
Notulen overleg en vroege rassen determinatie NFN, 21 
augustus 2019, Proefbedrijf Randwijk, 13:00 – 17:00h
Locatie: kantine FruitConsult, Lingewal 1, 6668 LA  Randwijk.

Aanwezig:  Corrie  en  Louis  Dolmans,  Hennie  Rossel,  Auke  Kleefstra,  Rinskje
Kleefstra, Thijs Jostmeijer, Jan Zandbergen, Jeanne Zandbergen - van den Boom,
Marianne van Lienden, Walter den Hollander, Els Puijk, Willem van Dooijeweert, RT,
Marcel Rutten (vz en notulist).

Afgemeld: Geo de Kruijk, Ger van Santvoort.
 
Opening
We beginnen klokslag 13:00h want we hebben en drukke agenda en om 14:00h is de
vergaderruimte gereserveerd voor anderen.
 
Vaststelling agenda. 
Els wil graag dat we even over jonge nieuwe leden overleggen. Wordt aan het einde
van de agenda toegevoegd. De agenda blijft voor het overige ongewijzigd.

Notulen 16 januari en 12 juni.
Els heeft op 16 januari een opmerking gemaakt over hun grote aantal kersenrassen,
naar  aanleiding  van  een  vraag  van  Auke  om  kersenenthout,  en  dat  is  niet
genotuleerd. Wordt toegevoegd. Voor het overige worden de notulen goedgekeurd
en zijn daarmee, na die ene wijziging, definitief.

Aaanvraag Openluchtmuseum Arnhem (OLM).
Bij de najaarsbijeenkomst van de Oerakker op 22-11-2018 is door mensen van het
OLM gevraagd om een keer hun collectie  fruitbomen te  bekijken en op naam te
zetten, zie de notulen van de Oerakker bijeenkomst, dd. 22-11-2018. Deze vraag is
onlangs  via  Rob  Plomp  herhaald,  daarop  heeft  Marcel  het  OLM  benaderd  en
gewezen  op  de  afspraak  dat  ze  een  inventarisatie  zouden  sturen.  Die  is  op  20
augustus  aangeleverd  en  dezelfde  avond  verdeeld  onder  de  NFN-leden.  Hennie
merkt op dat een heel aantal van de aanwezige rassen uit de reguliere handel komt,
maar een klein aantal erg interessant kan zijn. Een gedeelte van de collectie komt
van Theo van den Bosch zaliger en kan bijzondere, ook voor het NFN interessante
rassen bevatten. Marcel stelt voor om een afspraak met het OLM te maken om een
keer  te  gaan  kijken.  Hennie,  Els,  Auke,  Jan  en  Jeanne  (en  Marcel  als  de
onderwijsagenda het toelaat) willen gaan kijken. Marcel contacteert het OLM om een
bezoek te plannen.  Marianne heeft zich ook aangemeld om mee te gaan, we zijn
inmiddels langsgeweest, op 12 september j.l., rapportage volgt nog.

Aanwezigheid NFN op de appel/perendag van het PGL en/of de EuroPOM.
Het PGL organiseert op 22 september een appel/peren festival in Schimmert. Marcel
vraagt of we als NFN daar aanwezig willen zijn, met een informatiestandje of iets
dergelijks.  Ger en Marcel zijn er zowiezo, want zijn PGL lid, en Auke wil zeker als
bezoeker gaan. Auke vraagt wat de doelstelling zou kunnen zijn. Marcel zegt dat de
inventarisatie  van  het  PGL  vrij  summier  is,  en  door  wat  meer  informatie  te
verschaffen  zouden  we  wellicht  wat  meer  informatie  en  oude  rassen  uit  het
Limburgse boven water kunnen krijgen. We zouden een soort van informatieve flyer
kunnen  maken  met  de  doelstellingen  en  activiteiten  van  het  NFN.  Marcel  gaat
overleggen  met JS en WL wat de mogelijkheden zijn.  Inmiddels is de indeling van
de appel/perendag  definitief  geworden,  en  bovendien was  er  geen tijd  om goed
promotiemateriaal te maken, dus dit gaat niet door. Uiteraard wordt wel mondelinge
informatie verstrekt op deze dag.  



Iets dergelijks geldt voor de EuroPOM in Alden Biezen, georganiseerd door de NBS.
Misschien kunnen we met het PGL meeliften en daar wat informatie verstrekken en
voorlichting geven over de activiteiten van het NFN. Ook weer actie Marcel.
  
