
 

Determineerformulier 
 

Om je onbekend fruit zo goed mogelijk te kunnen beoordelen, hebben we alle nog beschikbare 

achtergrondinformatie nodig. En daarnaast gelden er tips voor het verzamelen van de appels en 

peren van je boom, of bomen. 

Vereisten bij het verzamelen van het fruit 

Let bij het verzamelen van de appels of peren met name op de volgende zaken: 

• Breng het liefst vijf stuks fruit per boom mee (bij voorkeur geen valfruit); 

• Het fruit moet bij voorkeur plukrijp zijn; van onrijp fruit is de smaak niet goed herkenbaar; 

• Het fruit dient bij voorkeur geen aantastingen (bv aantasting door wormen) te vertonen; 

• Het fruit dient na het plukken koel bewaard te worden (bij voorkeur in de  koelkast; 

• Breng fruitmonsters bij voorkeur mee in papieren groentezakken, of b.v. herbruikbare 

groentezakken van de supermarkt. 

Het fruit kan ingeleverd worden bij kenniscentrum Nelles samen met het ingevulde 

Determineerformulier en 5 euro. Wel graag van te voren aanmelden. 

  



 

Gegevens van de betreffende boom  

Naast het fruit hebben wij alle nog voorhanden zijnde informatie van de boom nodig. 

Graag de informatie zo gedetailleerd mogelijk verschaffen. Als je een vraag niet kunt beantwoorden, 

probeer dan een schatting te maken. Vraag eventueel meer informatie na bij oud-bewoners, of 

buren. 

___________________________________________________________ 

1. Pluk/verzameldatum 

 

___________________________________________________________ 

 

2. Overgeleverde, of mogelijke naam van het ras. Als het kan de bron(en) hiervan vermelden 

 

___________________________________________________________ 

 

3. Contactgegevens verzamelaar van het fruit 

Naam: 

 

___________________________________________________________ 

Emailadres: 

 

___________________________________________________________ 

Telefoonnummer: 

 

___________________________________________________________ 

 

 

4. Adresgegevens betreffende de plaats van de boom 

Plaats: 

 



 

___________________________________________________________ 

Postcode: 

 

___________________________________________________________ 

Adres: 

 

___________________________________________________________ 

 

5. Standplaats van boom 

a) Erf 

b) Boomgaard 

c) Slootkant 

d) Wegkant 

e) Overige, namelijk:_________________________ 

 

 

6. Herkomst van boom, indien bekend (waar gekocht en/of van welke leverancier, of door 

wie geënt?) 

 

 

___________________________________________________________ 

7. Type boom 

Hoogstam, halfstam of struik (laagstam 

 

 

8. Leeftijd boom (streep door wat niet van toepassing is) 

Schatting:    /   precieze leeftijd: 

 

_________________________________________________________ 

 



 

9. Wanneer is het ras normaal gesproken rijp? 

 

 

___________________________________________________________ 

 

10. Overige opmerkingen 

 

 

 

___________________________________________________________ 

 

Inleveren van het fruit 

De  fruitmonsters kunnen samen met het ingevulde determineerformulier en 5 euro  

ingeleverd worden bij kenniscentrum Nelles.  

Graag van tevoren telefonisch doorgeven, of via email info@nelles.nl aanmelden. 

Kenniscentrum Nelles 

Oude Dinxperloseweg 74a 

7064 KW Silvolde 

06 – 51986693 
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