** Nieuwsbrief afdeling Hoogstamfruit Rivierenland **
Mei 2017
Met deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de voortgang en ontwikkelingen van de Afdeling
Hoogstamfruit Rivierenland. Naar aanleiding van de ledenvergadering van 30 januari 2017 zijn er door
het bestuur verschillende onderwerpen opgepakt.
Verwerken van gegevens ledenvergadering
Naast Mariënwaerdt is er ook contact opgenomen met Schulp (Breukelen), Kavel 55 (Herwijnen), over
de bereidheid voor de afname van fruit. De contacten zijn goed verlopen er zijn ook mogelijkheden om
fruit aan voornoemde bedrijven af te Zetten.
Tevens is er contact geweest met van de Valk (bomenkwekerij Erichem) en boerderij Schuttershof,
(Well). Van de Valk is biologische boomkweker en boerderij Schuttershof is een biologische boerderij
met een boerderijwinkel waar biologische producten worden verkocht.
Administratie leden
De administratie is helemaal op orde gebracht we hebben nu 22 leden. Op dit moment zijn er contacten
met een nieuw lid die ook onder SKAL het fruit wil afzetten. Maar overeenkomstig de regels van SKAL is
er eerst een periode van 3 jaar nodig voor omschakeling. Er is ook overleg met de gemeente
Geldermalsen om eigenaren van biologisch hoogstamfruit uit te nodigen om lid te worden van onze
vereniging (voor SKAL). Eigenaren die hoogstamfruit hebben en geen SKAL registratie willen kunnen lid
worden van VANL-TCW.
Informatie over het grazen van vee op biologische percelen
Op de vraag die we hebben gesteld aan SKAL over grazen/weiden van vee op biologische percelen is
het onderstaand antwoord gegeven door SKAL.
“ Op biologische percelen mogen gangbare dieren weiden voor een aaneengesloten periode van
maximaal 7 maanden per jaar. Het gebruik van het perceel door gangbare dieren moet geregistreerd
worden. Er gelden geen aanvullende voorwaarden voor voer/medicijngebruikt, etc. De mest die deze
dieren produceren op het biologische perceel telt wel mee bij de mestberekening”.
Opstellen lijst van Biologische boomkwekers (SKAL)
Er is een lijst samengesteld van biologische boomkwekers (ook hoogstamfruit). De lijst staat ter
informatie op de website van VANL-TCW / Hoogstamfruit.
Website VANL-TCW is vernieuwd
De website van VANL-TCW www.vanl-tcw-nl is door het hoofdbestuur vernieuwd. De site heeft een
mooie eigentijdse lay-out gekregen. Ook Hoogstamfruit heeft een plaats gekregen op de website. Allerlei
nuttige informatie kan hier worden ingezien, maar ook de nodige formulieren kun je hier downloaden.
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Gezamenlijke inkoop en plukdagen i.o.m. vrijwilligers
Tijdens de ledenvergadering werd duidelijk dat er weinig of geheel geen behoefte bestaat voor
gezamenlijke oppakken van inkoop van bijvoorbeeld: bomen, meststoffen etc.
Ook de animo voor plukdagen met vrijwilligers, zoals dit is uitgevoerd in 2016 was minimaal, een
enkeling heeft hier behoefte aan. De vereniging zal dit jaar geen plukdagen organiseren met vrijwilligers.
Stemmen op het project Hoogstamfruit bij de Rabobank
Bij de Rabobank is in het voorjaar het project Hoogstamfruit aangemeld. Vervolgens heeft de Rabobank
het project Hoogstamfruit geaccepteerd. Inmiddels heeft de stemming op dit project plaatsgevonden in
de periode van 1 april t/m 30 april. Op maandag 15 mei jongstleden heeft het bestuur de check
opgehaald. Voor de uitvoering van het project hebben we een bedrag van €1500 ontvangen.
Projecten
Project “Perendijk”
Het project “Perendijk” Rumpt wordt opgepakt door de initiatiefgroep Perendijk Rumpt. Hiervoor wordt
door de initiatiefgroep een stichtingsbestuur opgericht. Het bestuur van de afdeling Hoogstamfruit
Rivierenland heeft aangegeven bereid te zijn assistentie te verlenen bij het planten van de bomen,
uitzoeken van de soorten, snoeien van de bomen en eventueel inschrijving bij SKAL.
Projecten gemeente en provincie
Het bestuur van de Afdeling Hoogstamfruit Rivierenland oriënteert zich op mogelijkheden bij de provincie
Gelderland en/of gemeenten of er budget te halen valt voor nieuwe impulsen en/of
stimuleringsmaatregelen voor biologisch hoogstamfruit. We houden u hierover op de hoogte.
Oogsttijd
Inmiddels is de kersentijd aangebroken, nog even en dan kunnen we ook de eerste vroege
appelsoorten, zoals de Yellow transparant, oogsten. Deze appel is goed te gebruiken in appelmoes. Met
een mix van wat latere soorten kan een heerlijke frisse appelstroop gemaakt worden. Wat hebben we
daarvoor nodig:
Recept Appelstroop
3 kilo gemengde zure en zoete appels
Snijd de appels met schil en klokhuis in grove
stukken en zet deze net onder water. Breng het
water aan de kook, deksel op de pan en zet de
pan uit. Laat dit een nachtje staan. Giet het
mengsel de volgende dag door een zeef en vang
het sap op in een nieuwe pan. Zet deze weer op
het vuur en breng aan de kook. Zet het vuur laag
en laat het sap inkoken zonder deksel. Controleer
elk half uur. Als het sap flink borrelt dan kan je er
beter even bij blijven. Schep af en toe iets uit de
pan om te controleren of het sap zo dik is als
honing. Als dat zo is dan is de stroop klaar. Giet
in schone potten. Eet smakelijk!
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