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Vernieuwde rassenlijst. 
Deze rassenlijst wordt ieder jaar aangepast. De omschrijving werd aangepast naar de nieuwere 
gegevens en ervaringen, in de laatste jaren opgedaan zowel door ons als door anderen. 
Belangrijk is ook dat de juiste bestuivers bij de verschillende rassen bijgeplaatst werden, dit voor 
zover deze gekend zijn. 
Dit jaar zijn nogal wat nieuwe rassen aan de lijst toegevoegd, waaronder enkele streekeigen rassen. 
In de bestellijst zijn enkele ziektegevoelige rassen geschrapt, en enkele interessante oude en nieuwe 
en streekeigen rassen werden toegevoegd. Speciaal hier zijn de nieuwe schurftresistente 
appelrassen. 
Toch werd de beschrijving van de, uit de bestellijst, verdwenen rassen behouden, dit ter info. 
Ook voor de bestrijding van de fruitmot werd aandacht gegeven aan het gebruik van de feromoonval, 
dit is een goede aanvulling voor het gebruik van o.a. Carpovirusine ter bestrijding van de fruitmot. 
Ook nieuw, u kan deze rassenlijst, met foto van de meeste rassen, terug vinden op de website van de 
fruitwerkgroep van VELT Beernem en VELT Wevelgem-Menen, die zijn medewerking aan deze 
herwerking verleende. 
De rassen werden gerangschikt volgens de tijd tot wanneer ze kunnen bewaard worden. 
U kan deze website terug vinden op URL:  
http://fruitwerkgroep.yucom.be  
http://www.velt.be/wevelgemmenen  

Verklarende woorden en begrippen uit deze 
rassenlijst: 
RGF – rassen. 
RGF staat voor: Ressources Génétiques Fruitières. Deze soorten zijn in het rijksstation voor 
plantenziekten te Gembloux gedurende jaren getest op de belangrijkste schimmelziekten en als 
tamelijk weerstandbiedend bevonden. 
Vanaf 2016 zijn de RGF rassen enkel verkrijgbaar met RGF echtheidscertificaat waarvoor € 2 extra 
moet betaald worden. Deze garandeert de rasechtheid van de boom. Blijkt later dat er een vergissing 
is gebeurt bij het leveren, kan via dat certificaat de juiste boom opnieuw gratis geleverd worden. 

ENR – rassen. 
ENR staat voor: Espace Naturel Régional is een instelling van de Franse regio Nord/Pas-Calais, die 
zich o.a. bezighoudt met het verzamelen en het instandhouden van lokale planten- en diersoorten. Op 
een vergelijkbare manier als in Gembloux hebben zij een aantal fruitrassen geselecteerd die 
weerstandbiedend mogen genoemd worden. 

B- rassen. 
De fruitbomen aangeduid met een B, zijn rassen waarvan geweten is dat deze op een ecologisch 
verantwoorde manier te telen zijn. 

Onderstammen. 
Ook de onderstammen waarop de variëteit geënt is werd vermeld in de rassenlijst. 
De onderstam vormt het wortelgestel, en is bepalend voor de groeikracht van de variëteit. 
Er zijn onderstammen met sterke groeikracht (gebruikt voor hoogstammen), en onderstammen met 
zwakke groeikracht (gebruikt voor laagstammen). 
Meer info over de gebruikte onderstam kan je terug vinden bij de verschillende fruitsoorten. 
  

http://www.fruitwerkgroep.yucom.be/
http://www.velt.be/wevelgemmenen
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Laagstam, halfstam, hoogstam. 
Bij onze samen aankoop zijn bepaalde variëteiten zowel in laagstam, halfstam en hoogstam te 
verkrijgen. Andere zijn enkel in laagstam of hoogstam te verkrijgen. Volgende afkortingen werden 
voorzien zodat je kan weten in welke vorm deze te verkrijgen zijn. 
La = Laagstam. Lei = leivorm (enkele palmet en Verrier palmet). Ha = Halfstam. Ho = Hoogstam.  
 

Appelen. 
Onderstammen: 
Gebruikte onderstammen in volgorde van groeikracht gerangschikt: M9 – M26 – MM106 – Zaailing. 
De gebruikte onderstam wordt per variëteit vermeld volgens de boomvorm. 
Voor laagstam:  
De gebruikte onderstam bij laagstam werd vermeld bij de variëteit. Hier werd gekozen voor onderstam 
M26, en voor de minder groeikrachtige variëteiten, de sterkere MM106 onderstam. Bij de leivormen 
werd dezelfde onderstam gebruikt als bij de laagstam. Voor de meer commerciële rassen, kan je ook 
kiezen voor onderstam M9, die courant gebruikt wordt bij deze rassen. M9 is een goede 
zwakgroeiende onderstam voor iemand met een betere grond. 
Voor halfstam en hoogstam tot 2014:  
Onderstam zaailing appel (selectie Bittenfelder), en  als stamvormer (tussenstam), werd de 
ziekteresistente Keuleman gebruikt. 
Voor halfstam vanaf 2015: 
Onderstam MM106. 
Voor hoogstam vanaf 2015: 
Onderstam zaailing appel (selectie Bittenfelder), en  als stamvormer (tussenstam), werd de 
ziekteresistente Keuleman gebruikt. 
 
Gebruikte afkortingen: 
La = Laagstam. Lei = leivorm (enkele palmet en Verrier palmet). Ha = Halfstam. Ho = Hoogstam.  

Bevruchting: 
Bij iedere variëteit zijn de bevruchters aangeduid, deze tussen haakjes kunnen problemen opleveren 
omdat:  

• De bloeitijden elkaar niet voldoende overlappen (6 of meer dagen tussen tijdstippen van volle 
bloei)  

• Bestuiving geen voldoende vruchtzetting veroorzaakt.  
• Bij bepaalde rassen staat er dat ze zelfbestuivend zijn, weet echter dat kruisbestuiving een 

betere vruchtzetting geeft. 

