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Het houden van zeldzame rassen is niet alleen leuk maar ook erg nuttig. 

Ons levend erfgoed kan de lijm zijn die verschillende functies  aan elkaar 

verbindt. Ze geven  meerwaarde aan het landschap! 

Laat u inspireren door de sprekers, deel uw ervaringen en ideeën tijdens de 

workshops en zoek ten slotte samenwerkingspartners in de matchmaking 

ronde. De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) en het Centrum voor 

Genetische bronnen Nederland (CGN) dagen u uit: Denk mee en draag bij 

aan een zeldzaam mooi Nederland met Levend erfgoed. 

20 april 2012,  

Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt, Beesd (Gelderland) 
 

10.00  Ontvangst 

10.30  Diverse inspirerende sprekers: Levend erfgoed in relatie tot 

landschap, beleving, cultuur en voedsel  

12.15  ZeldzaamLEKKER lunchpauze 

13.15 1ste inspiratieronde (keuze uit 4 parallelle workshops) 

14.00  2de inspiratieronde (keuze uit 4 parallelle workshops) 

14.45  Pauze 

15.00  Matchmaking + Plenaire afsluiting 

16.00 Borrel en huiswaarts 

 

Kosten : 25 euro pp.  

 

Dagvoorzitter: Ruud Oosterhof 

 

 

Ochtend sprekers 

De heer F.J.A. baron van Verschuer, Directeur Heerlijkheid Mariënwaerdt 

Welkom 

Geert Boink, voorzitter SZH 

Levende cultuur in ons landschap 

Arjan Vriend, directeur Stichting Landschapsbeheer Gelderland 

Maak je erf goed! 

René Pluijm, Culinair  avonturier 

Vreet het landschap op! 

 

Workshops 

De heer F.J.A. baron van Verschuer 

Over het inzetten van zeldzame rassen op een landgoed 

Ger van den Oetelaar 

Geld geven zonder geld over te maken 

Menko Wiersema 

De blaarkop in beeld 

Onno van Eijk 

Naar buiten met die varkens! 

 

 

          * Over de waarde en de functies van ons Levend erfgoed in het Nederlandse landschap *  

Deze dag wordt georganiseerd door SZH en CGN 

 
 

Matchmaking sessie 

Gastspreker: Willem Roeterdink, 

Ministerie EL&I directie dieraangelegenheden 

en dierwelzijn. Over  de verduurzaming van 
de veehouderij 
 

Iedereen aan de slag tijdens de matchmaking 

sessie. Vraag en aanbod worden in kaart 

gebracht en de netwerkborrel kan beginnen. 

Op naar nieuwe initiatieven en 

samenwerkingsverbanden. 


