Nederlands Fruit Netwerk

VOORSTEL VOOR GEEN BEZWAAR

Structuur
- Bestaande structuur van verschillende verenigingen intact laten. Mogelijk op
termijn dit onderwerp nader te onderzoeken.
- Opzetten van zelfstandig Nederlands Fruit Netwerk ondergebracht in de
“plantenpoot” van het Nationaal Platform “Ons levende culturele erfgoed” die
door stichting museum De Oerakker, Stichting Zeldzame Huisdierrassen en
Vereniging van Bos en Natuurterreineigenaren is ontwikkeld.
- Samenstellen van “expertgroep” t.w. onafhankelijk toptalenten van
rassenkenners oude fruitsoorten
- CGN dient een ondersteunende rol te krijgen in de continuïteit van de
instandhouding van de oude fruitsoorten

Huidige pomologische verenigingen
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Noordelijke Pomologische Vereniging:
http://www.npv-pomospost.nl

Pomologische Vereniging Noord Holland
http://www.hoogstamfruitnh.com
Pomologisch Genootschap Limburg:
http://www.pgl.nu/joomla/index.php

Kenniscentrum Oude Fruitrassen, Vrienden van het Oude Fruit:
http://www.vriendenvanhetoudefruit.nl
Fruit y Fryslân:
http://www.fruitynfryslan.nl

Stichting Fruitcultuur Brabant:
jan@zandbergenfruitbomen.nl

Fruitteeltmuseum, Kapelle:
http://www.fruitteeltmuseum.nl/index.html
Museumtuin ’t Olde Ras:
http://www.tolderas.nl

Korte beschrijving van activiteiten van de verschillende onderdelen
De huidige pomologische verenigingen
Deze verenigingen blijven op dezelfde manier functioneren. Op een later moment de
mogelijkheid bekijken of er wijzigingen noodzakelijk zijn.

Nederlands Fruit Netwerk
- PR naar het grote publiek
- fondswerving (grote loterijen, rijkssubsidie, duurzaamheidsfondsen …. )
- politieke lobby
Deze taken zullen in samenwerking met het Nationaal Platform “Ons levende culturele
erfgoed” worden opgepakt.

Nederlands Fruit Netwerk in samenwerking met het CGN
- jaarlijks twee landelijke bijeenkomsten plannen, één in het voorjaar in Wageningen en
één in de zomer op locatie bij een van de deelnemers
- onderzoek naar samenstellen nationale schaduwcollectie
- website / databank verbeteren
- samenstellen collectie van referentierassen, een relevante selectie oude in
(cultuur)historisch en pomologisch opzicht
- deze collectie opnemen in database en publiceren
Nederlands Fruit Netwerk in samenwerking met Experts
- vaststellen van identificatie criteria van oude fruitrassen
- identificeren van alle aanwezige oude fruitrassen.
- uitgeven van certificaten van oude fruitrassen
korte toelichting op activiteiten Nederlands Netwerk Fruit
Netwerk
- uit de deelnemers aan het netwerk worden drie trekkers gekozen die samen met
CGN jaarlijks de twee landelijke bijeenkomsten vormgeven.
- Zij stellen een nationaal activiteitenplan op.
- Samenstellen Schaduw collectie vanuit aanbevelingen experts

Experts
- Drie goed ingewijden personen en ervaren rassenkenners van de oude soorten
vormen een onafhankelijk team die in volledige vrijheid zonder invloed vanuit
het werkveld hun werk invulling geven. Een en ander geschied in samenspraak
met de netwerk organisatie. Vanwege soorten die streek of regionaal gebonden
zijn is regionale rekrutering gewenst. Zij identificeren de oude soorten als ook de
referentierassen en zetten een passend certificeringssysteem op.
Netwerk samen met CGN
- Gezamenlijk een referentiecollectie opstellen en die opnemen in database en
publiceren. Zij worden aangemerkt als bevoegde autoriteit voor de collectieactiviteiten in al haar facetten.
- Daar waar nodig het delen van kennis opzetten en faciliteren.