Rassen: 

Discovery ( zomerappel). B.  
La: M9 en MM106. LaLei: MM106. Ha: MM106. 
Pluk: half augustus. Consumptie: tot eind augustus. 
Zwak tot matige groei, vormt kale takken, door het insnoeien van de verlengenissen bekomt men een 
betere bekleding van de takken. Meestal niet vroeg vruchtbaar en matig productief, ook op latere 
leeftijd. Vroege bloeitijd, zeer goed stuifmeel. Zomerras met een fraaie, rode kleur en stevig 
vruchtvlees met een redelijk goede smaak. Tamelijk kleine vrucht, regelmatige vorm, platrond. 
Tamelijk vatbaar voor vruchtboomkanker.   
Wordt bevrucht door: zelfbevruchtend, Alkmene, Cox’s Orange Pippin, Elstar, Golden Delicious, 
James Grieve, Jonared, Winston, Summerred, Benoni, Santana, Topaz, (Gloster). 
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Transparente Blanche (oogstappel). B.  
La: M9 en MM106. Ha: MM106. Ho: zaailing. 
Pluk: begin augustus. Consumptie: tot eind augustus. 
Boom groeit zwak, met steile opgaande kroon. Opbrengst begint vrij vroeg, is middelhoog en is 
regelmatig. Vroege bloeitijd. Een kleine tot middelgrote moesappel met een geelgroene schil. Men 
dient tijdig te plukken, anders worden ze te vlug voos en droog. Het vruchtvlees is wit, zacht en matig 
saprijk, smaak is vrij zuur. Tamelijk vatbaar voor kanker en rode spin. 
Wordt bevrucht door:  zelfbestuivend, Cox’s Orange Pippin, Golden Delicious, James Grieve, 
Jonared, Notarisappel, Transparente de Croncels, Reine des Reinettes.  

Précoce de Wirwignes = Directeur Lesage (ENR) (zomerappel). B.  
La: MM106. Ha: MM106. Ho: zaailing. 
Pluk: Eerste helft augustus. Consumptie: tot eind augustus. 
Is een boom met zwakke groeikracht, en vraagt daarom een sterke onderstam zoals MM106 voor 
laagstam. Een appel met wit, sappig, zoet en aromatisch vruchtvlees. Vroege, zeer goede en 
regelmatige opbrengst, licht beurtjaargevoelig. Gezonde variëteit, zeer weerstandsbiedend aan 
schurft, weinig gevoelig voor witziekte. Is een vroege bloeier, ongeveer 7 dagen vóór Golden 
Delicious.  
Wordt bevrucht door: zelfbestuivend 

Summerred (zomerappel).  
La: M9 en M26. 
Pluk: eind augustus, begin september. Consumptie: tot 3de week september. 
Zwakke tot matige groeier met enigszins hangende takken. Vroege en zeer goede productie, dunnen 
noodzakelijk. Vroege bloeitijd, stuifmeel goed. Tamelijk grote, langwerpige vrucht, grauwgroen tot 
donkerrood aan de zonzijde. Vruchtvlees roomwit tot wit, tamelijk stevig en sappig, redelijk goede 
smaak met friszuur aroma. Vatbaar voor schurft en tamelijk tot zeer vatbaar voor vruchtboomkanker.  
Wordt bevrucht door: zelfbevruchtend, Alkmene, Benoni, Discovery, (Cox’s Orange Pippin), (Elstar), 
(Golden Delicious). 

Grenadier (RGF). B.  
Pluk: half augustus. Consumptie: vanaf half augustus tot einde september. 
Matige groeier met open gestel, met neiging tot horizontale takken. Vruchtbare boom met een 
middelmatige tot grote opbrengst. Tamelijk vroege bloeitijd. Middelmatige tot grote appel, lichtgroen 
tot geel. Smaak zuurachtig en uitstekend voor moes, weinig gevoelig voor schurft en kanker, 
middelmatig gevoelig voor witziekte en kurkstip.  
Wordt bevrucht door: gedeeltelijk zelfbevruchtend, Président Roulin, La Paix, Président van Dievoet, 
Reinette Evagil, (Radoux). 

James Grieve (zomerappel).  
La: M9 en MM106. LaLei : MM106. Ha: MM106. Ho: zaailing. 
Pluk: begin september. Consumptie: tot eind september. 
Matige groeier. Vroege, goede en regelmatige productie. Tamelijk vroege bloeitijd, goed stuifmeel. 
Appel tamelijk groot tot groot, regelmatige vorm, geel met rode strepen en soms rode blos. 
Vruchtvlees zeer sappig, zacht met goed aroma. Matig gevoelig aan schurft en zeer gevoelig voor 
kanker.  
Wordt bevrucht door: zelfbevruchtend, Alkmene,  Cox’s Orange Pippin, Ontario, Discovery, Elstar, 
Golden Delicious, Benoni, Melrose, Gloster, Lombarts Calville, Jonared, Transparente Blanche, Reine 
des Reinettes.    
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Kalvijntje (Calville Rouge d’Automne).   
La: MM106. Ha: MM106. Ho: zaailing. 
Pluk: 1ste week september. Consumptie: tot eind september. 
Matig grote appel, met vaak rose vruchtvlees onder de schil, zoetzuur van smaak.   
De kleur van de appel is paarsachtig rood, aan de zonzijde iets donkerder. 
Is zeer gekend in Noord – West Vlaanderen. 
Wordt gebruikt als dessertappel, keuken en sapappel. 
Wordt bevrucht door: Transparente Blanche 

Alkmene. B. La: M9 en MM106.  
La + Lei: MM106. Ha: MM106. 
Pluk: 1ste + 2de week september. Consumptie: tot half oktober. 
In het begin sterke groeier, later zwak. Gesteltakken recht opstaand en goed vertakt. Een vroege, vrij 
regelmatige tot goede productie. Vroege bloeitijd met goed stuifmeel. Laat zomerras. Tamelijk kleine 
tot middelmatige vruchten met regelmatige vorm, oranjerood op gele ondergrond. Goede handappel. 
Vruchtvlees roomwit, vrij stevig tot tamelijk hard, goede smaak met Cox’s-aroma.  Goede weerstand 
tegen ziekten en plagen.  
Wordt bevrucht door: Discovery, James Grieve, Winston, Summerred, Benoni, Topaz, (Cox’s 
Orange Pippin), (Golden  Delicious), (Elstar). 

