Een avond met een gevarieerd programma over het fruit van het heden en het verleden voor leden en niet-leden

Regiobijeenkomst op
1 december 2017 in Zoelen
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leden op het gebied van fruit, daar
gaat het om. En, om het bevorderen van de samenwerking tussen
de acht verschillende pomologische
verenigingen en particulieren die
zich onafhankelijk noemen, maar
zich wel kunnen aansluiten bij het
Nederlands Fruit Netwerk met een
appelcollectie. Deze samenwerking
begint op gang te komen.
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In deze notenperserij worden walnoten en hazelnoten geperst. Eerst
worden deze ontdaan van de dop en
dan geroosterd. Uit de persdoeken
stroomt bijna direct de goudkleurige olie.
Voorzitter Tammo Katuin heet iedereen welkom. Het aantal aanwezigen is 27. Doel van de regiobijeenkomsten is het contact met de
leden te versterken, het uitwisselen
van kennis en het werven van nieuwe leden. Om 17 minuten over half
acht meldt zich al een nieuw lid aan
en daarmee begint de avond al goed!
De voorzitter van de nieuwe Nederlandse Notenvereniging (opgericht
in 2017) houdt een praatje aan de
hand van een collage van (biologisch geteelde) noten. Het netwerk
is gestart in 2014. Het ledenaantal
van deze nieuwe vereniging is snel
groeiende; op dit moment zijn het
er 32.
Er is nog niet veel literatuur over
walnoten, maar wel kennis. Er is
een concepthandleiding voor de
teelt van hazelnoten in ontwikkeling. Het is zoeken naar literatuur
over noten.
Op de website www.notenvereniging.nl is informatie over deze vereniging te vinden.
Daarna zingt Henk Groote het perenlied.
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De NPV is te gast bij Mobipers in
Zoelen. Het is even zoeken, want het
is al vroeg donker. De meeste bezoekers zijn om half acht aanwezig in de
notenperserij in de schuur, een leuke
ambiance. Op tafel staan pakken appelsap met een kraantje om sap uit te
tappen, als welkom voor de bezoekers.

Roelf Koning vertelt over de promotieactiviteiten van de NPV. In 2017
zijn 60 nieuwe leden geworven. De
NPV heeft nu ruim 700 leden. Kennisoverdracht tussen de NPV en de
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Marien Zeilstra introduceert de
plannen voor een determineercursus UPOV-B voor de rasbepaling
van appel en peer. UPOV betekent
International Union for the Protection of New Varieties of Plants. De
Europese Unie stelt rassenregistratie van fruitsoorten op basis van de
nieuwe Europese richtlijn verplicht.
Het betreft artikel 17 van de nieuwe
Fruitrichtlijn. Naktuinbouw heeft
opdracht van de Nederlandse overheid gekregen dit Europese beleid
uit te voeren.
Rassen van de A-categorie zijn
uitgebreider beschreven. Dit zijn
rassen vanaf 2012. De rasbeschrijvingen van de B-categorie, dat wil
zeggen rassen van voor 1 oktober
2012, moeten qua kenmerken zo-

Otto Vloedgraven deelt zijn snoeikennis met de aanwezigen.

veel mogelijk voldoen aan de TQ,
de richtlijnen van de CPVO (Communautair Bureau voor Plantenrassen)-protocollen of UPOV-eisen. Om een voorbeeld te geven:
beschrijvende termen van het formaat van een vrucht, zoals ‘klein’,
‘middelmatig’ enzovoort zijn niet
specifiek genoeg. Je moet daarbij
zoveel mogelijk uitgaan van de referentierassen die in de TQ genoemd
zijn. Eventueel kun je de werkelijke maten geven, dan zijn die altijd
terug te voeren op de juiste aanduiding in de TQ. Veel kenmerken
kunnen gemakkelijk aan de hand
van foto’s beoordeeld worden, bijvoorbeeld de vorm van een vrucht.
Vandaar dat moderne pomologen
het belang inzien van goede foto’s
van vruchten.
Als teeltmateriaal van fruitgewassen, evenals van fruitgewassen die
voor de fruitteelt worden gebruikt,
niet voldoen niet aan de richtlijn
betreffende het in de handel brengen van dergelijke gewassen, mogen
ze niet in de handel gebracht wor-

