
Notulen bijeenkomst Nederlands Fruit Netwerk, 
11 december 2019, Wageningen Universiteit, 12:55 - 16:30h
Locatie: WUR, Gebouw 107, zaal W.05, Droevendaalsesteeg 1, 6708 PB Wageningen.

Aanwezig:  Jan  Zandbergen,  Jeanne  Zandbergen-van  den  Boom,  Marianne  van
Lienden, Ger van Santvoort, Walter den Hollander, Els Puijk, Thijs Jostmeijer, Geo de
Kruijk, Auke Kleefstra, Hennie Rossel, Marcel Rutten (vz en notulist), Chris Kik.
Afgemeld: Willem van Dooijeweert, Rogier Tan, Louis Dolmans.

Opening 13:00h
We beginnen 5 minuten later dan gepland, slaan voor nu de vaststelling agenda even
over en gaan meteen naar het eerste inhoudelijke agendapunt, omdat Chris maar
even tijd heeft: De toestand van de Oerakker. Chris Kik van het CGN, en jarenlang
coördinator van de Oerakker vanuit het CGN, is uitgenodigd om e.e.a. toe te lichten. 

Korte uiteenzetting van de gebeurtenissen binnen de Oerakker, door Chris Kik
Verleden  jaar  is  na 10  jaar  Oerakker  het  voltallige  bestuur  van  de  Oerakker
opgestapt omdat het tijd werd voor een nieuwe koers. Rob Plomp is als voorzitter
aangetreden.  Hij  heeft  een tijdje geïnventariseerd hoe de Oerakker erbij  stond in
termen van activiteiten, doelstellingen en connecties, en concludeerde dat hij niet in
zijn eentje in staat is om de Oerakker te revitaliseren. Het oude bestuur was een
bestuur op afstand, bemoeide zich niet of nauwelijks met de netwerken. 

Van  de  drie  netwerken  is  alleen  het  Nederlands  Fruit  Netwerk  actief  in
groepsverband,  met  regelmatige  bijeenkomsten  waar  gezamenlijke  activiteiten
worden ontplooid. De andere twee netwerken zijn ook wat kleiner. De Bekoring telt
minder dan vijf actieve leden, en eigenlijk komt alles op coördinator Theo Bastiaens
terecht,  netwerk  Eeuwig  Moes  heeft  wat  meer  actieve  leden,  maar  die  werken
individueel  en  spreken  elkaar  alleen  op  centraal  georganiseerde
Oerakkerbijeenkomsten. Verder zijn er nog de stichting Zeldzame Huisdierrassen, en
de  stichting  Bronnen  die  gelieerd  is  aan  Staatsbosbeheer.  Deze  twee  worden
genoemd in verband met de Oerakker, maar zijn op zichzelfstaande groepen. Chris
merkt op dat SBB vooral bezig is met bomen, en niet zozeer met biodiversiteit.

Inmiddels  zijn  twee  vooralsnog  naamloze  personen  aangetrokken  van  buiten  de
Oerakker,  om het  bestuur  te  komen  versterken.  Eén  van  deze  personen  is  een
communicatieadviseur, hetgeen handig kan zijn bij de uitbreiding van (broodnodige)
PR-activiteiten.  
Marcel vult verder aan: In de ochtend is er overleg geweest tussen de voorzitter van
de  Oerakker  (Rob  Plomp),  Chris  Kik  en  de  twee  coördinatoren,  die  van  het
Nederlands Fruit Netwerk en van netwerk De Bekoring. In die vergadering is bedacht
dat de Oerakker haar doelstellingen een keer moet heroverwegen en opnieuw moet
formuleren. Tegelijk zijn de twee aanwezige coördinatoren verzocht tot het nieuw te
vormen bestuur toe te treden. Beiden hebben daar schoorvoetend ja op gezegd. De
derde coördinator (van Eeuwig Moes) is de huidige voorzitter van de Oerakker, Rob
Plomp. Op deze manier zijn alle netwerken vertegenwoordigd in het bestuur.