Gravensteiner.   
La: M26. Ho: zaailing. 
Pluk: eerste week september. Consumptie: tot half oktober. 
Krachtig groeiende boom met steile gesteltakken. De opbrengst is slechts middelhoog. Tamelijk dik, 
rood gestreept, zeer goede tafelappel. Fijn vast vlees, zoetzuur, zeer aromatisch.  Vatbaar voor 
schurft,meeldauw en kanker. 
Wordt bevrucht door: Cox’s Orange Pippin, James Grieve, Ontario, Transparente Blanche,  
Notarisappel, Transparente de Croncels, Jonathan, Franse Bellefleur, Princes Noble.   

Argilière (ENR). B.  
La: M26. Ho: zaailing. 
Pluk: begin september. Consumptie: september - oktober. 
Sterke groeier, opkweken met centrale stam, bezit lange takken met middelmatige bezetting van 
twijgen.  Laat maar goed vruchtbaar, met een goede productiviteit, lichtjes beurtjaargevoelig. Bloeitijd 
middentijds met slecht stuifmeel. Matig groot, zeer mooi vermiljoenrood op gele ondergrond, zeer 
gearomatiseerde eetappel. Heeft last van vroege val. Matig gevoelig voor schurft en witziekte. 
Wordt bevrucht door:  Président van Dievoet. 

Transparente de Lesdain (RGF) + (ENR). B.  
La: M26. Ha: MM106. Ho: zaailing. 
Pluk: 2de week van september. Consumptie: tot eind oktober. 
Gele appel met oranje-rose blos met gladde schil. 
Krakend, stevig zoetzuur vruchtvlees. Goede dessertappel. 
Wordt bevrucht door:  

Reinette Evagil (RGF). B.  
La: M26. Ha: MM106. Ho: zaailing. 
Pluk: september. Consumptie: van september tot november. 
Middelmatige tot kleine, gele dessertappel met een lichtoranje blos op de zonkant, glad en regelmatig.  
Eerste herfst-Reinette. Fijn, zoetzuur vruchtvlees en een bijzonder aangenaam aroma ook uitstekend 
voor moes, alle boomvormen, weinig vatbaar voor schurft en witziekte, matig gevoelig voor kanker. 
Wordt bevrucht door:   Président Roulin, Radoux,  La Paix, Président van Dievoet, ( Grenadier). 
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La Paix (RGF). B.  
La + Lei: MM106. Ha: MM106. 
Pluk: begin oktober. Consumptie: oktober - november. 
Matige groeier met open gestel. Middelmatige bloeitijd. Middelmatige productie, vruchtzetting wordt 
hoger met de jaren. Middelgrote appel, langwerpig, fel rood gekleurd, gladde schil, aromatisch en zeer 
zoet. Vruchtbaar, uitstekende knapperige handappel. Weinig vatbaar voor schurft, middelmatig 
gevoelig aan witziekte en kanker. 
Wordt bevrucht door: Président Roulin,  Radoux, Reinette Evagil, Alkmene, James Grieve, Président 
van Dievoet. 

Stropneuzen.  
Ha: MM106. Ho: zaailing. 
Pluk: half september. Consumptie: oktober - november. 
Weinig ziektegevoelige dessertappel, typisch voor de streek rond Brugge. Geel tot bleekrood 
gekleurde schil, gestreept aan de zonkant. Afgeplatte en matig grootte appel. Ietwat droger 
vruchtvlees. 
Wordt bevrucht door:   
  

Radoux (RGF). B.  
La: M26. Ha: MM106. Ho: zaailing. 
Pluk: half september. Consumptie: oktober - november. 
Middelmatige groeier. Middentijdse bloeitijd. Zeer  vruchtbaar, vaak beurtjarig Middelmatige grote 
appel,  fel rood gekleurd. Zoet-zure knapperig handappel met wit vruchtvlees. Weinig tot matig 
gevoelig voor schurft, middelmatig gevoelig voor witziekte en kanker.  
Wordt bevrucht door:   Président Roulin,  Grenadier,  La Paix , Reinette Evagil, Président van 
Dievoet, Alkmene, James Grieve.   

Santana. Appel gekweekt onder licentie. B.  
La: M9. 
Pluk: 2de + 3de week september. Consumptie:  oktober - november. 
Sterke groeier met moeilijke vertakking, houdt lang zijn blad. Bloeitijd middentijds, goede kwaliteit van 
stuifmeel. Vroege regelmatige en goede productie. Grote regelmatig gevormde appel, groengele 
achtergrond met gestreepte helder tot donkerrode blos. Goede eetappel met friszure smaak en een 
goed aroma. Hard, sappig en knapperig vruchtvlees. Schurftresistent, gevoelig aan meeldauw, weinig 
vatbaar voor kanker. 
Wordt bevrucht door: zelfbevruchtend, Discovery, Elstar, Gala, Golden Delicious, Pinova, 
(Alkmene). 

