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1 uitleg procedure en proces van deze bijeenkomst
Er is gestart met een toelichting op het proces van gedragen besluitvorming dat wij met
het tot stand komen van deze nationale structuur hebben gevolgd. Uit de schriftelijke
reacties bleek dat dit niet iedereen helder voor ogen stond.
In 2012 is er geconstateerd dat er geen nationaal plan was voor ons levend nationaal
cultureel erfgoed (planten, dieren en bomen). In 2013 hebben drie organisaties (
stichting museum de Oerakker, Stichting Zeldzame Huisdierrassen en Staatsbosbeheer/
Bosschap) het initiatief genomen om uitgangspunten vast te stellen voor een nationaal
plan en die verder uit te werken. Dit was tevens de start van het opzetten van een
nationaal platform met als doel om één aanspreek punt te hebben voor contact de
overheden en aan gezamenlijke fondswerving te werken. In 2014 is dit plan besproken
met het CGN en heeft het verdere invulling gekregen en is meegenomen in het
beleidsplan CGN 2015-2019.
In 2015 zijn er twee bijeenkomsten geweest. Op de eerste bijeenkomst hebben wij de
ideeën verzameld die er leefden ten aanzien van een nationale structuur voor de
bestaande Pomologische organisaties. Aan de hand van de ingebrachte ideeën zijn er
drie alternatieven ontwikkeld die zijn voorgelegd om te beoordelen. Deze beoordelingen
zijn verwerkt in het voorstel tot definitieve structuur. De verschillende verenigingen
hebben het voorstel in hun bestuur besproken en de mogelijke bezwaren verzameld. Op
de komende bijeenkomst worden de bezwaren door de werkgroep verzameld om
daarna met de definitieve structuur te komen en een invoeringsplan. Op de komende
bijeenkomst (13 december) gaan wij ook kijken welke personen de expertgroep gaan
vormen en ook twee of drie personen die de coördinatie van en naar het nationaal
platform gaan verzorgen.
In de werkgroep zijn alle opmerkingen die bij de bespreking van de drie alternatieven
naar voren zijn gebracht opnieuw bekeken. Hieruit is de structuur die nu besproken
wordt

2 verzamelen van de bezwaren van voorgelegde structuur

De vereniging Fruit y Fryslân heeft besloten dat zij zich op dit moment niet aansluiten
in de structuur zoals die nu wordt besproken. Dit wordt gerespecteerd. Hen is kenbaar
gemaakt dat het proces verder gaat en dat er besluiten worden genomen waar voorlopig
niet op wordt teruggekomen.
Er is een schriftelijk reactie binnen gekomen van de Vrienden van het Oude Fruit. De
punten worden in het kort weergegeven. Deze reactie is door gestuurd naar de andere
verenigingen. De Pomologische vereniging Noord Holland heeft daar op gereageerd.
Vrienden van het Oude Fruit (schriftelijke reactie)
- algemene opmerking mbt onduidelijkheid over de gevolgde procedure.

-

Geen bezwaar tegen voorgestelde structuur.
Bestaande structuur van de verenigingen blijft intact. Let op geen grote structuur
opzetten men verwacht dat daarmee energie verloren gaat.
Grotere expertgroep gewenst , graag ook jongere mensen. Zij komen tot
gezamenlijke besluiten. Ook zicht op regionale rassen.
Eenvoudige aanpak voor vaststellen schaduwcollectie / referentierassen. Géén
buitenlandse rassen.
Zetten vraagtekens bij certificering.

Reacties tijdens de vergadering

Vrienden van het Oude Fruit
- kenniscentrum
- na de uitleg over de invloed van deze bijeenkomst geen bezwaar tegen
voorgestelde structuur
- het moet geen bureaucratie gaan betekenen
- verjonging belangrijk aandachtspunt
- welke ideeën zijn er over aanpak schaduwcollectie?

Pomologische vereniging Noord Holland
- goede discussie geweest, willen aanpak nationale structuur kans geven
- bij levensvatbaarheid horen ook financien HOE gaan wij dat regelen
- nu oudere mensen bij betrokken. Jongeren geven mogelijk een nieuwe impuls

NPV
-

staan achter de ontwikkeling
samenwerking en kennis delen heel belangrijk aspect

Stichting Fruitcultuur Brabant
- staat achter de voorgestelde structuur
- voorstander van samenwerken
- afgelopen 40 jaar veel oude rassen verloren gegaan

Hennie Rossel
- als privaat persoon zeer begaan met behoud van onze nationale collectie
- goede vaststelling van identiteit van deze rassen
- kostbare geschiedenis (kost tijd en er is geld nodig voor goed onderzoek het kan
niet voor niets)
- sommige boomkwekers rijden nog al eens een scheve schaats
- goede relatie opbouwen visa versa met de collectiehouders
- graag CGN een leidende rol met twee coördinatoren vanuit eigen geleding
Auke Kleefstra
- als privaat persoon en kweker zeer begaan met in stand houden van Hollands
fruit
- de NFN is als centraal punt belangrijk en nu echt stappen maken
- genoeg kennis aanwezig. De kunst is deze te verzamelen en delen
- CGN aan het roer

Het Fruitmuseum Kapelle
- Zij willen deelnemen aan dit netwerk en geven aan dat zij geen “menskracht”
kunnen inzetten.

