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Verslag bijeenkomst Nederlands Fruit Netwerk (NFN) 
 
Datum: 8 maart 2017 
Plaats: WUR, Droevendaalsesteeg 1, 6708 PB Wageningen, gebouw 107 (Radix), zaal M06 
Tijd: 13.00 uur 
Aanwezig:  Chris Kik, Willem van Dooijeweert, Obe Bootsma, Tammo Katuin, Marianne 
van Lienden, Griet Bergsma, Jan Woltema, Jan Zandbergen, Jeanne Zandbergen-van den 
Boom, Thijs Jostmeijer, Geo de Kruijk, Hennie Rossel, Ger van Santvoort, René Zanderink, 
Sierd Zijlstra 
Afwezig met kennisgeving:  Auke Kleefstra, Wil Ramaekers, B. Jorritsma, Jan Soogelee, 
Lukas Duijts, Henk Jan Schutte, Harry van der Laan, Jan Veel, Aafke Meinesz, Martin 
Pelleboer, Fruitteeltmuseum, Museumtuin 't Olde Ras 
Afwezig zonder kennisgeving:  Rein Baars, Gerard Brouwer, Frits Doornenbal, Loek 
Hilgers, Piet Maagdenberg, H. van Zanten (niet bereikbaar), Marien Zeilstra (niet bereikbaar) 
 
Agenda 
 

1. Opening en vaststelling agenda 

Voorzitter Obe Bootsma opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom. De agenda 
wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

2. Verslag bijeenkomst 13 december 2016 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld, met de kanttekening dat de afkorting NFN staat 
voor Nederlands Fruit Netwerk. 
 

3. Toelichting uiteindelijke structuur 

De structuur ziet er als volgt uit. Het Nederlands Fruit Netwerk (NFN) is als zelfstandig 
onderdeel ondergebracht bij Stichting Museum De Oerakker. Hierdoor maakt het NFN 
samen met de netwerken Eeuwig Moes en De Bekoring deel uit van Stichting museum De 
Oerakker en is daarmee onderdeel van het “plantendeel” van het Nationaal Platform 
‘Nederlands levende culturele erfgoed’.  
De bestaande structuur van de verschillende verenigingen blijft intact. Iedere pomologische 
vereniging levert een ‘expert’, d.w.z. een rassenkenner. De expertgroep werkt in eerste 
instantie regionaal.  
Er worden twee coördinatoren aangesteld: een coördinator ten behoeve van de experts en 
een bestuurlijk coördinator die het contact met de verenigingen, de Oerakker en CGN zal 
onderhouden.  
Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) heeft een ondersteunende rol in de 
continuïteit van de instandhouding van de oude fruitsoorten. 
Het NFN bestaat op dit moment uit zes leden: de Noordelijke Pomologische Vereniging, de 
Pomologische Vereniging Noord-Holland, het Pomologisch Genootschap Limburg, het 
Kenniscentrum Oude Fruitrassen Vrienden van het Oude Fruit, de Stichting Fruitcultuur 
Brabant en het Fruitteeltmuseum Kapelle. Twee organisaties verbinden zich nog niet aan het 
NFN: Fruit yn Fryslân en Museumtuin ’t Olde Ras. Laatstgenoemde zal voor de zomer de 
beslissing nemen tot deelname aan het NFN. Het is jammer dat Midden-Nederland niet 
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vertegenwoordigd wordt in het NFN. Er zal worden onderzocht op welke wijze de deelname 
uit deze regio kan worden betrokken bij het NFN. 
 

4. Plannen bijdrage CGN 

Willem van Dooijeweert krijgt het woord over het faciliteren van de samenwerking. CGN 
beheert twee databanken, die van de eigen CGN-collectie en de Nederlandse appeldatabase, 
zie www.appelcollecties.nl  Laatstgenoemde is na 12 jaar nieuw leven ingeblazen, omdat 
deze incompleet was en niet langer up to date. Er zijn 1600 appelrassen aangemeld, dit 
aantal is onvolledig. 
 
De volgende actie is noodzakelijk: 
►Afstemmen noodzakelijk 
►De Nederlandse appeldatabase completeren 
►Aanwezigheid van collecties bij deelnemers met de bijbehorende gegevens up to date 
maken  
►Duidelijk maken wat dit vraagt van verenigingen en onafhankelijke instandhouders  
►Aangeven hoe het NFN hiermee aan het werk kan gaan 
►Onderzoeken wat typisch Nederlands erfgoed is, welke appelrassen typisch Nederlands 
zijn 
►Toelichten hoe de CGN-collectie tot stand gekomen is 
 
Uitvoering van het project zal stap voor stap geschieden en in de jaarlijkse bijeenkomst zal 
dit worden overlegd. 
Er volgt een vragenrondje. Er wordt gevraagd of je als vereniging de gegevens zelf kunt 
invullen. Het formulier voor de invoering van gegevens betreffende de verschillende 
collecties is te downloaden van bovengenoemde website gebruikmaking van het bestaande 
format. De term ‘donorinformatie’ betekent herkomst van het enthout. Opgemerkt wordt 
dat de paspoortgegevens van de rassen vaak ontbreken waardoor deze niet ingevuld kunnen 
worden. Als de gegevens ontbreken, vul je niets in. In de kolom ‘opmerkingen’ kun je de 
vermoedelijke rasnaam kwijt. Streekrassen vormen een probleem, doordat ze nergens 
beschreven worden. Je kunt de streeknamen gewoon aanhouden. Met de experts zal 
bekeken worden of het aantal kolommen aanpassing behoeft. De experts geven binnen 
twee maanden (dus vóór juni) alle appelrassen door.  
 