Standpunt NFN m.b.t. de gebeurtenissen binnen de Oerakker. Hoe kijken wij er
tegenaan?
We gaan meteen maar door met onze visie op de Oerakker. De teneur is dat we blij
zijn dat het voortbestaan van de Oerakker in elk geval voorlopig veiliggesteld is. De
Oerakker  wordt  gezien  als  een  overkoepelende  organisatie  die  (samen  met  het
CGN) haar nut kan hebben als het gaat om publieksactiviteiten, fondsenwerving etc.
In dat verband noemt Jan de Brabantse Milieufederatie, die als koepel voor diverse
milieuclubs  in  het  Brabantse  fungeert  en  aanspreekpunt  is  voor  de  overheid  en
andere instanties. Auke spreekt uit dat het goed is dat de Oerakker behouden blijft,
want de stichting is belangrijk voor het behoud van agrarisch cultureel erfgoed, en
kan een versterkende functie hebben door de combinatie van de drie netwerken. 
Geo vraagt hoe de loyaliteit van Marcel is als de belangen van de Oerakker en het
Fruit Netwerk niet overeenkomen. Een terechte vraag, Marcel zegt dat zijn loyaliteit
primair bij het Fruit Netwerk ligt, en tegelijkertijd dat hij de kans dat die belangen ooit
tegenstrijdig worden vrij laag inschat. 
Thijs merkt op dat hij niets merkt van de aanwezigheid van de Oerakker, en dat wordt
van  diverse  kanten  met  instemming  begroet.  Zou  het  ooit  zover  komen  dat  de
Oerakker ophoudt te bestaan, dan kunnen we als Nederlands Fruit Netwerk alleen
verder, want dat is nu al een beetje de de facto situatie. 
De koppeling  met  het  CGN is  voor  het  Fruit  Netwerk  op dit  moment  van groter
belang, Ger merkt in dat verband op dat we in elk geval de garantie moeten krijgen
dat we toegang behouden tot het materiaal dat in Randwijk staat, ook als dat ooit
mocht dreigen te verdwijnen om wat voor reden dan ook. Iets dergelijks is aan de
hand bij de NPV: De NPV levert per jaar 25 perenbomen aan Staatsbosbeheer, en
houdt daar gedurende 15 jaar rechten over om die alsnog te vermeerderen. 
De discussie dwaalt vervolgens af naar juridische details rond eigendomsrecht en
gebruiksrecht van bomen en entmateriaal. We besluiten om dit verder te laten rusten
en  een  nieuwe  bijeenkomst  in  te  plannen.  In  die  bijeenkomst  kunnen  we  ook
terugblikken  op  onze  vorderingen  tot  nu  toe  en  de  verdere  toekomstplannen  en
doelstellingen van het Fruit Netwerk, ook in combinatie met de Oerakker, eens wat
verder uitwerken. 

Vaststellen agenda 
Auke  wil  graag  weten  hoe  de  determineer/inventarisatiedag  bij  het  OpenLucht
Museum (OLM) verder afgewikkeld is en of er een vervolg komt. Zie WVTTK. Voor
het overige blijft de agenda ongewijzigd.

Notulen 11 oktober (bijeenkomst Randwijk)
Hennie wil bij de synoniemenbepaling graag toegevoegd zien dat de falso’s op een
goede manier behandeld worden.  Ger merkt op dat de bestelde onderstammen niet
de beoogde M9.T337 zijn, maar op advies van Janssen Nederweert is overgestapt
op  M9.RN29.  Deze  onderstam  zou  beter  zijn  bij  herplaatsingen  van  appels  op
dezelfde plek als waar al eens een appel gestaan heeft.
Beide opmerkingen worden in de notulen verwerkt en daarmee worden ze definitief.
Naar aanleiding van de notulen vraagt Marianne of er belangstelling was voor de
flyers van het NFN op de EuroPOM, Marcel zegt dat hij er twee uitgedeeld heeft, dat
het  bezoek  tegenviel  en  het  PGL  achterin  een  hoek  van  de  expositieruimte
weggestopt was. Het was ook nog eens een regenachtige dag, Er was dus relatief
weinig belangstelling. De flyer wordt met deze notulen verspreid.