Reinette Descardre.  
La: M26. Ha : MM106. Ho: zaailing. 
Pluk: 3de +  4de week september. Consumptie: oktober - november. 
Matig groeiende, vruchtbare boom. Goede en regelmatige productiviteit. Vroeg tot middentijdse 
bloeitijd, triploïd ras. Dit ras is zeer kieskeurig wat de bodem betreft, die moet warm en goed water 
doorlatend zijn, met klei of leeminslag en liefst veel humus. Middelmatige dikke geelbruine appel met 
wat rood aan de zonzijde.  Extra goed van smaak. In koude en vochtige gronden onderhevig aan 
kanker en schurft.   
Wordt bevrucht door:  James Grieve, Court Pendu.  
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Jacques Lebel (ENR). B.  
La: M26. Ha: MM106. Ho: zaailing. 
Pluk: september. Consumptie: september tot eind december. 
Sterke groeier. Vroege en regelmatige vruchtbaarheid met een goede productie. Middenvroege en 
langdurige bloeier, triploïd ras. Grote vruchtval bij rijpheid. Grote bolronde appelen, met bleekgele 
schil en karmijnrode blos langs de zonzijde. Geschikt voor alle gronden.  Wit, zacht en sappig 
vruchtvlees, met verfrissende zure smaak.Wordt het meest gebruikt in de keuken en als moes. 
Tamelijk gevoelig voor kanker. 
Wordt bevrucht door:  zelfbevruchtend, Cox’s Orange Pippin, Jonared, Ontario, Transparente 
Blanche, Keuleman, English Winter Goldpearmain.     

Sterappel (Sterrenet). B.  
La: M26. Ha: MM106. Ho: zaailing. 
Pluk: eind september. Consumptie: oktober tot half december. 
Sterke groeier met schuine en steile opwaartse takken. Laat en langdurige bloeier, goed stuifmeel. 
Vruchtbaarheid treedt eerder laattijdig op maar blijft dan hoog en zeer regelmatig. Dessertappel met 
regelmatige ronde vorm. Vruchten zijn niet zo groot. Rode kleur en op de grootste oppervlakte helder 
karmijnrood gekleurd. Vruchtvlees wit, soms lichtroze en vast, middelmatig sappig. Smaak 
aangenaam zoet en licht gearomatiseerd. Weinig gevoelig voor schurft en kanker. 
Wordt bevrucht door: Court Pendu, Cox’s Orange Pippin, James Grieve, Ontario, Lombarts Calville, 
Brabantse Bellefleur, Dijkmanszoet, Dubbele Bellefleur, Zoete Bloemee. 

Rubinola. Appel gekweekt onder licentie. B.  
La: M9. 
Pluk: 2de helft september. Consumptie: september tot december. 
Sterke groeier met verkalende takken die slecht vertakken. Bloeit halfvroeg tot middentijds. 
Vruchtbaarheid begint niet zeer vroeg, op maar blijft dan goed en zeer regelmatig. Dessertappel met 
blos of strepen aan de zonzijde. Opvallende verruwing aan de steelholte. Vruchten zijn lichtzuur tot 
zoet, met opvallend aroma. Is schurft tolerant, en weinig vatbaar voor witziekte.  
Wordt bevrucht door: Discovery, Topaz, Elstar, Pinova. 

Topaz. Appel gekweekt onder licentie. B.  
La: M9. 
Pluk: laatste week september - 3de week oktober. Consumptie: november - december. 
Matige groeikracht met brede kroon. Bloeitijd vroeg, goede kwaliteit stuifmeel. Vroege en goede 
productie, vruchtdunning aangewezen. Tamelijke grote, platronde vruchten met vettige schil. Gele 
achtergrond met oranje - rood gestreepte blos. Goede eetappel met zoetzure aromatische smaak.  
Hard, sappig en knapperig vruchtvlees. Schurftresistent, weinig gevoelig aan meeldauw, lijkt weinig 
vatbaar voor vruchtboomkanker. 
Wordt bevrucht door: Alkmene, Cox’s Orange Pippin, Discovery, Elstar, Pinova, Santana. 

Président Roulin (RGF). B.  
La: M26. Ha + Ho: zaailing. 
Pluk: eind september. Consumptie: eind september tot begin december. 
Zwakke tot sterke groeier met een open gestel. Vroege tot middentijdse bloeitijd. Zeer vruchtbaar met 
een goede opbrengst. Grote appel, geel met roze strepen. Zacht en zuurachtig vruchtvlees, kan als 
handappel maar uitstekend voor moes. Weinig gevoelig voor schurft, witziekte en kanker. 
Wordt bevrucht door: Radoux, Grenadier, Reinette Evagil, Alkmene, James Grieve, La Paix, 
Président van Dievoet.  
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Cwastresse Double (RGF) syn. Calville des Verges.  
La: M26. Ha + Ho: zaailing. 
Pluk: midden september. Consumptie: eind september tot december. 
Sterke groeier. Middentijdse bloeitijd, triploïd ras. Vruchtbaar met middelmatige productie. 
Middelmatige tot grote geribde appel, groengeel, rood oranje gemarmerd tot gestreept aan de 
zonkant. Uitstekende handappel, knapperig en zoetsappig gedurende een maand. Minder geschikt 
voor laagstam. Matig gevoelig voor schurft, weinig vatbaar  voor witziekte. 
Wordt bevrucht door: La Paix,  Radoux, Président Roulin,  Reinette Evagil, Président van Dievoet, 
(Grenadier).  

Reinette de Fugélan (ENR).  
La: M26. Ha + Ho: zaailing. 
Pluk: eind september. Consumptie: eind september - december, daarna ook als stoofappel. 
Sterke groeier in het jeugdstadium,alle boomvormen. Vroege tot middentijdse bloeitijd. Goede en 
regelmatige opbrengst. Groot, groen tot geel, lichtjes rood gestreept aan zonkant, eetappel voor 
volledige rijpheid. Weinig gevoelig voor schurft en witziekte. 
Wordt bevrucht door:   

Reine des Reinettes.  
La + Lei: M26. Ha: MM106. Ho: zaailing. 
Pluk: eind september. Consumptie: november - december. 
Middelmatig sterke groeier met steil opgerichte takken. Zeer vruchtbaar, neiging tot beurtjaren. 
Middelmatig van grootte, orange gele achtergrondkleur rood gestreept aan de zonkant. Dessertappel 
met fijne smaak en nootachtig aroma. Gevoelig voor kanker, schurft, witziekte en bloedluis. 
Wordt bevrucht door:  Zelfbevruchtend, Reinette Evagil, Trezeke Meyers, Cox’s Orange Pippins, 
Idared, James Grieve, Reinette de Blenheim, Alkmene, Baumann's Reinette, Landsberger Reinette, 
Ontario, Reinette de Blenheim, Reinette de Champagne, Transparente Blanche, Transparente de 
Croncels. 

