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Concept voor bijeenkomst 8 Maart 2017 
 
1 De uiteindelijke structuur 
 
 
Reacties tijdens de vergadering 13 december 2016 
 
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. 

 
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 
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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.  
 
Voor dinsdag dit te bespreken 
 
Geven deze opmerkingen nog aanleiding om iets aan te passen of nader toe te lichten? 
 
2 personele invulling 
 
De expertgroep 
 
Ik heb niet van alle verenigingen een reactie gekregen op de voordracht: 
 
Dit is binnen gekomen: 
 
Jonge kandidaten: 
 
Nynke Zijlstra 
Jan Henk Schutte 
Auke Kleefstra 
 
Ondersteuning experts: 
 
Jan Veel 
Jan Woltema 
Lukas Duijts 
 
Coordinatoren 
 
Hennie Rossel 
Harry van de laan 
H van Zanten 
M.J. Zeilstra 
 
3 Raamplan bijdrage CGN 
 
Er zijn verschillende databanken met info over verschillende fruitrassen en –gewassen.  
Het CGN beheert twee databanken, die van de eigen CGN collectie en de “Nederlandse 
appel database” (www.appelcollecties.nl) waarin gegevens staan van 18 andere 
appelcollecties. 
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De status van deze van deze databases zijn verschillend. De Nederlandse appel database 
is , incompleet en , niet up to date…. 
Aktie:  afstemmen noodzakelijk 

- welke Nederlandse appel database (s) completeren 
- aanwezigheid van diverse collecties bij deelnemers met de bijbehorende 

gegevens up to date maken 
- wat vraagt dit van de aangesloten verenigingen en individuele  instandhouders 
- aangeven HOE hiermee aan het werk te gaan 
- onderzoeken WAT is typisch Nederlands cultureel erfgoed 
- Tijdens vergadering zal er toegelicht worden hoe de CGN collectie HOE tot stand 

gekomen is (geschiedenis) 
- HOE daar verder mee om te gaan? 

 
4 taak experts 
 
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.   
 
Voorlopige taak experts 

- plan maken voor Screening collectie stap voor stap 
- Randwijk als eerste?! Daarna verenigingen en individuele leden  
- Aantekening maken in de “Oranje lijst fruit” 
- Aantekenen in Nederlandse appeldatabase welke rassen akkoord bevonden zijn 

door de expert groep 
- Gevraagd en ongevraagd advies 
- Inzicht krijgen in schaduwcollecties?????? 

 
5 taak coordinatoren 
 

- contact onderhouden met aangesloten leden (weten wat er speelt en wat de 
wensen zijn) 

- samen met experts en CGN stappenplan opstellen 
- samen met CGN jaarlijkse bijeenkomst en bezoek initiatief afstemmen en 

organiseren 
- vertegenwoordigen de pomologen op bijeenkomst met bestuur Oerakker  om 

jaarplan af te stemmen 
- opstellen nieuwsbrief  
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