Eigen website: fruitnetwerk.nl. Naam NFN aanpassen?
Er is geopperd om de naam van het Nederlands Fruit Netwerk aan te passen aan de
URL:  Fruit  Netwerk Nederland.  Daar  zijn  we snel  mee klaar:  nee,  gaat  niks aan
veranderen, is het vrijwel unanieme besluit. 
De acute noodzaak voor een eigen website is weggevallen nu het CGN besloten
heeft om de appeldatabase toch zelf in beheer te houden. Thijs en Marcel gaan een
provider zoeken en dan de inhoudelijke kant van de site wat moderniseren. Er staan
nu notulen op, en een verhaal van minstens drie jaar geleden. Dat kan beter. 

Eigen bankrekening
De Oerakker  heeft  een  eigen  bankrekening,  en  we  komen  waarschijnlijk  niet  in
aanmerking voor een goede doelen rekening. Kosten zouden dus ongeveer €200,--
per jaar zijn. Gaan we vooralsnog niet doen, we brengen onze financien onder in de
Oerakker, maar daar moeten dan wel duidelijke afspraken over gemaakt worden.

Jaarverslag?
Marcel  licht  nogmaals  het  nut  van  een  jaarverslag  toe,  als  informatiebron  voor
derden (maar ook voor onszelf). Geo vraagt wie dat gaat maken. Marcel wil dat wel
doen, maar heeft informatie nodig (en foto’s) van de leden. Marcel maakt een opzetje
waarin  iedereen  zijn  NFN-activiteiten  van  het  afgelopen  jaar  gerubriceerd  kan
aanleveren, en verwerkt dat tot een lopend verhaal. 

Keuze nieuwe aanplant. 
In een levendige discussie worden 32 nieuwe erfgoedrassen uitgezocht. Thijs heeft
een berg  werk  verzet  en  alle  selecties  verwerkt  in  een overzicht  waarin  ook de
collectie van het CGN al  is meegenomen. De keuze is daardoor beperkt  tot  een
zestigtal rassen. Het gaat al een stuk gestructureerder dan verleden keer, rassen die
slecht beschreven zijn of waarvan de herkomst onzeker is worden niet meegenomen.
We kiezen 32 rassen, zodat we bij  evt. uitval van een ras of onvolledige levering
tegen de herfst toch 30 rassen klaar hebben. Hennie merkt op dat we goed moeten
opletten bij de naamgeving, tijdens het doorlopen van de keuzelijst komen toch nog
een paar synoniemen bovendrijven. We besluiten om begin 2020 met een kleiner
gezelschap de namen/taxonomie nog een keer goed door te nemen. 

Dit zijn ze geworden, met beoogde enthoutleverancier ernaast:
Let op: de onderstammen zijn 8-10 mm dik, probeer enthout te knippen dat zo
goed mogelijk past.

