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Vrijwillige afzetbundeling maakt Maribelle 
succesvol appelras

-
naar van handelsbedrijf C.G. Timmermans en tegenwoordig actief als adviseur van Rene Wellner als het gaat over de afzet van het appel-
ras Maribelle. 

Maribelle is inderdaad een vrij ras, 
wat in principe door iedereen vrij 
verkocht mag worden. De prak-
tijk is echter dat het overgrote 
deel van de in Nederland geteel-
de Maribelle-appels door René 
Wellner van Roel Wellner Fruit in 
Est wordt verkocht. Eind februari 

had hij de telers van dit ras uitge-
nodigd om op het bedrijf van hem 
en zijn broer Jeroen de snoei en de 
afzetstrategie te bespreken. “Rene 
heeft een mooie afzet naar een 
vaste groep trouwe klanten”, ver-
telde Timmermans. Wellner weet 
niet alleen de mooiste appels voor 

een goede prijs te verkopen, maar, 
en dat is minstens zo belangrijk, 
hij heeft ook voor de appels die 
niet als Maribelle verkocht kunnen 
worden een bestemming en dat 
ook nog voor een nette prijs. Door 
de appels die nog net voldoen aan 
de minimale kleureisen apart te 

verpakken van de mooiste klasse 
1 appels weet Wellner bovendien 
een groot deel van de appels als 
klasse 1 Maribelle te verkopen. 
Door deze inspanningen en secure 
sortering is het Wellner gelukt om 
de telers voor wie hij de Maribelle-
appels verkoopt een goede prijs 
te betalen. “Het resultaat in eu-
ros per hectare van Maribelle is 

vergelijkbaar met Kanzi®. De prijs 
van Maribelle ligt hoog boven die 
van Elstar en dicht tegen die van 
Kanzi. Bij Maribelle kan ik echter 
meer kilo’s van een hectare voor 
een goede prijs verkopen”, blikt 
een aanwezige teler terug. 

Trouw blijven aan 
afzetstrategie
Timmermans roept de telers op 
om de huidige afzetstrategie te 
blijven volgen en niet hun eigen 
weg te gaan. “Door de aanpak van 
Wellner heeft Maribelle bij een 
aantal supermarktketens een 
plaats in het schap weten te ver-
werven. Vroeger lag Maribelle bij 
de appels in het schap, nu bij de 
Kanzi® en de Pink Lady®”, schetst 

Timmermans de situatie. “Zelf 
Maribelle gaan afzetten betekent 
automatisch prijsconcurrentie. Een 
uniforme sortering is van groot 
belang voor een stabiele en goede 
verkoop. Centrale sortering is voor 
een ras als Maribelle belangrijk. Op 
meerdere plekken sorteren bete-
kent altijd verschil in kwaliteit. Het 
huidige afzetconcept is volgens 

Timmermans eigenlijk een gevaar-
lijk concept omdat telers hun ei-
gen weg kunnen gaan, maar dit 
houdt tegelijkertijd René Wellner 
scherp om te blijven zorgen voor 
een goede prijs voor de telers.”

Ruimte voor groei
Op dit moment staat er in 
Nederland naar schatting van 
Wellner 70 á 80 hectare Maribelle. 
Dit mag wat hem betreft groeien 
naar 100 hectare. Een deel van de 
bestaande boomgaarden bereikt 
bovendien binnen nu en een aan-
tal jaren de leeftijd dat ze gerooid 
moeten worden. Er is dus wat dit 
betreft nog wat ruimte voor goe-
de telers om Maribelle te planten.

Kapers op de kust voor 
Kwanza en Loch Ness?
Zijn er kapers op de kust voor 
Kwanza en Loch Ness?, luidde 
de titel van een van de presen-
taties tijdens de studiedag hou-
tig kleinfruit op 28 januari van 
dit jaar. 
In de tweede fase van het ras-
senonderzoek vergelijkt het 
Belgische pcfruit de nieuwe 
herfstframbozenrassen Clarita, 
Optima, Titania en ABB 118 met 
het standaardras Kwanza. “De 
rassen in de tweede fase on-
derzoek hebben met goed ge-
volg de eerste screening (1e fase) 
doorstaan”, vertelde rassenon-
derzoekster Clara Spruyt. Fase 
2 is nog niet het eindstation. 
Hierna volgen nog twee fases 
alvorens het nieuwe ras een po-
sitieve beoordeling krijgt om op 
praktijkschaal te planten.
Het ras Clarita deed het in de 
rassenproef op pcfruit goed op 
vlak van vruchtkwaliteit en de 
productie lag op eenzelfde ni-
veau als Kwanza. Ook de smaak 
wordt als erg goed beoordeeld. 
Het ras Titania viel op door de 
zeer hoge productie; bijna drie 
keer zo hoog als Kwanza. Ook de 
maatsortering was goed, maar 
helaas de smaak minder. 
In de eerste screening in de 
herfstteelt vielen met name 
de rassen Vajolet en JR 103 op. 
Vajolet heeft volgens Spruyt 

zeer grote, conisch gevormde 
vruchten van een goede kwali-
teit. “De vruchtmaat blijft daarbij 
gedurende de gehele teeltperi-
ode goed”, vertelde Spruyt. Dit 
groeikrachtige ras is volgens de 
onderzoekster gemakkelijk te 
plukken. Qua smaak scoorde dit 
ras echter niet bijzonder hoog.
Als pluspunten van JR 103 noem-
de Spruyt de goede maat, stevig-
heid (vergelijkbaar met Kwanza) 
en smaak.

Sweet Royalla 
Als alternatief voor het bra-
menras Loch Ness komt Sweet 
Royalla in beeld. Dit ras staat op 

pcfruit al in fase 3 van het ras-
senonderzoek. Sweet Royalla 
groeit goed en loopt vroeger uit 
dan Loch Ness. Ook de bloei, en 
daarmee de oogstpiek is eerder. 
Wat echter vooral opvalt zijn de 
grote vruchten. “Op de veiling 
is speciaal voor dit ras een ex-
tra klasse toegevoegd met min-
der dan 14 vruchten per bakje 
van 125 gram”. De vruchten van 
Sweet Royalla smaken volgens 
Spruyt zoeter dan van Loch Ness, 
maar dit is alleen in het najaar te-
rug te vinden in het brixgehalte. 
Vruchtmaat, stevigheid en pluk-
frequentie zijn vergelijkbaar met 
Loch Ness.

Maribelle FruitMedia

Eind februari kwam het gros van de Maribelle-telers naar het bedrijf van 
Rene en Jeroen Wellner om de snoei te bespreken en terug te blikken op 
de afzet. FruitMedia

Zijn er herfstframbozenrassen die beter zijn dan Kwanza?
 FruitMedia

“Vroeger lag Maribelle bij de appels in het 

schap, nu bij de Kanzi en de Pink Lady”

Jan Timmermans