Trezeke Meyers.  
Ha: MM106. Ho: zaailing. 
Pluk: 3de week september. Consumptie: tot eind december. 
Sterke groeier,gezonde boom. Vroeg, goed en regelmatig vruchtbaar, bloei middellaat, triploïd ras. 
Matig groot, rood op gele achtergrond, smakelijke appel, zowel hand - als moesappel. Zeer 
weerstandbiedende variëteit. Bij laagstam gevoelig aan kurkstip = bewaarstip. 
Wordt bevrucht door:  Sterappel. 

Reinette de Flandre (ENR). B.  
La + Lei: M26. Ha: MM106. Ho: zaailing. 
Pluk: midden oktober. Consumptie: tot eind december.  
Zwakke tot middelmatige groeier, met centrale stam en sterke vertakkingen. Vroege en hoge 
productie. Triploïd ras, slecht stuifmeel. Middelmatige tot grote eet - en stoofappel met knappend, wit 
en zeer sappig vruchtvlees. Gevoelig voor witziekte, matig voor schurft soms gevoelig voor kanker.  
Wordt bevrucht door: Président van Dievoet.    

Franse Bellefleur (ENR). B.  
La: M26. Ha: MM106. Ho: zaailing. 
Pluk: 3de + 4de week september. Consumptie:  oktober - december. 
Sterke groeier met centrale stam en horizontale takken. Middelmatige productie, beurtjaargevoelig. 
Late bloeitijd, triploïd ras. Grote vruchten, aan de ene kant wat hoger dan aan de andere kant, 
groengeel met karmijnrode blos. Geel vruchtvlees, zoet tot lichtzuur, vast en matig sappig. Goede 
eetappel, uitstekend voor sap en keukengebruik, Weinig gevoelig voor schurft, matig gevoelig voor 
witziekte, gevoelig voor kanker op natte en zware grond.  
Wordt bevrucht door:  Sterappel, Radoux, President van Dievoet, Transparente Blanche. 
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Marie Doudou (ENR). B.  
Ha + Ho: zaailing.  
Pluk: begin oktober. Consumptie: november - januari. 
Is een boom met sterke groeikracht. De vrucht is tamelijk groot, groengeel met veel rood aan de 
zonkant. Zoetzure eetappel met een evenwichtige zoet - zuur balans, licht geparfumeerd. 
Middelmatige maar regelmatige productie. Matig gevoelig voor witziekte, weinig gevoelig voor schurft. 
Is een late bloeier, ongeveer 10 dagen na de Golden Delicious.  
Wordt bevrucht door:  

Belle Fleur Large Mouche (ENR). B.  
Ha + Ho: zaailing. 
Pluk: midden oktober. Consumptie: november - januari. 
Sterke groeikracht, enigszins neerhangende takken en vruchtbaar. Middentijdse bloeitijd, triploïd ras. 
Productie is regelmatig bij volwassen bomen. Tamelijk regelmatige vorm, plat, licht conisch, 
gewoonlijk breder dan hoog, een middelmatige dikke vrucht voor keukengebruik.  Groengele 
grondkleur, karmijnrood gekleurd of gestreept aan de zonzijde. Vruchtvlees groenwit, vast, tamelijk 
droog of nauwelijks matig sappig, smaak zoetrins, weinig aroma. Zeer gevoelig aan witziekte.  
Wordt bevrucht door: Sterappel. 

Jonared (rode Jonathan). B.  
La: MM106. 
Pluk: eind september, begin oktober. Consumptie: oktober - januari. 
Matige groei met veel hangend hout. Tamelijke vroege bloeier,goed stuifmeel, Vroege, regelmatige en 
goede productiviteit. Tamelijk klein, regelmatig gevormd, geel met fraaie effen rode blos. Vruchtvlees 
nogal vast, lichtzuur, matige handappel.  Zeer vatbaar voor meeldauw.  
Wordt bevrucht door: Alkmene, Cox’s Orange Pippin, Discovery, Elstar, Golden Delicious, James 
Grieve, Lombarts Calville, Melrose, Winston,  Reine des Reinettes. 

Melrose.  
La: M9 en M26. Lei: M26. Ha: MM106. 
Pluk: vanaf 2de week tot eind oktober. Consumptie: november tot half januari. 
Matige groeier, nogal steil met stevig hout, veel buigen is gewenst. Late bloeier. Vroeg, regelmatige 
en goede productiviteit. Rode bewaarappel, tamelijk groot, regelmatig van vorm, iets geribd rond de 
neus, bruinrood op groengele tot gele ondergrond. Vruchtvlees is zacht en sappig, met goede smaak.  
Gevoelig voor kanker.  
Wordt bevrucht door: Cox’s Orange Pippin,  Gloster,  Golden Delicious,  Lombarts Calville, James 
Grieve, Elstar, Winston, Jonared, (Alkmene). 

Gloster.  
La: M9 en M26. 
Pluk: oktober. Consumptie: tot eind januari. 
Sterke groeier, in de eerste jaren uitbuigen noodzakelijk. Productiviteit is vroeg, goed en vrij 
regelmatig. Late bloeitijd, goed stuifmeel. Grote vruchten met nogal onregelmatige vorm, sterk geribd 
rond de neus, donkerrood tot paarsrood op gele ondergrond. Vruchtvlees groenwit, tamelijk stevig en 
sappig, matige friszure smaak. Zeer gevoelig aan kanker, weinig gevoelig aan schurft.  
Wordt bevrucht door: gedeeltelijk zelfbevruchtend, Cox’s Orange Pippin, Elstar, James Grieve, 
Lombarts Calville, Melrose, Winston, Golden Delicious, Jonared , (Alkmene), (Discovery), (Benoni), 
(Summerred). 

