Ontwikkelen en vermarkten
van hoogstamfruitproducten

po

st

.n
l

vorm van vers fruit komt nauwelijks
voor. De grote variatie aan regionale rassen past niet bij de huidige vormen van versfruitverkoop via winkelketens die met grote volumes
werken en sterk gestandaardiseerde
kwaliteitsnormen hanteren voor
vorm, grootte en kleur.

Traditie fruitverwerking

Oostenrijk telt nog circa 54.000 ha
hoogstamfruitbomen, Zwitserland
circa 43.000 ha en Duitsland circa
300.000 ha. In Nederland wordt al
heel lang geen statistiek meer bijgehouden of een schatting gedaan. Als
we uitgaan van minstens hetzelfde
percentage achteruitgang als in België (80-95%) dan zouden we nu van
de oorspronkelijke 54.000 hectare
in 1953 nog tussen de 3.000 tot
10.000 ha over hebben. Maar waar
in de genoemde landen de belangrijke zorg ligt bij het behoud van de
boomgaarden met oudere bomen en
stimuleren van nieuwe aanplant, is
de Nederlandse situatie dat we ons
zorgen moeten maken over het juiste beheer van de vele duizenden jonge fruitbomen die de laatste 20 jaren, veelal via subsidieregelingen,
zijn aangeplant. In alle drie
Streuobst-landen zie je een grote inspanning om het fruit tot waarde te
brengen. Daarbij wordt vooral gezocht naar de verwerking van het
fruit. Ontwikkelen van afzet in de

In figuur 1 staat een overzicht van
wat voor verscheidenheid aan
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Eind maart 2014 organiseerde de
NABU in Kassel (Duitsland) een
meerdaagse bijeenkomst voor belangstellenden om kennis uit te
wisselen op het gebied van het ontwikkelen en vermarkten van allerlei
(vloeibare) producten op basis van
hoogstamfruit. Er was een uitwisseling met presentaties uit Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. En
ik mocht de situatie in Nederland
toelichten.

De drie landen hebben een lange
traditie in het verwerken van fruit
tot langer houdbare producten,
vaak vanuit een ambachtelijke wijze
van verwerken op de boerderijen en
in de dorpen. Een traditie die de Nederlandse hoogstamteelt niet kent.
De belangrijkste afzet van het Nederlandse hoogstamfruit in de eerste helft van de vorige eeuw was de
handel in tafel- en bewaarfruit.
Onze belangrijkste verwerking was
appelmoes met daarbij in ZuidLimburg ook de stroop.
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vooral het onderhoud ervan, voort
gaat, zie je in Oostenrijk en Zwitserland dat er sprake is van een stabilisatie. We hebben het dan over
Streuobst als een extensieve vorm
van fruitteelt, geen gebruik van
kunstmest en chemische bestrijding van plagen, met voor het landschapsbeeld kenmerkende hoge
fruitbomen en met een grote variatie aan voorkomende traditionele
fruitrassen.
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De NABU (Naturschutzbund) in
Duitsland stimuleert al vele jaren
de ontwikkeling en vermarkting
van producten op basis van
Streuobst (hoogstamfruit). De reden hiervoor is dat een eerlijke
prijs voor het geproduceerde fruit
als grondstof voor sap en andere
producten een economische basis
kan zijn om het onderhoud van
hoogstamboomgaarden te blijven
uitvoeren. Deze stimulering heeft
geleid tot allerlei initiatieven om
producten te ontwikkelen en te
vermarkten. Dat roept de vraag op
of er ook in Nederland meer met
het hoogstamfruit kan worden
gedaan.
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Al tijdens de introductie van het
programma blijkt dat de situatie
van de hoogstamboomgaarden in
de Midden-Europese landen nog
steeds zorgwekkend is. Maar waar
in Duitsland, en met name in Baden
Württemberg, de achteruitgang in
oppervlakte
boomgaarden
en
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Opvallende zaken die tijdens de bijeenkomst in Kassel werden gepresenteerd, zijn de productdifferentiatie, merkontwikkeling en marktpositionering. De productdifferentiatie
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Ontwikkelingen

