
Notulen determineerworkshop najaarsvergadering 
Oerakker, 22 november 2018, 14:00 – 16:15h

Locatie:  Gebouw 115 (Futurum), Wageningen UR, Stippeneng 2, 6708 WE Wageningen

Aanwezig: WvD, GdK, JZ, MvL, AK, CD, MR (vz en notulist). 
Afgemeld: WdH, GvS, TJ, HR, EP, JZvdB

Aanvankelijk  was het niet de bedoeling om de workshop te notuleren, maar er zijn
ontwikkelingen besproken die even vastgelegd moeten worden.

We zijn te gast op de najaarsvergadering van de Oerakker, en in de namiddag is er een
zaaltje gereserveerd voor een determineerworkshop georganiseerd door het NFN. Inclusief
onze  eigen  mensen  zijn  er  15-20  personen  aanwezig.  Met  name  het  openluchtmuseum
Arnhem is goed vertegenwoordigd, met 4 personen. 

Opening

MR vertelt kort wat de stand van zaken is met betrekking tot de vorderingen van het NFN op
het  gebied  van  inventarisatie,  erfgoedbepaling,  ledenaanwas  en  de  activiteiten  van  het
afgelopen jaar. Tevens worden een paar varianten van het logo voor het NFN getoond. Een
definitieve keuze moet nog gemaakt worden. Daarna start de determineerworkshop. 

Determineerworkshop

A legt aan iedereen uit hoe e.e.a. in zijn werk gaat, wordt daarbij aangevuld door J, M en G.
Daarna komen eerst de appels van de niet-NFN leden op tafel. MD heeft twee gele appeltjes
meegebracht die veel weg hebben van Golden Delicious, maar evt. ook Ananas Reinette. De
appels zijn een beetje ingedroogd en hebben duidelijk hun beste tijd gehad. Het wordt niet
echt  duidelijk  welk  ras  het  is.  JZ  heeft  een  aantal  appels  die  Rode  Wijnappel  genoemd
worden mee. Ook van deze appels is niet meteen duidelijk welk ras het is. De moederboom is
inmiddels  overleden,  evenals  de  eigenaar,  maar  J  heeft  met  succes  een  aantal  nieuwe
bomen van dit ras gemaakt en inmiddels bestaat er een viertal gezonde bomen. Daarna komt
MvL  met  een  aantal  appels  die  Gascoyne's  Scarlet  kunnen  zijn,  maar  eventueel  ook
Zigeunerin. Ook van deze appels is nog niet met zekerheid te zeggen welke het nu zijn. Na
deze korte serie appels (met veel vragen van de bezoekers, en uitvoerige uitleg van onze
experts) is het alweer tijd om op te breken. MR dankt iedereen voor hun belangstelling en
sluit daarmee de workshop.

Noot van de notulist: Speciaal dank aan AK, MvL, GdK en JZ, zonder hun deskundige uitleg
was er weinig terechtgekomen van deze workshop.
 
Collectie openluchtmuseum Arnhem

Tussen de determinaties door wordt duidelijk waarom de mensen van het  openluchtmuseum
in groten getale  naar  de workshop zijn  gekomen; het  museum heeft  een kleine honderd
fruitbomen staan, veelal oude rassen, en wil daar meer van weten. A zegt dat we eventueel



wel een keer kunnen gaan kijken. TK biedt aan om vanuit het NPV een keer te gaan kijken en
ter plekke te determineren. G stelt voor om eerst met lokale kenners naar de bomen te kijken,
voordat er mensen uit alle uithoeken van het land naar Arnhem afreizen. JZ oppert dat hij een
lijst met fruitrassen heeft van Theo van den Bosch, die inmiddels overleden is, maar destijds
een  collectie  had  waarvan  een  groot  gedeelte  ook  op  het  openluchtmuseum  staat.  Het
openluchtmuseum heeft  ook  een  inventarisatie  gedaan,  en  we  gaan  nu  deze  gegevens
uitwisselen. Als blijkt dat de collectie van het openluchtmuseum inderdaad interessant is voor
het NFN, gaan we verdere stappen zetten. 
Noot van de notulist:  Het blijkt  dat  ik de rassenlijst  van de Theo van den Bosch van de
Nederlandse Stichting Fruitrassen zelf  al  had, een paar  jaar  geleden ingescand van een
kopie van HR. Het adres van de boomgaard van deze stichting heb ik in deze catalogus
opgezocht  en  via  google  maps  de  website  van  de  buurman  gevonden  (een
volkstuincomplex). Via hun site contact opgenomen met de volkstuinders. Die hebben me
doorverwezen naar dhr. TC (een andere buurman), die nog een aantal bomen zou hebben.
Na telefonisch overleg met deze persoon blijkt dat er nauwelijks nog iets van de collectie over
is, de interessante rassen zijn allemaal weg. Wat er nog staat is van de orde Gravensteiner,
Saint Rémy en zo. Niet bijster interessant voor het NFN.

Voorlopige mogelijkheden m.b.t. aanplant van erfgoedrassen

W heeft met zijn collega's overlegd en het plan dat hij in augustus in Randwijk lanceerde (zie
Notulen_20180808)  heeft  weerklank  gevonden.  Hij  gaat  nu  een  aantal  niet  langer
interessante onderzoeksrassen uit de collectie van Randwijk rooien, om plaats te maken voor
nieuw te planten erfgoedrassen.
  
Daarbij moeten nog wel een aantal horden genomen worden:

 De erfgoedlijst is nog niet definitief vastgesteld, maar we kunnen wellicht vrij snel tot
overeenstemming komen omtrent de meest voor de hand liggende erfgoedrassen, die
nu nog geen deel uitmaken van de CGN collectie. 

 Die bomen kunnen dan mogelijk al in het komende seizoen gemaakt/geplant worden,
dat betekent dat we nog deze winter onderstammen (M9) moeten regelen en enthout
moeten verzamelen om te gaan enten. Het voorstel is nu om begin januari bij elkaar te
komen om e.e.a. te organiseren.

 
 Certificering wordt waarschijnlijk gedoe. De collectie in Randwijk wordt twee keer per

jaar door de NAK gecontroleerd, hoe dat gaat uitpakken voor materiaal dat vanuit het
NFN in de collectie ingebracht wordt is maar de vraag. W gaat dat uitzoeken.

Datum volgende vergadering

Die is niet vastgesteld, maar gezien de ontwikkelingen m.b.t. de mogelijkheden in Randwijk is
het  voorstel  om begin  januari  weer  bij  elkaar  te  komen.  MR gaat  e.e.a.  via  mailcontact
organiseren.
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