Voortgang inventarisatie Hoogstamboomgaarden RCE.
Sierd  Zijlstra  (vrijwilliger  bij  het  CGN)  is  begonnen  met  de  inventarisatie  van  de
hoogstamboomgaarden in Nederland. Willem vertelt wat de stand van zaken is, op
dit moment wordt met name gewerkt aan de provincie Gelderland. Er was ooit een
CD met informatie  over  ca.  1600 boomgaarden in het Gelderse,  maar die CD is
kennelijk onvindbaar. Marianne merkt op dat de Koninklijke Bibliotheek waarschijnlijk
nog  wel  een  exemplaar  heeft.  Van  de  ca.  30  boomgaarden  die  Sierd  nu  heeft
proberen te vinden is inmiddels de helft  verdwenen. Dat geeft een weinig positief
perspectief  voor  de  overige  boomgaarden.  Walter  oppert  dat  het  provinciale
Landschapsbeheer misschien informatie heeft. De contactpersoon voor de provincie
Utrecht is MvB. Louis stelt voor om een informatief stuk met een oproep in de lokale
kranten te zetten, om te beginnen de Gelderlander. Gaan we over nadenken.

Eigen website en bankrekening nodig?
Tijdens de bijeenkomst in Sumar is heel even aangestipt dat we in de toekomst, als
de actie voor het RCE geld gaat opleveren, zelf een bankrekening zouden moeten
hebben, om zo volledig greep te hebben op onze financien. Tegelijkertijd is geopperd
om een eigen website te maken zodat we wat flexibeler zijn in de invulling van die
site. Vandaag worden deze onderwerpen opnieuw aangekaart, nu met zo goed als
alle NFN-leden aanwezig. 
De website wordt als een goed idee gezien, scheelt Willem veel tijd, en kan als een
vervanger  voor  de  toegang  naar  de  appeldatabase  fungeren.  De  site  die  die
database nu presenteert is niet conform de AVG en wordt binnenkort stopgezet, in
een tijdsbestek van ordegrootte enkele weken. Auke en Louis merken op dat een site
pas goed functioneert als die goed bijgehouden en onderhouden wordt en dat dat
veel werk is. Marcel zegt dat een site bouwen niet zo lastig is, maar ook dat met
name het onderhoud inderdaad veel tijd kost. De site zou als link vanuit de Oerakker
site benaderbaar gemaakt moeten worden, zodat er in eerste instantie nauwelijks
wat verandert. Marcel en Thijs gaan uitzoeken wat de mogelijkheden zijn.  
Wat  betreft  de  financiën:  Op  voorhand  wordt  al  gezegd  dat  we  niet  zomaar
onafhankelijk van de Oerakker kunnen of willen opereren. In de toekomst kan een
eigen rekening handig zijn, maar we moeten uitzoeken hoe dat binnen de Oerakker
geregeld kan worden. Marcel gaat met het bestuur van de Oerakker overleggen. 

Voortgang inventarisatie en erfgoedbepaling.
Thijs heeft van de tot nu toe terugontvangen erfgoedlijsten een overzicht gemaakt.
Marcel zou dat vlak voor de vergadering rondsturen maar heeft  er even niet aan
gedacht.  Is inmiddels rechtgezet. Tot nu toe zijn er 256 rassen die als erfgoed en
urgent  beoordeeld  worden (A),  125 als  niet  erfgoed,  wel  urgent  (B),  en  254  als
erfgoed niet urgent (C).  Categorie D (geen erfgoed, niet urgent) heeft 355 rassen,
dus dat ruimt al mooi op. Van al deze rassen moet uitgezocht worden of, en zo ja
waar,  ze  beschreven  zijn,  en  hoe  dat  zit  met  synoniemen.  We  beginnen  met
categorie A. Deze check zal met name gedaan moeten worden door de expertgroep.
Hennie merkt  op dat  literatuur  niet  consistent  is  en dat  dus goed gekeken moet
worden welke naam in welke referentie gehanteerd wordt. Marcel en Thijs willen wel
de referenties bij  elkaar zoeken, d.w.z. alle rassen in cat. A voorzien van een set
eenduidige literatuurreferenties. Is veel werk, maar eenmaal gedaan is het dan ook
klaar. Daarna kan de expertgroep aan de slag om de lijst definitief te maken.  
Om de rasechtheid  te  bepalen wordt  voorgesteld  om op enig moment genetisch
onderzoek te doen. Dat kost geld, en dat moeten we dan ergens vandaan zien te
halen. Fondsen als de Postcodeloterij en het Prins Bernhard Cultuurfonds worden



genoemd,  Marcel  zegt  dat  voor  dat  soort  gelden  in  het  algemeen  naar  “past
performance” gevraagd wordt. Louis merkt op dat we die nu aan het opbouwen zijn
in de vorm van de CGN collectie.  Zie ook volgend agendapunt.

