Netwerk Eeuwig Moes

Het Netwerk Eeuwig Moes

Oproep

In 1995 richtte Ruurd Walrecht Stichting De
Oerakker op, met als doel om oude historische
land- en tuinbouwgewassen als levend cultureel
erfgoed te behouden. In deze stichting is ook het
Netwerk Eeuwig Moes ondergebracht die de
collectie van Ruurd Walrecht onder haar hoede
heeft en deze verder wil uitbreiden.

Het Netwerk Eeuwig Moes bestaat nu uit 40
initiatieven. Om ons doel te bereiken zijn we op
zoek naar:
•

Wie zijn de deelnemers?

•

Het netwerk Eeuwig Moes bestaat uit initiatieven
die zich inzetten voor het behoud en gebruik van
historische - /oude - /vergeten land- en
tuinbouwgewassen en -rassen. Het initiatief wordt
gedragen door beheerders van historische- en
landgoedtuinen maar ook heem- en, stadstuinen,
groentekwekers, musea en andere bedrijven /
instellingen.

•

Wat is onze doelstelling?
Het voornaamste doel van de Eeuwig Moes
deelnemers is het in stand houden en het telen van
oude land- en tuinbouwgewassen die ooit in
Nederland geteeld zijn. Het behoud van de
Agrobiodiversiteit als levend cultureel erfgoed.

historische tuinen en productiebedrijven die
zich willen inzetten voor het behouden,
onderzoeken en uitbreiden van de collectie
oude streekgewassen,
productiebedrijven, die geïnteresseerd zijn
om veelbelovende gewassen in grotere
volumes te gaan produceren, en
restaurants en organisaties die
streekgewassen op de menukaart willen
zetten of in het winkelassortiment willen
opnemen.

Help het Netwerk Eeuwig Moes!
Heeft u geen historische tuin, bedrijf of restaurant?
Ook u kunt concreet bijdragen aan het in
standhouden en gebruik van oude historische landen tuinbouwgewassen
Wordt donateur door het overmaken van € 10.00
op rekeningnummer ING 963275 t.n.v. Stichting de
Oerakker

Dit vinden wij belangrijk om:
1. Behoud van genetische variatie. De erosie aan
biodiversiteit willen wij hiermee tegen gaan.
2. De cultuurhistorische waarde. Oude land- en
tuinbouwgewassen hebben zich als streekrassen
aangepast aan de lokale omstandigheden en
vertegenwoordigen een rijke historie.
3. De culinaire mogelijkheden. De hedendaagse
kookkunst verschilt veel van die van vroeger. Veel
oude groenten bieden ongekende mogelijkheden
voor de moderne keuken.

Meer informatie vindt u via: www.deoerakker.nl
Contact: deoerakker@gmail.com
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