CGN
Het CGN heeft een brede taak op het gebied van het conserveren en gebruiken van
groentegewassen, landbouwhuisdierrassen en autochtone bomen en struiken en ook het
inbrengen van beleidsontwikkeling zowel nationaal als ook internationaal. De afgelopen
jaren is ook een faciliterende rol opgepakt voor particuliere / private organisaties die
ons levend cultureel erfgoed in stand houden. Het CGN geeft aan dat de kennis bij de
pomologen zelf zit. Voor de kennisdeling en het plannen maken kan CGN een
faciliterende rol in spelen. Dit punt wordt verder uitgewerkt. Verder wordt er nog
gesproken over de mogelijkheid van DNA onderzoek. Er zijn verschillende stappen
mogelijk om dit instrument in te zetten t.w. van eenvoudig naar uitgebreid. Er worden
brengt wat mogelijkheden en ervaringsgetallen genoemd. Ook dit punt wordt later
uitgewerkt.
Obe Bootsma gaat Het Pomologisch Genootschap Limburg en het Museum ’t Olde Ras
nog nabellen om hun reactie te horen.
Al deze commentaren zullen nogmaals door de werkgroep worden beoordeeld om te
verwerken in het definitieve structuur. Op 8 maart a.s. wordt deze toegelicht.

3 aanwijzen van deelnemer expertgroep
In het voorstel is globaal aangegeven wat gezien wordt als taak voor de expertgroep.
- vaststellen van identificatie criteria van oude fruitrassen
- identificeren van alle aanwezige oude fruitrassen
Er ontstond een discussie over de verschillende aspecten met betrekking tot de collectie,
de schaduwcollectie, wat is typisch Nederlands. Het CGN zal met een voorstel komen
HOE vanuit een groslijst uiteindelijk de typisch Nederlandse rassen te identificeren.
Zo wordt de zogenaamde “fruit canon” samengesteld.

Voor het aanwijzen van “de experts” wordt een voorstel gedaan door alle organisaties en
individuele deelnemers aan het Nederlands Fruit Netwerk te vragen personen te
noemen voor de expertgroep in volgorde van belangrijkheid en geef ook aan welke
expert is op het gebied van regionale rassen.
Dit voorstel wordt met motivatie aan Obe Bootsma gestuurd. Hij zal de betrokkenen
inlichten over hun verkiezing door de leden en dit met hen bespreken. Het netwerk
wordt hierover geïnformeerd.

4 aanwijzen van coördinatoren Nationaal Fruit Netwerk (NFN)
Alle organisaties en individuele deelnemers aan het Nederlands Fruit Netwerk wordt
gevraagd personen aan te wijzen voor de functie van “coordinatoren NFN”. Dit voorstel
wordt ook met argumentatie aan Obe Bootsma gestuurd. Hij zal de betrokkenen
inlichten over hun voorkeur verkiezing door de leden en dit met hen bespreken. Het
netwerk wordt hierover geïnformeerd.

5 korte kennismaking met Willem van Dooijeweert.
Willem van Dooijeweert gaat voor het CGN de taken ten behoeve van de fruitcollectie die
Bertus Meijer voorheen uitvoerde voortzetten. Willem heeft al de nodige ervaring als
curator bij het CGN voor verschillende gewassen. Aan zijn takenpakket is nu ook het
fruit toegevoegd. Hij heeft geen ervaring in dit gebied maar merkt dat er binnen de
verenigingen voldoende kennis aanwezig is. Hij zal zoveel mogelijk faciliterend gaan
werken voor het Netwerk. Hij gaat een voorstel maken

6 wat verder ter tafel komt
Er wordt een adressenlijst samengesteld en na akkoord van een ieder (ivm wet op
privacy) wordt deze rondgestuurd. Deze lijst zal ook op de website van Stichting de
Oerakker worden opgenomen onder het kopje Netwerk Fruit Nederland.
8 maart 2017 is de volgende bijeenkomst waar de definitieve
structuur en globaal uitvoeringsplan van de experts en de
coördinatoren.