oh peer
elk jaar weer
je bent de schat van onze tuin
alles valt in puin
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Na de pauze is het
woord aan Otto Vloedgraven. Hij is al 20 jaar
professioneel
hoogstamsnoeier en injij blijft staan
structeur en docent van
laat de eeuwen gaan
hoogstamcursussen.
oh peer, oh peer
Hij heeft in het afgeloonder de boom op en neer
pen jaar een aantal artikelen in de Pomospost
Refrein
geschreven over prakoh peer, daar ben je weer
tische snoeionderwerbeetje stout
pen: over de opbouw
´s winters is het koud
van appelhoogstambohet is weer
men, over aanplant en
die eeuwige kleipeer
vormsnoei en over achwe lusten ze niet
terstallig onderhoud bij
we moeten ze niet
hoogstamfruitbomen.
we smijten ze weg als niemand het ziet
Hij beantwoordt een
maar vergeet ze niet
aantal vragen van de
aanwezigen. Onder anRefrein
dere komt de opbouw
oh peer, daar ben je weer
van hoogstamfruitbomen ter sprake en het
Tekst: T.J. Katuin ©
wel of niet kiezen voor
Muziek: H. Groote ©
een harttak. Otto kiest
bij appelbomen voor
meerdere gesteltakken
de hoogte in en niet
den. De NPV is begonnen met rasbeschrijvingen van de B-categorie één harttak. Dat kan makkelijker
voor stoofperen. Deze beschrijvin- bij een peer, want die die heeft een
gen voldoen aan de richtlijnen, van groeiwijze met een dominante hartde CPVO-protocollen of UPOV-ei- tak (de zogenaamde apicale dominantie).
sen.
Voor de UPOV-uitgave appels, zie: De vraag wordt gesteld door het bewww.upov.int/edocs/tgdocs/en/ stuur waarom een hoogstamexpert
als Otto Vloedgraven in de afgelopen
tg014.pdf
voor peer, zie: www.upov.int/edocs/ jaren niet in beeld was bij de NPV.
De heer Vloedgraven vertelt dat hij
tgdocs/en/tg015.pdf
Marien Zeilstra noemt ook appel- tot op heden vooral actief is geweest
rassen die geschikt zijn voor het in het hoogstamcircuit van de promaken van cider. Uit ervaring kan vinciale stichtingen Landschapsbehij melden dat de bekende Elstar heer. Die hebben ook al tientallen
het beste appelras voor cider is. Er jaren snoeicursussen georganiseerd
moet citroenzuur, aardbeiensiroop en de Stichting Landschapsbeheer
of cassis toegevoegd worden voor Gelderland leidt in verschillende
de smaak. Appelcidercake is heerlijk gemeentes hoogstambrigades op.
en niet moeilijk te bereiden. Kijk Hij heeft meegewerkt aan het be-
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Het perenlied

kende Handboek Hoogstamfruit
van Landschapsbeheer Nederland,
waarvan in 2008 de tweede druk is
verschenen. Het handboek is aanwezig in het Documentatiecentrum
van de NPV-Fruithof.
De provinciale Stichtingen voor
Landschapsbeheer - al dan niet
samengegaan met een provinciaal Landschap zoals in Overijssel maken onderdeel uit van een hoogstamcircuit dat echter weinig tot
geen contacten heeft met de pomologische verenigingen. Otto Vloedgraven is daarom ook heel blij dat
dit contact er nu wel is en ook dat
hij nu praktische snoeikennis en
-ervaring kan doorgeven aan leden
van de pomologische verenigingen.
Er wordt gevraagd of er al eens een
inventarisatie van rassen in hoogstamboomgaarden is geweest in
het rivierenland. Dat blijkt niet het
geval en er is weinig documentatie
van plaatselijke rassen bekend. Auke
Kleefstra antwoordt dat hij hiermee
bezig is geweest. Diverse aanwezigen geven aan dat zij het een goede
zaak zouden vinden als het weer opgepakt zou worden.
Thijs Banken, teler van krozen en
voorzitter van de Stichting Schone
Fruitteelt, houdt een presentatie
over zijn krozenproject. De term
‘schone fruitteelt’ staat voor een
schoon milieu, landschapsschoon
en natuurschoon.
Zie: http://schonefruitteelt.123website.nl
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eens op de website cider voor ieder: www.
cidervoorieder.nl

Verderop in dit blad kunt u het verhaal van Thijs Banken over de kroos
lezen.
Na een proeverij van allerlei heerlijke drankjes en hapjes sluit Tammo
Katuin de bijeenkomst.
Roelf Koning. Met dank aan Otto Vloedgraven
voor zijn bijdrage aan dit verslag.
Foto: Tammo Katuin.
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