Notulen vergadering Nederlands Fruit Netwerk, 10 oktober
2019, Proefbedrijf Randwijk, 12:30 - 17:00h
Lokatie: Kantine FruitConsult, proefbedrijf Randwijk, Lingewal 1, 6668 LA Randwijk.
Aanwezig: Els Puijk, Geo de Kruijk, Hennie Rossel, Auke Kleefstra, Ger van
Santvoort, Jeanne Zandbergen-van den Boom, Jan Zandbergen, Thijs Jostmeijer,
Willem van Dooijeweert, Rogier Tan, Marianne van Lienden, Marcel Rutten (vz).
Afgemeld: Walter den Hollander.
Erfgoedmateriaal
We beginnen met het lossen van de eerste erfgoedbomen die Ger heeft
meegebracht. We zijn meteen al een beetje vertraagd, Ger is onderweg opgehouden
door een onverwachte file. De Schone van Iephof heeft in twee van de drie bomen
vruchtboomkanker, Ger heeft die daarom niet meegenomen. In totaal zijn dus 29
erfgoedrassen geleverd aan het CGN. Het restant bomen (27 in totaal) wordt
verdeeld onder belangstellende NFN-leden. Willem maakt een groepsfoto t.b.v. het
twitteraccount van het CGN.
Opening
De vz. opent de vergadering om 13:15h, maant meteen tot snelheid, want we zijn al
te laat begonnen en de agenda is behoorlijk vol.
Vaststellen agenda
De agenda zoals rondgestuurd wordt onveranderd gevolgd, er zijn geen extra
agendapunten aangedragen.
Notulen 21 augustus (Randwijk) en 12 september (Openluchtmuseum Arnhem)
Beide notulen worden ongewijzigd goedgekeurd, en zijn daarmee definitief. Er wordt
gevraagd waarom we überhaupt op de vraag van het Openluchtmuseum (OLM)
ingegaan zijn, de vz geeft aan dat de combinatie erfgoed(streek)rassen en de
permanente expositie van diverse delen van Nederland in het Openluchtmuseum
bijzonder goed samen kunnen gaan, dat de aanplant van deze bomen op het OLM in
elk geval de erfgoedrassen onder de aandacht van een groot publiek kan brengen,
en dat die rassen dan tevens een visitekaartje van het NFN kunnen zijn. Het vergroot
onze zichtbaarheid, dus.
Eigen website
We kiezen uit de voorgestelde namen: fruitnetwerk.nl, fruit-netwerk.nl,
nlfruitnetwerk.nl, nederlands-fruit-netwerk.nl de meest voor de hand liggende:
fruitnetwerk.nl. Overleg achteraf (telefonisch dezelfde dag nog): Marcel gaat de
naam registreren, Thijs gaat op zoek naar een geschikte ISP. Inmiddels is de
domeinnaam geregistreerd, ten koste van EUR 4,83.
Eigen bankrekening
Marcel heeft navraag gedaan bij Rob Plomp en Chris Kik, omtrent de mogelijkheden
om mogelijke inkomsten van het NFN zodanig onder te brengen dat die exclusief
toegankelijk zijn voor het NFN. Daar is tot nu toe geen bevredigend antwoord op
gekomen. Rogier kan intussen wel via een stichting waarin hij actief is een rekening
aanmaken, maar dat gaat ca. EUR16,- per maand kosten. Is een beetje veel voor
een club zonder middelen, en bovendien kunnen we dat zelf ook als het nodig zou
zijn. We gaan het eerst nog een keer via de Oerakker proberen.

Aanwezigheid EuroPOM
Er wordt even gevraagd wie er naar de EuroPOM in Bilzen (B) gaan, de meesten
gaan als bezoeker, Ger en Marcel bemannen op zaterdagochtend de stand van het
PGL. Marcel geeft aan dat hij daar ook reclame gaat maken voor het NFN, en heeft
daartoe een flyer gemaakt in 4 talen, die daar rondgestrooid gaat worden. Willem
merkt op dat er veel tekst op staat, dat wordt beaamd. Auke zegt dat we zeker
moeten zijn dat er in de andere talen geen onzin staat, Marcel geeft aan vloeiend
Nederlands, Engels en Duits te spreken en te schrijven, Frans is een beetje een
probleem, maar kan via een tweetalige promovendus (met Franse moeder) opgelost
worden. E.e.a. moet nog aangepast worden, nog 6 werkdagen te gaan.