Jan Steen. B.  
La: M26. Ha: MM106. 
Pluk: 3de week september. Consumptie: december - januari. 
Is een kruising van Cox's Orange Pippins met Sterappel. Is matig vruchtbaar, maar draagt zeer 
regelmatig. De vrucht is breder dan hij hoog is, en is rood van kleur. Aromatische zoetzure appel die 
zeer lekker is, is iets zuurder dan Cox's Orange Pippins. Appel valt gemakkelijk op het einde van de 
rijptijd. Weinig gevoelig voor ziekten.  
Wordt bevrucht door: Bloemeezoet, Brabantse Bellefleur, Grondsvelder Klumpke, James Grieve. 
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Reinette de Blenheim (RGF). B.  
La: M26. Ha: MM106. Ho: zaailing. 
Pluk: eind september. Consumptie: oktober tot januari. 
Sterke groeier. Trage vruchtzetting maar daarna zeer vruchtbaar met neiging tot beurtjaren. Bloeitijd 
vroeg tot middentijds, triploïd ras. Grote goudgele rood-oranje gestreepte appel. Tafelappel maar ook 
geschikt als stoofappel. Matig tot middelmatig gevoelig voor schurft en middelmatig voor witziekte, 
wordt met de ouderdom meer gevoelig voor kanker. 
Wordt bevrucht door: Président Roulin, La Paix, Reinette Evagil, Président van Dievoet, 
Transparente Blanche, Cox’s Orange Pippin, Jonared, ( Grenadier),  (Radoux).  

Joseph Musch (RGF).  
La: MM106. La + Lei : MM106. Ha: MM106. Ho: zaailing. 
Pluk: begin oktober. Consumptie: oktober - januari. 
Zwakke groeier, kleine boom. Minder geschikt voor laagstam. Matige opbrengst. Vroege bloeier, 
triploïd ras. Grote, brede appel, donkerrode blos ,half ruwe schil. Vruchtvlees zuur-zoet en tamelijk 
vast, tafelappel tot november en daarna beter als stoofappel. Weinig gevoelig voor schurft en 
witziekte, middelmatig voor kanker. 
Wordt bevrucht door:   Président Roulin, (Grenadier).   

Reinette du Canada Blanche.  
Ha + Ho: zaailing. 
Pluk: eind oktober. Consumptie:  november - eind februari. Vanaf 1 januari rimpelig, droger, maar 
behoudt zijn Reinette smaak. 
Middelmatige tot sterke groei, vraagt wel warme gebieden en gronden. De bloei is middelvroeg tot 
middellaat, langdurig, maar wel vorstgevoelig.  Tamelijk goed vruchtbaar en middelmatig vroeg. Dik of 
zeer dik fruit van zeer goede hoedanigheid.  Vruchtvlees groenachtig geelachtig wit, vast tot later 
mals, voldoende sappig, zoet en mildzuur. Geschikt voor vers gebruik en alle verwerkingen. Gevoelig 
voor stip en schurft, vatbaar voor kanker en rimpelig worden. 
Wordt bevrucht door: Cox’s Orange Pippin, Ontario.  
 

Cox’s Orange Pippin.  
La: M9 en M26. LaLei: M26. 
Pluk: midden september tot begin oktober. Consumptie: tot februari. 
In het begin een sterke groeier, later middelsterk met brede open kroon. Middenvroege bloeier met 
goed stuifmeel. Vroeg en matig productieras. Tamelijk kleine vrucht, platrond, bleekgroen, later geel 
met fraaie oranjerode blos en strepen. Vruchtvlees tamelijk vast, sappig, aangenaam zuur en zeer 
aromatische goede handappel. Is zeer gevoelig voor allerlei ziekten en daarom in de bioteelt minder 
gunstig. 
Wordt bevrucht door: Benoni, Discovery, Elstar, Gloster, Golden Delicious, James Grieve, Lombarts 
Calville, Melrose, Winston, Jonared, Ontario, Transparente Blanche, Eijsdener Klumpke, Topaz, 
(Summerred), (Alkmene).  

Veurnse Renet (Reinette des Capucins) (ENR).  
La + Lei : M26. Ha: MM106. Ho: zaailing. 
Pluk: 1de week oktober. Consumptie:  november - februari. 
Middelmatige groeikracht. Vruchtbaarheid tamelijk vroeg, matig en regelmatig met een matige 
productie. Bloeitijd vroeg tot middentijds, triploïd ras. Middelmatige grote vrucht, groengeel met 
vermiljoenrood aan de zonkant, fijn en zeer gearomatiseerd vruchtvlees, uitstekend als eetappel en 
voor gebak. Weinig gevoelig voor schurft, matig gevoelig voor witziekte. 
Wordt bevrucht door: Alkmene,  Keuleman, President van Dievoet.   
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Suntan.  
La: M26. LaLei : M26. Ha + Ho: zaailing. 
Pluk: midden oktober. Consumptie: november - februari. 
Een handappel, kruising van Cox’s Orange Pippin en Court-Pendu. Late bloeitijd, triploïd ras. De 
vruchten vertonen een duidelijke gelijkenis met Cox’s, maar zijn wat dikker, hebben een meer 
bruinrode blos en zijn opvallend harder. Bepalend voor de smaak is de tamelijk hoge zuurheid van het 
sap, die slechts bij volle eetrijpheid enigszins wordt afgebouwd. Het is een goed weerstandbiedend 
ras, wel gevoelig aan kanker.  
Wordt bevrucht door:   

Golden Delicious.  
La: M9 en M26. 
Pluk: eind september tot 3de week van oktober. Consumptie: november - februari.  
Een middelmatige sterke groeier. Vroege en regelmatige vruchtbare boom met een goede productie. 
Middentijdse bloei. Goede handappel.  Vruchten tamelijk groot, regelmatige vorm, groengeel tot geel. 
Vruchtvlees tamelijk vast en zachtzuur tot zoet bij zonnig weder.  Gevoelig voor schurft.  
Wordt bevrucht door: gedeeltelijk zelfbevruchtend, Cox’s Orange Pippin, Discovery, Elstar, James 
Grieve, Lombarts Calville, Melrose, Winston, Benoni, Gloster, Jonared, Santana, ( Alkmene), 
(Summerred).   

