Levend Erfgoedhoflabel
Steunpunt Levend Erfgoed (SLE) vzw ijvert voor de instandhouding van onze
oorspronkelijke en veelal zeldzaam geworden lokale rassen van landbouwen neerhofdieren. SLE ijvert voor het behoud van de verscheidenheid en de
genetische eigenschappen die dreigen verloren te gaan door de uniformisering
van de steeds sneller evoluerende landbouw- en productieprocessen en methoden.
SLE spant zich in voor soorten “van duif tot paard”: duiven, konijnen, krielen, dwerg- en groothoenders,
kalkoenen, eenden, ganzen, honden, schapen, geiten, varkens, runderen en paarden.
Na meer dan 25 jaar sensibiliseren en het Levend Erfgoed op de kaart plaatsen, zijn er heel wat overheden
(provincies, steden/gemeenten), verenigingen of instanties, bedrijven en particulieren die mee aan de kar
(willen) trekken door dieren van onze oorspronkelijke lokale rassen te houden, er al dan niet mee te
kweken, hen terug in te zetten voor bijv. natuurbegrazing, om mensen expliciet in contact te brengen met
erfgoeddieren, …
Om al deze kleinere of grotere initiatieven op een hoger niveau te tillen, op een duurzame wijze
meerwaarde te genereren en de gepaste ondersteuning te kunnen verlenen, ontwikkelde SLE een bijzonder
label - het ‘Levend Erfgoedhoflabel’.
Dit label verduidelijkt dat op dit Levend Erfgoedhof (LEH) gewerkt wordt aan het behoud van onze
oorspronkelijke rassen. Het is een plaats waar men dit genetisch patrimonium levend houdt. Het LEH
houdt erfgoeddieren op een manier die tot voorbeeld, promotie en inspiratiebron kan dienen voor
geïnteresseerden. Zij zijn als het ware ambassadeurs naar wie kan verwezen worden om overal ‘te velde’
te kunnen kennis maken met ons Levend Erfgoed.
Iedereen, landbouwers, bedrijven, overheden, verenigingen, én ook particulieren kunnen het LEH-label
aanvragen als ze dieren van onze authentieke Belgische erfgoedrassen houden of er mee kweken. Zij
kunnen dus een erkenning krijgen voor hun inspanningen om ons Levend Erfgoed springlevend te houden.
Zij worden partners mits zij voldoen aan een aantal concrete voorwaarden en de visie en doelstellingen
van SLE mee uitdragen, op zulke wijze dat het de uitstraling en instandhouding van het Levend Erfgoed
ten goede komt.
De geïnteresseerde partner dient de aanvraag schriftelijk in. Er volgt een controle ter plaatse waarbij
afgetoetst wordt of aan alle criteria voldaan wordt. Er zijn algemene en specifieke voorwaarden.
De algemene voorwaarden zijn:
− De partner is minimaal 6 maanden lid en is beschermend lid als labelhouder.
− De partner draagt mee de visie en missie SLE uit.
− Eenmalige beperkte financiële bijdrage waarin vervat: ondersteuning bij en onderzoek van de aanvraag,
controle ter plaatse, erkenningsschild
− De partner verklaart te voldoen aan de wettelijke verplichtingen betreffende o.a. dieren en –welzijn,
stedenbouwkundige vergunning, milieuvergunning …
− De partner engageert zich mee te zoeken naar een opvangplaats voor erfgoeddieren die door
onvoorziene omstandigheden moeten geherlocaliseerd worden. Anderzijds engageert SLE zich om bij
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de overheid te ijveren voor een beschermingsstatus voor de LEH waardoor er bijv. niet preventief
geruimd zou worden bij uitbraak van een ziekte.
− De partner is bereid mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek indien hiertoe verzocht wordt.
De specifieke voorwaarden behelzen criteria m.b.t. de dieren en de omgeving:
− De erfgoeddieren voldoen aan de rasstandaard.
− De erfgoeddieren zijn conform de federale en Vlaamse wetgeving correct geïdentificeerd en geregistreerd.
− Indien een stamboek bijgehouden wordt voor de rassen op het LEH, dan dienen ze ingeschreven te
zijn in het stamboek. De partner werkt mee aan het correct voeren van de stamboeken en de eruit
voortvloeiende verplichtingen (m.b.t. bijv. keuringen en registratie).
− De gezondheid van de dieren dient gewaarborgd te zijn d.m.v. een doelmatige verzorging,
ziektepreventie en -bestrijding. Alle dieren beschikken over geschikte huisvesting en voldoende voedsel
en zuiver water.
− Op het LEH worden dieren van één of meer van de erkende erfgoedrassen gehouden. Het minimaal
aantal dieren per ras zijn weergegeven in bijlage.
− De partner is niet verplicht om te fokken met de erfgoeddieren, hoewel dit wel aangemoedigd wordt.
Indien er gefokt wordt, moet voldaan worden aan de betreffende fokreglementen.
− Het LEH geeft een verzorgde indruk.