Jaarverslag
Marcel stelt voor om een jaarverslag te maken, zodat we een document hebben dat
we kunnen geven aan mensen die geïnteresseerd zijn in de acties van het NFN,
zodat die een indruk van onze activiteiten krijgen. Geo vraagt voor wie we dat
zouden doen, Marcel wijst op een eerdere vergadering waarin we het over de
opbouw van een portfolio van activiteiten hebben gehad (past performance hadden
we het toen over, maar er is natuurlijk een prima Nederlandse term voor). Het kan
handig zijn in de toekomst om evt. subsidiegevers of wie dan ook een compact
document met de belangrijkste wapenfeiten van het NFN te kunnen geven. Uiteraard
is het ook voor onszelf en de Oerakker handig om e.e.a. vast te leggen, anders dan
in de notulen van de bijeenkomsten. In het algemeen is de stemming voor een
jaarverslag positief, dat gaan we dus doen.
Inventarisatie hoogstamboomgaarden NL t.b.v. RCE, voortgang en toelichting
Er was wat onduidelijkheid over het nut en de noodzaak van de
hoogstamboomgaardeninventarisatie, zoals aangevraagd door de RCE. Marcel geeft
in een korte presentatie (met een paar verbeteringen en aanvullingen van Willem)
aan hoe e.e.a. tot stand gekomen is, en wat er uiteindelijk met de data gedaan wordt.
Bij sommigen heerst wat scepsis m.b.t. de haalbaarheid en de wenselijkheid van
deze inventarisatie. Willem geeft aan dat we snel overeenstemming moeten zien te
bereiken omtrent deze kwestie, want anders kan hij de vrijwilliger die de
inventarisatie nu doet bij het CGN, beter wat anders laten doen. We spreken af dat
we zoveel mogelijk informatie die nu voorhanden is naar het CGN sturen, en we
gaan proberen om knelpunten in de informatieverwerving mede op te lossen. Voor nu
voorzien we dat met name de provincies Groningen, Flevoland, Overijsel, Zeeland en
Limburg lastig gaan worden. We gaan proberen die informatie die we hebben zo snel
mogelijk bij het CGN te krijgen, zodat de inventarisatie op enig moment afgerond kan
worden. We voorzien geen nazorg, in de zin dat we na afhandeling van deze
inventarisatie niet blijvend de data van de RCE gaan onderhouden.
Voortgang inventarisatie en erfgoedbepaling + nieuwe aanplant
Voorafgaand aan de bijeenkomst is de laatste versie van de erfgoedlijst met
aanvullingen van de CGN collectie rondgestuurd.
Inventarisatie en keuzes per collectiehouder completeren.
Vrijwel iedereen heeft nu zijn/haar collectie-inventaris, met een waardering in termen
van erfgoedstatus en urgentie naar Thijs gestuurd, vlak voor de vergadering zijn nog
eens twee lijsten ingeleverd. Marcel drukt iedereen op het hart om voor zover dat
nog niet gebeurd is, zo snel mogelijk deze lijsten te completeren en naar Thijs te
sturen.
Referenties per ras vastleggen
Van een heel aantal rassen is nog niet aangegeven op basis van welke literatuur
men tot een determinatie is gekomen. Dit moet a posteriori nog aan de erfgoedlijst

toegevoegd worden. Marcel heeft al aangeboden om dit uit te zoeken, Geo geeft aan
dat voor de POMVNH inventaris dit in elk geval al gedaan is en biedt aan om die
gegevens beschikbaar te stellen (voor zover die nog niet in de paspoortgegevens
opgenomen zijn). Hennie zegt dat zijn inventarisatie in elk geval voorzien is van die
referenties, zie ook WVTTK.
Synoniemen elimineren
De erfgoedlijst zoals die nu is, bevat nog veel synoniemen, en die moeten zoveel
mogelijk verwijderd worden. Hennie heeft van de huidige lijst uitgezocht wat die zijn,
en overhandigt zijn bevindingen aan Thijs, die ze gaat verwerken in de erfgoedlijst.
Vertrouwend op het werk van Hennie gaan we nu niet verder naar synoniemen
zoeken in de erfgoedlijst.
