
Ondersteuning voor uw boomgaard
Twee collectiebrigades helpen (toekomstige) eigenaren van een Rossel Collectie Boomgaard met 
het op de juiste manier beheren en snoeien van de bomen. Deze vrijwilligers zijn speciaal opgeleid 
door Hennie Rossel zodat de kennis over de fruitrassen bewaard blijft. Ook zijn vrijwilligers door 
Rossel opgeleid tot determineerders. Zij kunnen helpen om weer de juiste naam van de fruitrassen 
erbij te vinden. Zij vragen daarvoor uw medewerking voor het verzamelen van het fruit en brengen 
periodiek een bezoekje aan uw boomgaard.

Aanmelden
Heeft u ook belangstelling voor een 
Rossel Collectie Boomgaard? Of wilt 
u meer informatie? Meld u dan aan bij 
Stichting Landschapsbeheer Gelderland 
via info@landschapsbeheergelderland.nl.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door: LEADER Achterhoek, Europa, de Nationale Postcode Loterij 
en de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk

Colofon
Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en 
Kenniscentrum Nelles werken met het project Ark 
voor Hoogstamfruit samen aan het behoud van al het 
werk van Hennie Rossel zodat deze unieke collectie 
behouden blijft voor de Achterhoek.

Wilt u ook een Rossel 
Collectie Boomgaard?
Help mee met het behoud van uniek Achterhoeks erfgoed! 

Stichting Landschapsbeheer Gelderland
zorg voor ons landschap

Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling.

Europa investeert in zijn platteland. 



De Achterhoek bezit een ongekende brede 
en zeldzame collectie hoogstamfruit en één 
van Nederlands beste wetenschappers op dit 
gebied: Hennie Rossel uit Vorden. Hennie 
Rossel is deskundige op het gebied van 
het determineren (op naam brengen) van 

oude fruitrassen. Hij heeft de afgelopen decennia zich 
ingezet om vergeten fruitrassen op te sporen en in collectieboomgaarden 

op te kweken. Het is inmiddels een unieke collectie met verschillende rassen 
hoogstamfruit uitgeplant in ongeveer honderd particuliere boomgaarden. Deze Rossel 
Collectie is uniek in de wereld, met ruim driehonderd verschillende soorten waarvan ruim 
honderd soorten alleen nog voorkomen in de Achterhoek! 

Rossel Collectie Boomgaard
Een Rossel Collectie Boomgaard is een 
boomgaard bestaande uit tien of meer bomen met 
geselecteerde rassen, verzameld en opgekweekt 
door Hennie Rossel. Het zijn hele oude rassen die 
in Oost-Nederland met name in de Achterhoek 
zijn teruggevonden en zeer zeldzaam zijn 
geworden. Het uitplanten en opkweken in 
boom gaarden is noodzakelijk om zo het ras te 
behouden en te volgen in de loop van de jaren 
om de soortnaam exact te bepalen. Dat kan zodra 
de boom fruit gaat dragen. De soorten zijn dan 
ook veelal studieobjecten waarbij het jaren kost 
om de juiste naam weer terug te vinden en wat de 
smakelijke toepassing is.

Rossel Collectie Boomgaarden behouden en uitbreiden
We willen de bestaande Rossel Collectie Boomgaarden behouden en nieuwe Rossel Collectie 
Boomgaarden realiseren. We zoeken grondbezitters die een boomgaard willen met daarin plek 
voor de unieke soorten. Hiermee bewaren we het unieke Achterhoeks erfgoed en dragen we bij 
aan het behoud van onze biodiversiteit.

Doet u mee?
Woont u in het buitengebied in de Achterhoek en heeft u belangstelling voor een Rossel 
Collectie Boomgaard? Bewoners die een boomgaard met fruitbomen uit de Rossel Collectie 
willen aanplanten op hun terrein voor de langere termijn kunnen zich aanmelden bij 
Stichting Landschapsbeheer Gelderland. U krijgt met deze bomen iets bijzonders op uw 
terrein: een uniek stuk Achterhoeks erfgoed en we helpen u met het onderhoud.

Logo Rossel Collectie Boomgaard
Een Rossel Collectie Boomgaard is herkenbaar aan het speciale Rossel Collectie Boomgaard 
logo, een bewijs dat de eigenaar iets bijzonders bezit.