De merkontwikkeling is gericht op
onderscheid in de markt. Hoewel er
sprake is van een lokale en regionale
afzetmarkt, groeit de behoefte naar
onderscheid van andere dranken en
naar het herkenbaar samenbrengen
van de verscheidenheid aan producten onder een herkenbaar merk.
Een belangrijke ontwikkeling in de
marktpositie is de samenwerking
die ontstaat met lokale en grotere
winkelketens. In alle landen worden producten van hoogstamfruit
nadrukkelijk gepositioneerd door
op het etiket de natuurwaarde van
de boomgaarden te vermelden en de
bereiding vanuit de vrucht en niet
vanuit geïmporteerd concentraat en
het niet gebruiken van kunstmest
en chemische bestrijding. Mostdrinkers worden daarmee gerekend
tot natuurbeschermers.
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In de jaren dertig van de vorige
eeuw heeft professor Sprenger in
Wageningen de productie van fruiten groentesap en vruchtwijnen gestimuleerd via onderzoek en voorlichting. Het fruit dat werd verwerkt in Nederland was echter de
slecht verkoopbare kwaliteit waardoor pasteurisatie extra nodig was.
En omdat de sapindustrie al snel na
de Tweede Wereldoorlog overging

is voor een deel een voortschrijdende variatie in dranken waarin een
hoeveelheid sap of Apfelwein is verwerkt. Een bekend voorbeeld is Apfelschörle, een mix van mineraalwater met appelsap. Maar ook Apfelwein met een laag of geen
alcoholpercentage en gemengde
sappen van verschillende vruchten
komen steeds meer op de markt. Interessant is ook zowel bij de sap-,
Apfelwein- als destillaatbereiding de
verwerking van fruit van één enkel
ras (sortenrein). Men richt zich daarbij op de specifieke smaak- en geurstoffen en de kleur van het sap van
een ras. Het is een indrukwekkend
gezicht om een tafel te zien met
daarop meer dan 50 verschillende
soorten ‘sortenreine’ appelsap die
sterk variëren in kleur en smaak en
mate van troebelheid. Dus sap van
een enkel ras.
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Vandaar dat in vele landen met gunstige mogelijkheden voor fruitteelt
al lang geleden een traditie ontstond waarbij men het sap liet vergisten. Het drinken van vergist appelsap is al bekend vanuit de vroege
middeleeuwen. De alcohol in het
vergiste sap zorgt ervoor dat microorganismen geen kans krijgen te
groeien. Zo kent de cider-, most- en
appelwijnbereiding een veel langere
traditie dan het drinken van vers
gepasteuriseerd sap. Dit vergistingsproces, als bewerking van fruit
op wat grotere schaal, is praktisch
onbekend in Nederland.

op het verwerken van geïmporteerde concentraten van elders uit Europa en daarna ook uit China (door
het hier weer aan te lengen met water en te voorzien van aromastoffen
die bij het concentreren zijn weggevangen) verdween de persapparatuur en de regionale verwerkingscapaciteit en logistiek al snel. En zo
heeft de bereiding van vers sap en
sapvergisting geen positie gekregen
in Nederland. De laatste jaren ontstaat er weer een kleinschalige sapbereiding met enkele mobiele persen (o.a. Welsumse sapmobiel en
Mobipers) en wat stationaire persstations. Heel weinig in vergelijking
met Duitsland waar 57 mobiele persen en 111 stationaire perslocaties
zijn.
In Europese landen waar al eeuwen
een fruitteelt bestaat, is er in bepaalde streken juist sprake van een
sterk ontwikkelde ambachtelijke en
industriële verwerking van fruit. Zo
zijn er bijvoorbeeld de ciderstreken
in Spanje, Frankrijk en Engeland en
in Midden-Europa waar gesproken
wordt over Apfelwein of (Gär)most.
In de ciderstreken zijn zelfs specifieke ciderrassen ontwikkeld. Men gebruikt voor de ciderbereiding vaak
een mix van zoete, zure en bittere
appelrassen. In midden-Europa is
dat niet het geval en gebruikt men
een mix van de rassen die men ook
als tafel- en bewaarfruit gebruikt,
hoewel men ook wel zogenaamde
‘Mostsorten’ onderkent.
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producten er onderscheiden worden
in Oostenrijk. Fruit is eigenlijk ‘verpakt’ water met daarin opgelost allerlei stoffen die het o.a. aantrekkelijk maken dat het fruit gegeten
wordt. Oorspronkelijk was fruit bedoeld om de zaden/pitten te verspreiden zodat de boom zich kan
voortplanten. In onze wereld van
geënte bomen is dat principe van de
biologie van de fruitboom in zoverre nog relevant dat veel rassen vroeger niet zijn ontstaan door gerichte
kruising, maar vanuit zaailingen
die vermeerderd werden omdat ze
een smakelijke en aantrekkelijke
vrucht leverden.
Er zijn vele bewerkingen mogelijk
zoals verkleinen, verhitten, inkoken, drogen, invriezen, versuikeren,
op alcohol zetten. Al de bewerkingen zijn gericht op het langer houdbaar maken van de fruitbestanddelen. Een traditionele bewerking is
het verkleinen van het fruit tot pulp
(Maische) en vervolgens persen tot
sap. Echter, vers sap is geen houdbaar product. Pasteurisatie van
fruitsap om het langer houdbaar te
maken, is pas goed mogelijk vanaf
de jaren dertig van de twintigste
eeuw.
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Samen met de wetenschapswinkel
van Wageningen Universiteit en
Researchcentrum hebben we een
project opgezet om te kijken of je
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Met de eerste productie op de fles
van het fruit uit de eigen IJsselstreek heeft het project zijn doel
bereikt. De stichting draagt het
idee aan en de mensen in de steek
pakken dit op en werken dit verder
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De bijeenkomst in Kassel werd afgesloten met een verklaring waarin
gepleit werd voor een grondstofprijs
van appelen en peren voor de boomgaardeigenaar van 25 tot 30 euro per
100 kg. Daarnaast werden aanbevelingen gedaan richting overheden
om hoogstamboomgaarden te erkennen als onderdeel van de vergroening binnen het Europese landbouwbeleid, het bieden van bescherming van het bestaan van de
boomgaarden via het natuurbeleid
en het ruimtelijke beleid. De overheid zou ook de voorlichting over