Lombarts Calville.  
La + Lei: M26. Ha:MM106. Ho: zaailing. 
Pluk: 1ste + 2de week september. Consumptie: tot februari. 
Groei in het begin vrij zwak, later matig. Vroeg en goed vruchtbaar, echter beurtjaar gevoelig, zodat 
een vroege en goed dunnen gewenst is. Bloei tamelijk laat. Tamelijk groot, geelgroen, later geel, soms 
groen gevlekt, bij wat later plukken gele vruchten en vette schil. Vrij goede smaak, zachtzuur, zacht 
vruchtvlees, zeer goede handappel. Nogal vatbaar voor meeldauw en soms lichte aantasting door de 
appelglasvlinder.  
Wordt bevrucht door: gedeeltelijk zelfbevruchtend, Cox’s Orange Pippin, Discovery, Elstar, James 
Grieve, Golden Delicious, Gloster, Melrose, Summerred, Jonared, Winston, (Alkmene), (Benoni). 
 

Rode Boskoop (rode Goudrenet).  
La + Lei: M26. Ha: MM106. Ho: zaailing. 
Pluk: eind september tot half oktober. Consumptie: tot maart. 
Sterke groeier, gesteltakken schuinopwaarts tot horizontaal. Vroeg en goed vruchtbaar, gevoelig voor 
beurtjaren. Gevoelig voor lente nachtvorst. Vraagt een goede grond. Vroege bloei, een triploïd ras. 
Grote rood gebloste vruchten, vruchtvlees stevig en friszuur, goede hand- en moesappel.  Vatbaar 
voor kanker, matig voor schurft.  
Wordt bevrucht door:  Alkmene, Cox’s Orange Pippin, Discovery, Benoni, James Grieve, Jonared, 
Winston, Transparante Blanche, (Lombarts Calville), (Gloster).  

Eysdener Klumpke (Sabot d’Eysden).   
Ha: MM106. Ho: zaailing Bittenfelder.  
Pluk: half oktober. Consumptie: van december tot maart. 
Sterke groeier, brede kruin met afhangende takken. Vroeg en zeer vruchtbaar, gevoelig aan takbreuk, 
door zijn grote productiviteit en zijn afhangende takken. Vraagt een goede grond. De vruchten hebben 
een diepgroene grondkleur, met aan de zonzijde rood gestreept. Het vruchtvlees is stevig en licht 
zuur, matig sappig. Hand- en moesappel.  Vatbaar voor kanker, matig voor schurft en kurkstip.  
Wordt bevrucht door:  Gedeeltelijk zelfbevruchtend, Landsberger Reinette, Superman, 
Bloemeezoet, Sterrenet.  
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Pinova. Appel gekweekt onder licentie. B.  
La: M9. 
Pluk: eind september begin oktober. Consumptie: december maart. 
Matige groei, productiviteit vroeg, regelmatig en zeer goed. De vrucht is middelmatig groot, de kleur 
van de schil is geel met rode blos. Het vruchtvlees is zoetzuur met een goed aroma, vast met een 
goede hardheid. Weinig gevoelig aan witziekte, matig gevoelig aan schurft. 
Wordt bevrucht door: Elstar, Gloster, Golden Delicious, Idared, James Grieve, Melrose, Pilot. 

Reinette Bakker Parmentier. B.  
La: M26. Ha: MM106. Ho: zaailing. 
Pluk: begin oktober. Consumptie: tot half maart (wordt dan snel melig). 
Tamelijk sterke groeikracht. De vruchtbaarheid is goed, een hoge productie, maar 100 % 
beurtjaargevoelig. Een middelgrote appel, breder dan hoog, geelgroen en rood gestreept langs de 
zonkant.  Zeer korte steel. Veel vruchtval.  Redelijk zoet en weinig sappig.  Gebruikt als eetappel en in 
de keuken.  Weinig gevoelig voor ziekten.  
Wordt bevrucht door: Radoux. 

Jonagold.  
La: M9 en M26. Lei: M26. 
Pluk: 2de + 3de week oktober. Consumptie: november - maart. 
Sterke groeier in de jeugd, later matig. Tamelijk late bloeier, triploïd ras. Vroeg, regelmatig en goede 
productiviteit. Pluktijd midden oktober, verbruikstijd november – maart. Grote vruchten, gele 
ondergrond met oranje tot helderrode iets gestreepte blos. Stevige appel met geelwit, sappig 
vruchtvlees, zeer goede smaak. Vatbaar voor meeldauw, kanker en schurft.  
Wordt bevrucht door: gedeeltelijk zelfbevruchtend, Cox’s Orange Pippin, Discovery, Elstar, James 
Grieve, Lombarts Calville, Melrose, Winston, Benoni, Gloster, Jonared, Santana, Topaz, (Alkmene), 
(Summerred). 

Reinette de Waleffe (RGF). B.  
La: M26. Ha: MM106. Ho: Zaailing. 
Pluk: 1° + 2° week oktober. Consumptie: november – maart. 
Middelgrote appel met knappend zoetzuur vruchtvlees met fijn aroma. Is groengeel van uitzicht, met 
een orange rode blos.  
Weinig gevoelig voor schurft, matig gevoelig aan kanker en witziekte. 
Wordt bevrucht door: Sterappel, Cabarette. 

