Najaarsbijeenkomst Stichting de Oerakker op 25 november 2015
Aanwezig: Auke Kleefstra, Rinskje Kooistra, Cees van Dam, Lambert Sijens, Jannes Aalders, Astrid
Hackmann, Maloe Beers, Hedwig Schoots, Rob Plomp, Michael Brandt, Jacqueline Hoogendoorn, Cor
Zenhorst, Rics Maris, Francine van Rossem, Monique Wijn, Ruben Haan, Petra Derkzen, Obe Bootsma,
René Zanderink, Loek Hilgers, Johannes Spyksma, Annette Brunninkhuis, Theo Bastiaens, Harrie
Doornberg, Frank Drissen, Sierd Zijlstra, Lau Simonse, Noortje Bas, Frank Menting, Willem van
Dooijeweert, Chris Kik

Conclusies: Algemene discussie over ontwikkelingsplan uitmondend in ‘wie stelt zich
beschikbaar voor welke taak’
Naam:

Erfgoedzaden ipv ProSpecieRara NL

Doel:

Het beschikbaar maken en houden van zaad van Nederlandse Erfgoedrassen geteeld
voor 1950

Coordinatie
Coördinatie:

Francine van Rossem/Rics Maris
Vertegenwoordiger Stichting Zaadgoed
Vertegenwoordiger Stichting de Oerakker
Vertegenwoordiger CGN

Aanspreekpunt: CGN komend jaar
Actiepunt:

Coördinatieteam komt begin 2016 bij elkaar om de taken (coördinatie teelt, beschrijven,
zaadschonen,……..) af te spreken en de verdeling hiervan, voor zowel tuinbouw- als
landbouwgewassen. De uitkomst wordt in een email gecommuniceerd aan alle
deelnemers van Stichting de Oerakker.

Gewassen
Besloten is om met vier gewassen te beginnen: tarwe, boon, erwt en tomaat, omdat deze
zelfbevruchters zijn.
Gewassen

Vermeerderaars

Tarwe

Historische Landbouw

Boon

Historische tuin Aalsmeer, Gradinka, Auke Kleefstra, Frank Drissen

Erwt

Velhorst, de Godin, Bloeiwijs

Tomaat

Frank Drissen, Velhorst, Historische tuin Aalsmeer, Auke Kleefstra

Rassen
Er is door het CGN een lijst ontwikkeld met per gewas een aantal rassen. Hiervan is nagegaan of ze in de
handel, bij het Eeuwig Moes Netwerk, het CGN of andere genenbanken aanwezig is. Er worden rassen
gekozen die niet in de handel of het Eeuwig Moes Netwerk zijn om te vermeerderen. CGN zal de lijst met
deze rassen naar ieder toesturen. Het CGN zal de aanvragen voor zaad coördineren.
Van de rassen die al wel beschikbaar zijn wordt zaad opgevraagd om als veiligheidsduplikaat bij het CGN
op te laten slaan. Aan alle deelnemers wordt gevraagd hierover contact op te nemen met CGN.
Begeleiding teelt, zaadschonen

Tijdens de teelt en andere handelingen zal er contact zijn, onderling en evt met gewasspecialist van
CGN, en vinden er bezoeken plaats. Men verwacht over het algemeen geen problemen met zaadschonen,
behalve voor het schonen van tomaatzaad. Er wordt aangeraden met een 2% HCL oplossing te schonen
(verhouding zaad:vloeistof = 1:1)
Logo
Het Noordelijk Zaden Netwerk en Rics Maris zullen zich buigen over een logo voor Erfgoedzaden.
Wat verder ter tafel kwam
•

•
•
•
•
•
•
•
•

PR-zaken: Duidelijkere tekst op de website, behoefte aan nieuwsbrieven, onderzoeken
mogelijkheden apps, betere inzet social media.
o
Actie: Rics, Monique Wijn, Ruben Haan en Noortje Bas komen 17 december bij elkaar
om een pr-plan te maken
Landbouwonderwijs is belangrijk
Mogelijkheid gezamenlijk project indienen bij Triodos bank
Voedingswaarde onderzoek oude en nieuwe rassen aanvragen bij WUR
12 februari is er de Voedsel Anders Conferentie 2016
http://www.voedselanders.nl/conferentie2016/
De Oerakker staat niet op de Biobeurs (geen standruimte meer aanwezig) Misschien is er een
mogelijkheid om iets te doen samen met stichting Zaadgoed ?!
Men vond het ontwikkelingsplan Erfgoedzaden mooi concreet aangepakt.
Belangrijk punt is de communicatie (iedereen heeft hierin een verantwoordelijkheid): uit te
werken door coördinatieteam
Lambert Sijens nodigt ons allen uit voor het 10 jarig bestaan van de Tuinen van Weldadigheid op
11 augustus 2017. Een idee is om Ruurd Walrecht hier ook voor uit te nodigen.

