
te brengen. Dat geeft mogelijkheden om samen de positie van het
levend erfgoed op regionaal niveau te versterken.
Tijdens de SZH-regiomiddagen hebben
we uitgelegd hoe de SZH werkt aan het
behoud van ons levend erfgoed. Per werkveld ‘fokkerij’, ‘promotie en educatie’ en
‘beleving en benutting’ kwamen sprekers
aan bod vanuit de SZH. Zo werden fokkerijactiviteiten en -achtergronden toegelicht door Kor of Myrthe en bracht Nonja
ons op de hoogte van de lopende activiteiten rondom educatie en promotie. Onze
missie voor ‘beleving en benutting’, die we
grotendeels uitdragen via het project
ZeldzaamLEKKER, werd toegelicht door
Marije van der Kruk (inmiddels niet meer
werkzaam maar nog wel nauw betrokken
bij de SZH) of door Adriaan Antonis, die
als bestuurslid en ZeldzaamLEKKER-proRolinka Snijders vertelt over de BKU kippen
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ducent bij uitstek de beleving van de rassen en de rol van de SZH hierin kan uitdragen.
De rondes wisselden elkaar af met pauzes
waarin een product geproefd kon worden
en uiteraard kon er aan het einde van de
middag nagepraat worden onder het
genot van een borrel. Per werkveld is er
ook iemand uit de praktijk, vanuit een
rasorganisatie of namens een erkend centrum, gevraagd zich te presenteren. Dit
leverde heel mooie bijzondere verhalen
op en nieuwe contacten.

Fokkerij
Fokkerijzaken, zoals bij het oprichten van
een stamboekorganisatie, werden in Overijssel toegelicht door Edgar de Poel. Hij
vertelde over het ontstaan van het stamboek voor het Groot heideschaap. Ronnie
van der Aalst, secretaris van de net opgerichte Fokkersclub van het Nederlands
landvarken, vertelde tijdens de regiobijeenkomst in Brabant over hun zoektocht
naar nieuwe fokkers voor het behoud van
het landvarken. Titia Geertman belichtte
namens de fokkerijorganisatie Drents heideschaap in Zuid-Holland de erfelijke
aandoeningen die zich kunnen voordoen
bij een slecht doordacht fokbeleid en de
Adriaan Antonis illustreert zijn verhaal
met eigen producten

Diversiteit
Wie komt hier vandaag als fokker? Wie
vertegenwoordigt een natuurorganisatie?
En wie verdient er zijn of haar brood met
de producten van de zeldzame rassen?’ Als
gespreksleider inventariseerde Arjan
Vriend welk publiek er in de zaal zat. Dit
bleek zeer divers te zijn.
Bij elke bijeenkomst was er een aantal
rasorganisaties vertegenwoordigd, maar
ook geïnteresseerde begunstigers van de
stichting kwamen uit nieuwsgierigheid en
om, zoals zij zelf aangaven, eens te ‘Kiek’n
wat ’t wurd’. Uit de evaluaties bleek dat de
grote meerderheid kwam voor een ontmoeting en een uitwisseling van ervaringen.
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liet zij zien dat er een groot verschil is
tussen het aantal leden en het aantal
actieve fokkers.
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Myrthe licht fokkerij toe in de
schaapskooi van Schijndel

strategie als rasorganisatie om deze tegen
te gaan. Elina Boerma gaf ons tijdens de
bijeenkomst in Drenthe een kijkje in het
stamboek van de Bonte Bentheimer. In
Gelderland introduceerde Rolinka Snijders de BKU-club (Speciaalclub van liefhebbers en fokkers van Brabanters, Kraaikoppen en Nederlandse uilebaarden) en
Er kon van alles geproefd worden zoals
kaas van brandroden en blaarkoppen

Samenwerking
Samenwerkingsvormen kwamen deze
middag in de diverse presentaties aan
bod. In Overijssel presenteerde Ineke Herder namens de vereniging voor Brandrode runderen de samenwerking die de
vereniging heeft gezocht met de kinderboerderijen. Nan Visser ging uitgebreid in
op de functie die Schaapskooi Schijndel in
Brabant heeft in het lokale netwerk van de
regio. Huug Hagoort schetste zijn werksituatie toen we te gast waren in zijn
schaapskooi Ottoland en Jan Harteman
deed hetzelfde namens het Groenhorst
college in Barneveld.
Genereren van bekendheid, het contact
met vrijwilligers binnen de organisatie,
het werven van scholen, het samenbrengen van fokkerijorganisaties en kinderen
op de kinderboerderij, het promoten van
de rassen op de landgoederen, zijn voorbeelden van uitdagingen die deze middagen op tafel kwamen. Het was prachtig om
toch een groot aantal succesverhalen te
horen, maar uiteraard moet er ook nog
veel gebeuren. Prachtige voorbeelden van
het gebruik van de rassen zijn de Lakenvelders op de zorgboerderij van Bouwina
van Dam en de Lakenvelder logeerboerderij van de familie Vermeer in Brabant.
Barend Wouters vertelde over zijn belevingsboerderij oud Meerveld, waar onder
andere witrikken, landgeiten en zwartbles
schapen lopen. Diverse producten en uitdagingen in de afzet leverden een goede
uitwisseling van ideeën op. Duidelijk
werd: we zijn nog lang niet uitgepraat.

Ontdek ons levend erfgoed
De totstandkoming van de regiodagen is
mede mogelijk gemaakt door een bijdrage
van het Prins Bernard Cultuurfonds. Deze
subsidie die ons is toegekend betreft het
project ‘ontdek ons levend erfgoed’, waarbij enerzijds meer bekendheid gegenereerd wordt voor ons levend erfgoed en we
anderzijds de ambassadeurs van ons erfgoed willen ondersteunen bij het uitdragen van hun boodschap. De dierentelling
in de zomer van 2014 is ook in het kader
van dit project geïnitieerd. Daarnaast worden er van deze subsidie educatie- en
promotiematerialen gedrukt om te kunnen uitreiken aan de geïnteresseerden.
Conclusie
Een belangrijke conclusie die we hebben
getrokken uit deze bijeenkomsten is dat
de kracht van persoonlijke ontmoetingen
heel groot is. De regiodagen waren belangrijke contactmomenten voor ons met het
werkveld en ook voor de fokkers, houders
en liefhebbers onderling. We hopen volgend jaar dan ook een dergelijke tour door
Nederland voort te kunnen zetten in de
resterende provincies. =

Blijven delen
Kent u een zeldzame-rassenactiviteit,
initiatief, locatie of een project waar de
SZH écht vanaf moet weten? Tijdens de
regiodagen werden deze fysiek uitgewisseld, maar gedurende het jaar kunt
u dat uiteraard ook per mail doen:
nonja.remijn@szh.nl
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