JAARVERSLAG ARK VAN DE SMAAK 2017

Ark producten
Er zijn in 2017 5 nieuwe nominaties ingediend: rolpens; kapucijner; drie appelrassen; het Groninger
Hardbroodje en de Zeeuwse bolus. Rolpens is opgenomen. Een is niet opgenomen omdat het niet
voldeed aan de criteria ( Zeeuwse Bolus n.l. niet bedreigd); een wordt aangehouden (kapucijner) ;
De appels worden meegenomen met de andere genomineerde appels die al op de nominatielijst
staan. Groninger Hardbroodje is in behandeling. De huidige totaal lijst nominaties bedraagt nu 35
producten waarvan de helft appels.
Presidia
Nieuw: in 2017 zijn 2 nieuwe presidia erkend: Boeren Leidse Traditioneel en Twentse Landgans.
In oprichting: 2 presidia zijn in oprichting: Eau de Vie ( warme stokers) en Blaarkop.
Logo: Zoals bekend heeft SF International een presidium logo in het leven geroepen met als doel de
Slow Food status van een product meer zichtbaarheid en commerciële waarde te geven . De
procedure om dit logo te mogen voeren is uitgebreid. De Ark commissie heeft in 2017 uitvoerig
stilgestaan hoe de invoering aan te pakken in Nederland, dat al zoveel agrarische logo’s ,
keurmerken en dergelijke kent. Ook is gekeken naar een aantal praktische zaken zoals kosten en
aansprakelijkheid. Een inventarisatie van de stand van zaken m.b.t. de Productie Protocollen heeft
de commissie doen besluiten het logo niet op stel en sprong in te voeren, maar eerst aan de
basisvoorwaarden te gaan werken.
Productie protocollen: In samenwerking met Italië is een uitgebreide inventarisatie gemaakt van de
stand van zaken m.b.t. de productie protocollen. Het resultaat is dat drie presidia door Italië

goedgekeurde protocollen heeft. De overige bevinden zich in verschillende stadia van ontwikkeling.
Presidium Coördinatoren: Niet alle presidia kennen een (actieve) coördinator.
Projecten
Online bestelling platform: in het kader om Ark producten beter zichtbaar te maken richting de
Chef’s Alliantie wordt een reeds bestaand online bestelplatform aangepast voor de Ark-producten.
De betrokken groothandels zijn Horecavers en de Lindenhoff. Ter voorbereiding daarvan heeft Han
de Kroon veel werk verricht in het updaten van producten en producenten gegevens in de groente
en fruit sector. Door zijn overlijden ligt dit project even stil.
CAP consultatie: 2017 is ook het jaar waarin het Europese landbouwbeleid herzien wordt. Slow
Food International heeft een grote consultatie georganiseerd en een Position Paper geschreven. SF
Nederland en de Ark van de Smaak hebben gezorgd dat de enquêtes bij de producenten kwamen
en ingevuld konden worden. Het Slow Food lobby punt in Brussel heeft ook een aantal expert
meetings georganiseerd. Barbara Geertsema van de Traditionale Wadden Vissers heeft als expert
opgetreden.
Ark-databases: Er zijn nu twee databases: één database die het proces van nominaties e.d.
ondersteunt en een tweede database met gegevens van producenten.
Website: in de loop van 2017 werd de website van Slow Food Nederland geheel herzien. Alle
informatie m.b.t ark producten en presidia in Nederland is nu via de internationale website
beschikbaar gekomen.
Commissie
Samenstelling: de commissie bestaat uit vrijwilligers Peter Brul ( v z) Anna Groeninx (secr); Marjolein
Kooistra ( kaas/zuivel), Rene Zanderink ( groente /fruit) en Mieke Snoek ( vis). Daarnaast wordt een
netwerk van (erkende) experts ontwikkeld om de commissie te adviseren inzake de verschillende
nominaties. In 2018 voor het eerst m.b.t. Appels