Ras Enthoutleverancier

Anna Boelens Auke Kleefstra

Boerma-Appel Auke Kleefstra

Coelhorst Walter den Hollander

Dekker’s Glorie POMVNH

Dokkumer Nije Auke Kleefstra

Dubbele Grauwe Gulderling Hennie Rossel

Gele Soete Silverling Hennie Rossel

Hermien van Eibergen Hennie Rossel



Ras Enthoutleverancier

Hollandse Bellefleur POMVNH

Hondertmarken Hennie Rossel

Jansen van Welten Ger van Santvoort

Lentse Rode Jan Zandbergen

Present van Friesland Auke Kleefstra

Present van Holland POMVNH

Rabauw Hennie Rossel

Rode Kroonsappel Hennie Rossel

Roosappel Hennie Rossel

Schutters Reinette Auke Kleefstra

Schone van Iephof Auke Kleefstra

Vlaamse Schijveling POMVNH

Wijker Pippeling POMVNH

Willem III VOF

Winter Bloem Soet (Knoop) Hennie Rossel

Zoete Campagner POMVNH

Zoete Dolphijn Jan Zandbergen

Zoete Ermgaard POMVNH

Zoete Holaert Auke Kleefstra

Zoete Kroon (Knoop) Hennie Rossel

Zoete Oranje POMVNH

Zoete Pippeling POMVNH

Zoete Princesse Noble Hennie Rossel

Zoete van de Bent Auke Kleefstra

Zoete Grauwe Reinette POMVNH

 
Aanlevering entmateriaal en vermeerdering, logistiek en planning. 
We  gaan  de  vermeerdering  op  dezelfde  manier  doen  als  afgelopen  keer:  De
enthoutleveranciers sturen hun entmateriaal naar Ger, en Jan, Ger en Marcel enten
de bomen bij Ger op een nader af te spreken datum, eind januari of begin februari.
Het streven is om het entmateriaal half januari in Someren te hebben. Dit is eerder
dan op de vergadering is afgesproken, maar na een check van de agenda’s moest
het  enttijdstip  een  paar  weken  vervroegd  worden.  De  exacte  datum  volgt  nog,
waarschijnlijk  eind  januari  of  de  eerste  week  van  februari  2020.  Els  wil  graag
meekijken.



WVTTK.
Auke: Het bezoek aan het OLM zou een vervolg moeten krijgen, naast een heel
aantal  nog niet  gedetermineerde rassen waren er  vragen over boombehandeling,
grondwerk en dergelijke. Hij  wil  daar  wel  een eerste aanzet  van een stukje  over
schrijven en dat naar het OLM sturen, nadat het ook door anderen gezien is. 
De eerste bevindingen van ons bezoek in september zijn samengevat in een excel
sheet die inmiddels naar het OLM is verstuurd. Auke heeft nog wat aanvullingen,
Marcel stuurt de lijst naar iedereen, zodat we allemaal op de hoogte zijn. De lijst
komt met deze notulen mee.
Marcel  geeft  aan dat  het  initiatief  voor een vervolgbezoek bij  het  OLM ligt,  Auke
merkt  op dat  ze t.z.t.  misschien wel  even aan die verantwoordelijkheid herinnerd
moeten worden.

Rondvraag
Auke  vraagt  naar  het  “Maos  en  Waols  Fruitbuukske”.  Els  heeft  een  exemplaar
meegebracht en Marcel merkt op dat het nog steeds te koop is. Hij heeft twee weken
geleden een exemplaar gekocht. Er is van diverse kanten belangstelling voor, Marcel
stuurt contactgegevens van de schrijver/leverancier (André Janssen uit Deest) rond.

Marianne vraagt of we de mensen van de RCE kunnen vragen om een stukje te
schrijven voor  de  Pomospost,  waarin  de  hoogstamboomgaardinventarisatie  wordt
besproken. Dan weten de lezers wat de bedoeling van die inventarisatie is en zijn ze
wellicht sneller genegen om mee te werken. Gaan we proberen te regelen. Er wordt
ook gevraagd hoe het met de inventarisatie staat, Marcel zegt dat e.e.a. voor eind
2020 afgerond moet zijn, omdat dat de maximale looptijd van het project voor de
RCE is.

Geo vraagt waarom we altijd om 13:00h beginnen met de vergadering en vraagt of
we iets vroeger kunnen beginnen, zeg 11:00h, zodat we voor de avondspits klaar
zijn. Marcel zegt dat e.e.a. historisch gegroeid is maar dat er geen enkel bezwaar is
om eerder te starten. Gaan we volgende keer doen.

Datum nieuwe bijeenkomst vaststellen
We komen 3 maart 2020, om 11:00h weer bij elkaar om de voortgang te bespreken,
en om eens  wat verder in de toekomst te kijken en onze doelstellingen te evalueren
en evt. bij te stellen.
In kleiner comité komen we op 21 januari bij elkaar bij Thijs (naast Thijs: Auke, Jan,
Jeanne,  Marianne,  Geo,  Marcel,  wellicht  nog  anderen),  om  de  taxonomie  en
synoniemen  van  onze  erfgoedlijst  goed  op  een  rijtje  te  krijgen.  Dat  vergt  wat
huiswerk, wordt aan de betreffende leden toegestuurd.
De datum voor het entwerk wordt waarschijnlijk 1 februari  of zelfs nog een week
eerder.  E.e.a. betekent dat het entmateriaal half januari in Someren moet zijn. Wordt
nader bepaald.

Sluiting
We  zijn  gewoon  op  tijd  klaar,  om  16:30h.  De  vz  bedankt  iedereen  voor  de
aanwezigheid en wenst iedereen goede feestdagen en een voorspoedige thuisreis.
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