− Het LEH kan bezocht worden door geïnteresseerden, eventueel na afspraak.
Daarnaast zijn er aanbevelingen —zoals bijv. het houden van de vaderdieren— in een LEH waar gefokt
wordt of aanbevelingen voor een LEH dat zich toespitst op educatie.
En last but not least, de partner is een ambassadeur:
− De partner vermeldt in alle communicatie m.b.t. de erfgoeddieren dat het over het LEH-label beschikt.
In de communicatie waarbij geen vermelding is van de erfgoeddieren, wordt ook geen verwijzing naar
het LEH opgenomen.
− Indien mogelijk zal de partner meewerken aan evenementen/activiteiten die georganiseerd worden
door SLE of waarop SLE aanwezig is, en indien SLE de partner hiertoe verzoekt. Anderzijds biedt SLE
ondersteuning indien de partner een activiteit ter promotie van de erfgoedrassen organiseert.
− Het LEH verleent aan bezoekers en geïnteresseerden informatie over o.a. de algemene en specifieke
problematiek, informatie over de aanwezige erfgoeddieren en hun verzorging, …
Anderzijds engageert SLE zich:
− SLE brengt samen met de partner het erkenningsschild aan op de erkende locatie na het ondertekenen
van het samenwerkingscharter.
− SLE stelt de informatie ter beschikking.
− SLE promoot het LEH en haar activiteiten op actieve wijze.
Ook de verkoop van rasconforme nakomelingen uit het LEH wordt in de kijker gesteld.
− SLE bepleit bij de bevoegde overheden uitzonderingsmaatregelen in geval verplichte preventieve
ruimingen.
− SLE biedt ondersteuning en zoekt mee naar oplossingen indien er problemen zouden ontstaan.
− SLE biedt een forum om informatie en ervaringen tussen verschillende LEH-en uit te wisselen en
stimuleert dit ook.
− Ook diensten geleverd met erfgoeddieren of van erfgoeddieren afgeleide producten komen in
aanmerking om gepromoot te worden.
− SLE voorziet in een professionele ondersteuning die al dan niet betalend is, afhankelijk van de aard
van de ondersteuning.
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De erkenning is partner- en plaatsgebonden. Ze is geldig voor een periode van 5 jaar.
Bedrijven, overheden of andere instanties die zelf geen levend erfgoeddieren houden, maar zich toch
op actieve wijze inspannen voor het behoud van ons Levend Erfgoed, kunnen ‘Levend Erfgoedhof –
promotor’ worden. Zo kan bijvoorbeeld een overheid die inschrijft dat grasbeheer met dieren van een
LEH moet gebeuren, promotor worden.
Verder is er tenslotte de ‘Levend Erfgoedhof – producthouder’. Zo komen bijvoorbeeld instellingen,
organisaties of bedrijven in aanmerking die producten afgeleid van Levend Erfgoeddieren —afkomstig van
een LEH— vermarkten.
Het is de bedoeling van Steunpunt Levend Erfgoed om de erfgoedrassen via al deze initiatieven genetisch
duurzaam te kunnen behouden zodat ook de toekomstige generaties ze nog in levende lijve kunnen
bewonderen!
Bijlage – minimacriteria
z minimacriteria - kwalitatief:
- de erfgoeddieren maken minstens een significant en representatief deel uit van de totale veestapel
- 1 ras kan, maar dan met een respectabel aantal individuen en bij voorkeur actief via fokkerij in stand
gehouden.
z minimacriteria - kwantitatief:
Bij 1-2 rassen op het LEH gelden volgende minimacriteria voor minstens 1 van de rassen
(het andere ras voorziet in minimum de helft van het minimumaantal):
− Minimumaantal dieren:
• Duiven
10
• Dwerghoenders
15
• Geiten
5
• Groothoenders
15
• Honden
3
• Konijnen
10
• Krielhoenders
15
• Paarden
3
• Park- en watervogels 10
• Rundvee
5
• Schapen
5
• Varkens
3
− vanaf de totale veestapel 50 dieren overtreft, moet het % erfgoeddieren minstens 20 % adulten
bedragen tenzij het aantal erfgoeddieren 10x het minimumaantal overschrijdt.
Bij 3-4 rassen op het LEH gelden volgende minimacriteria :
− er zijn steeds minstens 4 adulte erfgoeddieren aanwezig voor elk ras, behalve volgende minima voor:
• Honden
2
• Rundvee
2
• Paarden
2
• Varkens
2
− vanaf de totale veestapel 50 dieren overtreft, moet het % erfgoeddieren minstens 15 % adulten
bedragen tenzij het aantal exemplaren erfgoeddieren 7,5 x het minimumaantal overschrijdt.
Vanaf een totaal van 5 of meer erfgoedrassen —waaronde 2 zoogdiersoorten— op het LEH gelden geen
minimacriteria per ras.
Finaal wordt er steeds een objectieve multicriteria-analyse/-beoordeling gemaakt waarop de Raad van
Bestuur van SLE beslist.
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