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De Ark van Smaak 

The biodiversity of our food is in danger. Since 
the 1990s, 75% of crop varieties have been lost, 
and today ¾ of our food depends on just 12 
plant and 5 animal species. Help us save 
biodiversity! Support the  Ark of Taste 
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Tradities gaan verloren 
• In 1 á 2 generaties is heel veel van onze traditionele 

keuken verloren gegaan 
• Daar zaten ook hele waardevolle elementen in 
• Vergeten groenten, vergeten methoden 
 

 



• Catalogus van lokale rassen, gewassen en 
producten   

• In NL nu 80 producten 
• Wereldwijd nu zo’n 4000 
• Streven = 10.000 

 



Presidia 
producenten groepen  

• Brandrode Rund 
• Lakenvelder Rund 
• Limburgse Traditionele Appelstroop 
• Texelse Schapenkaas 
• Drentse Heideschapen 
• Kempische Heideschapen 
• Oosterschelde Kreeft 
• Boeren Goudse Oplegkaas 
• Chaamse Pel 
• Fries / Zeeuws Melkschaap 
• Kleinschalige Wadvisserij 

 
 



             Verder in de 
 

 
• Brabantse grijze boekweit 
• Giel Waldbeantsje 
• Kollumer zoete grauwe erwt 
• Sint Jans rogge 
• Citroenbonen 
• Gele erwt 
• Groninger strogele boon 
• Heilige bonen/soldatenbonen 
• Kievitsbonen 
• Stiense bonen/Piet Hein bonen 
• Walcherse kogelboontjes 
• Wieringer boon 

 
 



 Maar ook 
 

• Kuitbier (16e eeuws) 
• Moutwijn (Schiedam) 
• Limburgse stroop 
• Vlaardings IJzerkoekje 

 
 
 



 FRUIT 
• Ossenperen 
• Dubbele boerenwitte pruim 
• Suikerpeer (pruim) 
• Brabantse Bellefleur 
• Bredase aardbei 
• Top 10 (oude) kersen rassen 
• Rode van Boskoop 
• Westlandse tafeldruif 

 



 GROENTEN 
• Katwijks peentje 
• Bloemendaalse gele kool 
• Grotchampignons 
• Westlandse nietschieters (schorseneren) 
• Eeuwig moes 

 



AARDAPPEL 
• Sinds eind 19e eeuw 
• Beroemde rassen: eigenheimer, bintje 
• Enorme dynamiek (5000 NL kwekers) 
• Opperdoezer ronde 

 
• Top tien incl  iconen? 

 
 



AGF 
• NL = de groenten- en de aardappelkwekers 

van de wereld 
• Oranje lijst 
• Selectie op smaak 

 
 

 





Wat doen we er mee? 
• Alliantie van chefs 
     
 
 
 
 
 
natuurvoedingswinkels? 
abonnementen? 
marqt, landwinkel, supermarkt van de smaak 

 
 



Voorbeeld project biologische 
supermarkt (Estafette) 



Alliantie van chefs 



Keuze bij de lunch 

• Soester knollen soep (Familie Kuijer, Soest) 
•  Friese bonensoep (Reade krobbe & Giele waldbeantsje (Greydanus, Heerenveen)) 
• Chaams hoen kippenragout (Walnoothoeve, Hoeven, N-Brabant) 
• Brandrode rund stoofpot (Erve Bossem, Twente) 
• Kempische heideschaapstoofpot (Schapenheld, Goirle) 
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• Limburgse appel-perenstroop (Mart van de Wall, Eckelrade) 
• Kaas en (karne)melk van Blaarkop runderen (Veld & Beek, Heelsum) 
• Rauwmelkse Brandrode runderkaas (Cassuto, Ede) 
• Melkschapenkaas (Ouwendorperhoeve, Garderen) 
• Hartvormige verse kaasjes van bonte geit (Brömmels, Achterhoek) 
• Brandrode pastrami (Erve Bossem, Twente) 
• Bonte Bentheimer varkensham (Norbert Mergen, Doorwerth) 
• Heideschapenworst van Kempisch heideschaap (Schapenheld, Goirle) 
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• Yoghurt van Blaarkop runderen (Veld & Beek, Heelsum) 
• Krozensaus van de mooiste krozenboomgaard in Nederland (Banken, Boven Leeuwen) 
• Kersensaus van de mooiste kersenboomgaard in Nederland (Vernooy, Cothen) 
• Veluwse heidehoning (Rob Plomp, Bennekom) 
• Haver (Nederlandse Haverketen)  
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Speciaal voor de borrel 
• Vruchtensappen van Ria Olijslager uit de Achterhoek  
• Kuitbier van haver:  

– Shampoo (Oedipus Amsterdam),  
– Frans Hals (Jopen, Haarlem)  
– Witte Klavervier (Freek Ruis, Groningen) 

• Roerdaler Gagelbier van gagel uit Nationaal Park Meinweg (De Schurenhof, Vlodrop) 
• Heuvelrugbier uit gerst van Utrechtse heuvelrug (Brouwerij Heuvel, Doorn) 
• Jenever met zee-eik uit Waddenzee (Goede Vissers, Lauwersoog & De Pronckheer, Cothen) 
• Mirakel van Amsterdam jenever met emmergraan 3 jaar oud (Van Wees, Amsterdam) 
• Grappa van Nederlandse druiven (Fruitbedrijf Verhage, Luttelgeest, NO Polder) 
• Advocaat van Chaams hoen (Walnoothoeve, Hoeven, N-Brabant)  
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Samen praten over 
diversiteit, werken aan 

diversiteit, eten van 
diversiteit 



 
 

Eat it to safe it 
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