Keuzes voor de volgende serie van 30 erfgoedrassen
We naderen het tijdstip waarop we geacht worden de vergaderruimte te verlaten, en
dus gaan we nu geen (voorlopige) keuze maken. Dat kunnen we zowiezo niet, want
nog niet alle data van de erfgoedselecties zijn verwerkt. Wel stellen we vast dat we in
vergelijking met verleden erfgoedkeuze, nu wat vroeger in het entseizoen bij elkaar
moeten komen om de te enten rassen vast te stellen, dan wordt het verzamelen van
enthout en het daadwerkelijk vermeerderen wat minder een haastklus dan verleden
keer. Ger gaat akkoord met het opnieuw faciliteren van de vermeerdering, en vraagt
of hij dezelfde onderstammen zal bestellen als begin dit jaar. I.v.m. het herplaatsen
van de appelbomen in een bodem waarin eerder appelbomen gestaan hebben, is het
misschien wenselijk om een ander type onderstam te kiezen dan de M9.T337. Er zijn
inmiddels onderstammen op de markt die beter resistent zijn tegen
herplantingsziekten (Geneva typen), maar kennelijk hebben die problemen met
wortelvorming. Voor nu kiezen we weer de M9.T337 onderstam. Ger gaat er weer
125 bestellen.
WVTTK
Hennie komt nog even terug op de synoniemen/homoniemen die veelvuldig gebruikt
worden in de pomologische wereld. Hij geeft aan dat het essentieel is dat iedereen
die data aanlevert voor de erfgoedlijst de paspoortgegevens, en dan met name de
referenties die gehanteerd zijn om tot een rasnaam te komen, goed aan te geven.
Zonder deze referenties is er geen beginnen aan om uit te zoeken of een ras
werkelijk datgene is wat de naam aangeeft. Divere auteurs hanteren nl. verschillende
namen voor dezelfde appel (synoniemen), en omgekeerd worden nogal wat dezelfde
namen voor totaal verschillende appels gebruikt (homoniemen). Van de accessies
die we in de erfgoedlijst opnemen, is het daarom essentieel dat de geraadpleegde
literatuur goed aangegeven wordt. Daar is iedereen het mee eens, de ontbrekende
informatie wordt in de komende winterperiode zoveel mogelijk aangevuld. Daarmee
is het probleem niet volledig opgelost, want het is nooit volledig na te gaan welke
literatuur daadwerkelijk geraadpleegd is bij de vaststelling van een ras, hooguit kan
een opsomming van mogelijke referenties gegeven worden. Zie ook het eerdere punt
“Referenties per ras vastleggen”.
Datum nieuwe bijeenkomst vaststellen
We spreken af om op 11 december weer bij elkaar te komen, in het Radix gebouw
van de WUR, bij het CGN. Het precieze tijdstip volgt nog. Aangezien we in
meerderheid naar de EuroPOM gaan, kunnen we daar ook nog een extra
determineerdag inplannen.
Rondvraag
Jeanne vraagt wanneer we de data voor de RCE inventarisatie bij het CGN moeten
indienen. Willem zegt zo snel mogelijk, maar er is geen harde deadline.

Late rassen Randwijk bekijken
Na de rondvraag gaan we eerst naar de late appels in de CGN collectie kijken. Van
een aantal late rassen wordt het ras geverifieerd. T.b.v. de fruitstand van het PGL op
EuroPOM nemen we nog wat appels mee ter tentoonstelling. Vanwege een
plotselinge stortbui gaan we vervroegd terug naar de vergaderlokatie, die inmiddels
weer beschikbaar is.
Determineren van evt. meegebrachte fruitrassen
We beginnen met de laatste appelrassen van het Openluchtmuseum Arnhem, die Els
daags van tevoren daar opgehaald heeft, waarvoor dank. Deze drie appelrassen
worden vrij snel van een naam voorzien, waarna we overgaan naar onze eigen
inbreng. We krijgen niet alles af, maar hier zien we wat de mensen van het NFN
beweegt: puzzelen met fruit, en gezamenlijk tot nieuwe vondsten komen. Wordt een
mens vrolijk van.
Sluiting
Willem geeft aan dat we voor 17:00h de vergaderlokatie moeten verlaten. We
vertrekken, met de vaststelling dat we op de EuroPOM nog even bekijken of een
extra determineersessie wenselijk is. In elk geval hebben we ook deze bijeenkomst
weer een aantal zinvolle stappen gezet.