5. Inzet en werkwijze experts 

De samenstelling en werkwijze van de expertgroep zal anders verlopen dan voorgesteld is in 
de vergadering van 13 december 2016. Als gevolg van een aantal reacties in genoemde 
vergadering en de namen die zijn voorgedragen, is het voorstel aangepast. Besloten is nu te 
starten met een groep van lokale experts die regionaal de bestaande collectie beoordelen in 
kaart brengen. Daarnaast wordt een landelijke expert, de zogenaamde coördinator 
expertgroep, aangesteld, die de experts en de organisaties die niet beschikken over een 
lokale expert zal begeleiden. De manier waarop de lokale expert beoordelen, identificeert en 
inventariseert wordt in een gezamenlijk overleg begin mei worden vastgesteld. 
Onderwerpen die in dit overleg aan de orde zullen komen, zijn het vaststellen van 
identificatiecriteria van oude fruitrassen, identificeren van alle fruitrassen, herkomst, 
uitwisseling, duplicaten en dergelijke. Tijdens de inventarisatie wordt regelmatig contact 

http://www.appelcollecties.nl/
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onderhouden met de landelijke coördinator over de voortgang. De eventuele ‘moeilijke 
gevallen’ zullen in een groter verband (met meerdere experts) worden besproken en 
beoordeeld. 
 

6. Personele bezetting experts 

Iedere vereniging heeft de naam ingeleverd van een expert die de collectie gaat 
inventariseren. Het CGN heeft geen expert. Er blijkt enige verwarring te bestaan over de 
term van expert. Hieronder wordt iemand verstaan met kennis van de collectie of iemand 
die de collectie beheert, het kan beide. De experts komen landelijk bijeen. Hennie Rossel is 
benoemd tot coördinator experts. 
 

7. Bestuurlijk coördinator 

Er is gekozen voor de aanstelling van een bestuurlijk coördinator, omdat het Netwerk te 
maken heeft met verschillende actoren, zowel naar de verschillende verenigingen als naar 
individuele initiatieven waarmee contact wordt onderhouden. Daarnaast is afstemming 
nodig met het CGN en Stichting De Oerakker over jaarplannen en inzet van het CGN. Taken 
van de bestuurlijk coördinator zijn de voorbereiding van twee netwerkbijeenkomsten per 
jaar, één in Wageningen en één op locatie.  
 

8. Personele bezetting bestuurlijk coördinator 

Bestuurlijk coördinator is Marcel Rutten, universitair docent aan de Technische Universiteit 
Eindhoven.  Hij is als vrijwilliger betrokken bij de Hoogstamboomgaard, de stichting 
fruitcultuur Brabant en is lid van het pomologisch genootschap Brabant. Op verzoek wordt 
samen met het verslag zijn CV aan alle verenigingen toegestuurd.  
 

9. Wvttk 

Hennie Rossel stelt aan de orde of hij een vergoeding kan krijgen voor reiskosten. Het is heel 
moeilijk om jaarlijks een vast subsidiebedrag te krijgen hierover zijn al gesprekken met EZ 
gevoerd. Ook het CGN wordt gekort door Den Haag. Obe Bootsma is bezig met 
fondswervingsaanpak samen met de partners van het nationaal platform. 
De website van de Oerakker wordt uitgebreid met een knop voor het NFN.  
Obe vraagt of alle verenigingen hun contactgegevens (naam contactpersonen, adres , tel.nr, 
website e.d.) aan hem willen doorgeven. Hij zal er voor zorgen dat deze in een apart bestand 
onder de knop NFN worden opgenomen. 
  

10. Rondvraag 

De pomologische verenigingen worden hierbij uitgenodigd op de najaarsvergadering van het 
Netwerk Eeuwig moes van de Oerakker. 
 

11. Sluiting 

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng, wenst iedereen wel thuis en sluit 
om 16.00 uur de vergadering. 
  



 4 

Actiepunten  
Ad. 3  Elke pomologische vereniging levert een expert/rassenkenner van de eigen collectie. 
Er zijn al namen bekend; er zijn enkele twijfelgevallen bij. Obe nodigt hen zo spoedig 
mogelijk uit (eind april / begin mei). 
Obe Bootsma maakt een functiebeschrijving van de ‘coördinator expertgroep’.  
Ad 4  Iedere vereniging inventariseert haar appelcollectie met behulp van het protocol 
zoals afgesproken in het overleg (april / mei) met de experts.  
Ad 5  De manier waarop de lokale expert de collectie beoordelen, identificeert/ 
inventariseert in een gezamenlijk overleg vaststellen. 
De verenigingen/organisaties geven binnen twee maanden dus voor juni alle appelrassen 
van hun collectie door. Zie format appeldatabase.  
Ad 7 Obe Bootsma stuurt alle verenigingen/organisaties de cv van de bestuurlijk 
coördinator. 


