
Rossel Collectieras
De Elstarappel en de Conferencepeer kennen we allemaal. Oh ja, niet vergeten de Pink Lady 
en nog een paar. Maar er bestaan veel meer rassen appels en peren. Heeft u wel eens gehoord 
van de Anna van Zieuwent (appel) of de Winterrietpeer? Deze oude fruitrassen zijn nog steeds 
te vinden in boomgaarden in de Achterhoek. Er zijn maar liefst ruim driehonderd rassen! 
Fruitliefhebbers kunnen nu ook deze unieke historische fruitrassen aanplanten op hun terrein.

Appel- en perenrassen 
verkrijgbaar
uit de Collectie
van Hennie Rossel

De Achterhoek bezit een ongekende brede en zeldzame 
collectie hoogstamfruit en één van Nederlands beste 
wetenschappers op dit gebied: Hennie Rossel uit Vorden. 
Hij is deskundige op het gebied van het determineren 
(op naam brengen) van oude fruitrassen. De afgelopen 
decennia heeft hij zich ingezet om vergeten fruitrassen 
op te sporen en om deze in boomgaarden van liefhebbers 
op te kweken. Het is inmiddels een bijzondere collectie 
met verschillende rassen hoogstamfruit uitgeplant in 
ongeveer honderd particuliere boomgaarden. Deze Rossel 
Collectie is uniek in de wereld, met ruim driehonderd 
verschillende rassen waarvan ruim honderd rassen alleen 
nog voorkomen in de Achterhoek!



Achterhoeks cultureel erfgoed bewaren
De Rossel Collectieras en zijn nu ook beschikbaar voor 
liefhebbers van hoogstamfruit, die ook een bijdrage 
willen leveren aan het behoud van ons cultureel 
erfgoed en iets unieks willen. Bij enkele Achterhoekse 
boomkwekers zijn deze Rossel Collectierassen weer 
beschikbaar voor geïnteresseerde en gemotiveerde 
hobbyfruittelers. Het gaat om rassen als Honingzeuten 
(Honingzoet), een zeer oud appelras, gevonden bij 
Nijman uit Aalten of Calbas Musqué, van een zeer oude 
leipeer bij de familie Hekkelman uit Laren.

Smaak
Het fruit van de Rossel Collectie is bijzonder om zijn 
unieke smaak en diversiteit in toepassing: voor moes, 
sap, drogen of als handappel/peer voor direct gebruik 
of juist geschikt om langer te bewaren. De appels 
en peren kunnen gebruikt worden in bijzondere 
gerechten en toepassingen bijvoorbeeld in eau de vie, 
smoothies, sap, gebak, chips, bonbons en muesli-repen.

Entcode en logo Rossel Collectieras
Een boom uit de collectie van Hennie Rossel is 
voorzien van een entcode en het speciale Rossel 
Collectieras logo. Voor de herkenbaarheid en een 
bewijs dat u hiermee iets bijzonders in handen heeft.

Te koop Rossel Collectierassen 
bij boomkwekers
Heeft u belangstelling voor een bijzondere fruitboom 
uit deze collectie? Kijk voor het assortiment 
van de Rossel Collectierassen en adressen van 
regionale boomkwekers op de website van Stichting 
Landschapsbeheer Gelderland: 
www.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.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland
zorg voor ons landschap

Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling.

Europa investeert in zijn platteland. 