Nederland in boomgaarden voorkomen en die geschikt zijn voor
sapbereiding en ook potentie hebben voor ciderbereiding. In juni
2014 is er een ciderfestival gehouden in Deventer waar de eerste ciders uit de streek konden worden
geproefd. Ter afsluiting van het
project wordt nu nog een zogenaamde beslisboom ontwikkeld
waarbij de keuzes, waar een startende cidermaker voor staat bij elk
van de stappen in het bereidingsproces, worden voorzien van mogelijkheden met achtergrondinformatie. Ter illustratie zijn hier de
verschillende stappen in het bereidingsproces weergegeven.
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Eerlijke prijs, bescherming en
afzetbevordering

een begin gemaakt, vaak met deels
gebruik van fruit van specifieke ciderrassen uit Frankrijk of Engeland.
Maar onze insteek is om de ciderbereiding vooral te zien als een volgende mogelijkheid van het tot waarde
brengen van het eigen hoogstamfruit dat beschikbaar is in de IJsselstreek. Dit zijn de oude appelrassen
die vroeger werden geteeld. Praktisch betekent dit dat je je qua productiewijze en voor een smaaknorm meer zou moeten richten op
de ervaringen met Apfelwein en
most in midden-Europa dan op ciders uit Frankrijk, Engeland of
Spanje. Ook in midden-Europa
worden immers geen specifieke
mostrassen gebruikt voor het merendeel van de productie.
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Een punt van zorg is dat de sapconsumptie licht daalt en in Duitsland
Apfelwein gezien wordt als een
drank voor ouderen. De uitdaging is
om Apfelwein, al of niet als mix,
meer aantrekkelijk te maken als
drankje voor jongeren.
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het beheer van hoogstamboomgaarden en de fruitverwerking moeten ondersteunen. Een laatste aanbeveling was het bevorderen van de
afzet van hoogstamfruit naar kinderopvang, scholen en bedrijfskantines en ontwikkelen van educatie
voor kinderen over de herkomst van
fruit en gezond eten.

Ciderbereiding in Nederland
De stichting IJsselboomgaarden stimuleert het behoud van hoogstamboomgaarden in de IJsselstreek tussen Zwolle en Zutphen. Na de succesvolle introductie van de
Welsumse sapmobiel enkele jaren
geleden was de volgende stap in de
ondersteuning van boomgaardeigenaren het introduceren van ciderbereiding. Op een enkele plek in Nederland is de laatste jaren daarmee

van de traditionele oude appelrassen ook goede cider kunt maken.
In het project zijn verschillende activiteiten uitgevoerd. Studenten
hebben een marktverkenning gedaan naar doelgroep, afzetkanaal,
prijs en producteisen. Er zijn experimenten geweest met verschillende bereidingsvarianten en rassenmengsels, gevolgd door een proefpanel. Er is een bijeenkomst
georganiseerd in Wageningen
waarbij cidermakers, ciderimporteurs en andere belangstellenden
ervaringen en ideeën hebben uitgewisseld en vragen zijn geïnventariseerd rond de bereiding en afzet. De bijeenkomst kreeg een vervolg tijdens een discussie op het
tweede ciderfestival in Amsterdam
oktober 2013. Er is een groslijst samengesteld van appelrassen die in

uit. Uiteraard is er nog veel ontwikkelwerk te doen, zowel wat betreft het productieproces, de
mengselkeuze, de vergisting en
smaakontwikkeling en natuurlijk
de afzet in het gebied. Maar de potentie is er en ieder kan op eigen
schaal experimenteren met het
vergisten van sap van eigen fruit.
Rob le Rutte,
stichting IJsselboomgaarden

Tijdens de Souvenirs van Eeuwen
op 4 en 5 oktober zal Rob le Rutte
een lezing geven over het maken
van cider van Nederlandse oude
appelrassen. Zie ook de Agenda, de
achterkant van deze Pomospost en
onze website www.
souvenirsvaneeuwen.nl.
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