Mogelijkheden nieuwe aanplant? 
Voor de bomen die nu bij Ger staan is ruimte gemaakt door het rooien van 30 rassen
onderzoeksmateriaal. Marcel laat een foto zien van 19 augustus, waarop de jonge
bomen staan, die nu ca. 1.20 m hoog zijn, dus klaar om te planten. Zie foto. 

Willem wil het liefst dat de NAK keuring bij Ger gedaan wordt, dat geeft het minste
gedoe  in  de  collectieboomgaard,  in  het  geval  dat  er  rassen  tussen  zitten  die
afgekeurd worden. Info van Ger: Kennelijk is dat besluit inmiddels herroepen, want
nu gaan de bomen eerst naar Randwijk, om later tegelijk met de rest van de collectie
gekeurd te worden.
Voor de nieuwe aanplant kan ook komend jaar weer een dertigtal overbodige rassen
gerooid worden, en kunnen we met de geupdate erfgoedlijst weer 30 rassen kiezen
om te vermeerderen. We gaan informeren of Ger weer bereid is om die bomen te
huisvesten, de ervaringen met deze werkwijze tot nu toe zijn nl. erg positief. 
Hennie merkt op dat we niet alleen naar erfgoed, maar ook veel meer naar diversiteit
moeten kijken. Dat wordt algemeen met instemming aangehoord, Willem zegt dat
erfgoed een subset  is  van de totale  diversiteit,  en  dat  de  beperkte  ruimte  in  de
collectieboomgaard toch vooral met de als erfgoed aangemerkte rassen gevuld gaat
worden. Deze uitbreiding wordt ook gezien als een opbouw van “past performance”,
en Louis zegt dan ook dat we met die collectieboomgaard veel meer de publiciteit
moeten  opzoeken,  zodat  in  den  lande  duidelijk  wordt  wat  we  doen.  Financiën
verwerven om verdere uitbouw van onze activiteiten te bekostigen wordt dan ook
makkelijker.

WVTTK / Rondvraag.



Els stelt voor om studenten toe te laten tot het NFN, om zo jonge mensen kennis te
laten maken met en enthousiast te krijgen voor ons werk. Willem zegt dat in het
verleden een student zich had aangemeld, en dat die beleefd geweigerd is, omdat
we als  NFN alleen  mensen  toelaten  die  werkelijk  wat  bij  kunnen  dragen.  In  dat
verband zegt Marcel dat de mensen die in het recent verleden genoemd zijn als
mogelijk NFN lid, nog niet benaderd zijn. De reactie daarop is vrij lauw, dus ook in de
komende periode gaan  we die  nog niet  benaderen,  we  willen  nu eerst  het  hele
erfgoedverhaal goed krijgen.
Er zijn geen onderwerpen voor de rondvraag, we sluiten het vergadergedeelte net na
14:00h af.

Vroege rassen Randwijk bekijken.
Met  kisten,  kruiwagens  en  de  nieuwste  inventarislijst  gaan  we  naar  de
collectieboomgaard  om de  vroege appels  te  inspecteren.   Auke neemt  een  heel
aantal appels mee om nog eens rustig te kunnen bekijken, Jan, Jeanne en Marcel
plukken ook appels voor de fruitshows in Liempde (25 augustus) en later Schimmert
(22 september).

Actiefoto:

Sluiting. 
Om ca 17:00 stoppen we, omdat we anders het terrein niet meer af komen, omdat de
hoofdpoort op enig moment op slot gaat. We spreken af om half oktober nog een
keer in  Randwijk samen te komen. Dan gaan we naar  de late  rassen kijken,  en
stellen  we  de  lijst  samen  van  de  volgende  30  erfgoedrassen  die  we  gaan
vermeerderen. De (voorlopige) datum is 10 oktober, van 13:00-15:00h in de kantine
van FruitConsult, daarna volgt weer een bezoek aan de appelcollectie.
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