Court-Pendu.  
La: MM106. Ha: MM106. Ho: zaailing. 
Pluk: eind oktober. Consumptie: januari - maart. 
Matige groeikracht. Goede en regelmatige vruchtbaarheid. Kieskeurige variëteit, vraagt een goede 
lichtvochtige kleiachtige grond.  Extra dessertappel. De vrucht is middelmatig tot klein. Vruchtvlees wit 
roomkleurig, vast, fijn, knappend matig sappig, zeer zoet met zeer fijne gearomatiseerde smaak.  
Gevoelig voor kanker. 
Wordt bevrucht door: zelfbevruchtend, Sterappel. 

Winston. B.  
La: M9 en M26. Ha: MM106. 
Pluk: vanaf half oktober. Consumptie: december - april. 
Matig tot sterke groeier, met steil opgaande kroon, neiging tot het vormen van kale takken. De 
opbrengst begint niet zeer vroeg, maar blijft later zeer goed en regelmatig. Tamelijk late bloei, goed 
stuifmeel. Tamelijk klein, regelmatige gevormde kegelvormige vruchten, aanvankelijk donkergroen, 
later geel met blos en strepen. Goede smaak, vast vruchtvlees. Weinig gevoelig voor ziekten. 
Wordt bevrucht door: gedeeltelijk zelfbevruchtend, Cox’s Orange Pippin, Gloster, Golden Delicious,  
Jonared,  Lombarts Calville, Benoni, Discovery, Summerred, James Grieve, Elstar.    
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Keiing.  
Ha + Ho: zaailing. 
Pluk: vanaf half oktober. Consumptie: december - april. 
Middelmatig tot sterk groeiende hoogstamboom. Vruchtbare variëteit, is tamelijk regelmatig, 
alhoewel beurtjaren niet uitgesloten zijn. 
Tamelijk gevoelig voor schurft en kanker, overigens bevredigend. 
Middelmatig groot, conisch calvillevormig, asymmetrisch, hoger dan breed, licht hoekig met vijf ronde, 
min of meer afgelijnde ribben, een zijde van de vrucht is gewoonlijk hoger dan de andere. 
Schil: mat, licht ruw, groengele grondkleur en licht – roze doorschijn, karmijnroze of rood gekleurd en 
gestreept aan de zonkant. Geelbruine streepjes en bruingele stippen over het hele oppervlak. 
Witachtig, zeer vast vruchtvlees, matig sappig en met een aangenaam zoetzure, tamelijk goede 
smaak. 
Wordt bevrucht door:  

Reinette Dubois (RGF). B.  
La: MM106. Ha: MM106. Ho: zaailing. 
Pluk: half oktober. Consumptie: november – april. 
Ronde, afgeplatte appel, glanzend rood op groengele grondkleur, glad. Het vruchtvlees is zeer wit fijn 
en goed vast, zoetzuur, zeer goede smaak. Regelmatige productie, dessertvrucht, alle boomvormen, 
eerder zwakke groei, zeer weinig schurftgevoelig, weinig tot matig gevoelig voor witziekte, matig 
kankergevoelig. 
Is ook een zeer goede bestuiver voor laat bloeiende variëteiten (bloeigroep 5 en 6). 
Wordt bevrucht door: diploïde rassen van bloeigroep 5 en 6 dus , o.a. Court Pendu, Marie Doudou, 
en gedeeltelijk Lombarts Calville. 

Winter Banana.  
La: M26. 
Pluk: 3de + 4de week oktober. Consumptie: januari - april. 
Sterke groeier, breed en goed vertakt. Opbrengst middelvroeg en regelmatig. Halflate bloei, goed 
stuifmeel. Ras dat moeilijk in de hand te houden is. Snoeien is hier van groot belang. Grote mooie 
geelgroene smakelijke vruchten, zoet, aangenaam zuur, fijn gearomatiseerd.  Bleekgeel,  vast, sappig 
en knapperend mals. Gevoelig voor kanker.  
Wordt bevrucht door: Cox’s Orange Pippin, James Grieve, Jonared.   

Reinette de France (ENR).  
La: MM106. Ha: MM106. Ho: zaailing. 
Pluk: 3de + 4de week oktober. Consumptie:  november - april. 
In het begin een krachtige groeier, later zwak. Een compacte vorm met centrale stam en 
onregelmatige vertakking. Lage tot middelmatige productie maar regelmatig. Zeer late bloeitijd. Vorm 
regelmatig, breder dan hoog, middelmatige tot grote vrucht.  Schil is mat ruw, droog, groengele 
grondkleur met karmijnrode blos aan de zonkant. Vruchtvlees geelwit, vast en sappig, zoet en heerlijk 
gearomatiseerde smaak. Weinig gevoelig voor schurft, gevoelig voor kanker. 
Wordt bevrucht door: 

Gris Braibant (RGF). B.  
La + Lei : M26. Ha: MM106. Ho: zaailing. 
Pluk: 3de + 4de week september. Consumptie:  oktober - eind april. 
Sterke groeier in de beginperiode, middelmatig daarna. Vruchtbare boom met middelmatige productie. 
Middentijdse bloeitijd, triploïd ras. Middelmatige grote dessertappel met ruwe schil, oker groen, kleine 
donkerrode blos aan de zonkant. Zeer goed bewaarbaar, vruchten verschrompelen tijdens bewaring. 
Vruchtvlees van het reinette-type, zeer zoet, enigszins zuur. Weinig gevoelig voor schurft, middelmatig  
gevoelig voor witziekte en kanker. 
Wordt bevrucht door: Radoux, Président Roulin, La Paix, Reinette Evagil, Président van Dievoet,  
James Grieve, Transparente Blanche, (Grenadier). 
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Godivert (RGF). B. 
Pluk: 2de + 3de week oktober. Consumptie:  november - eind april. 
Zwak tot middelmatige groeier, met open kroon. Vruchtbare boom met een middelmatige tot hoge 
productie. Middentijdse bloeitijd. Middelmatige tot grote appel, groen-geel met kleine rode blos. Zeer 
zuur en  uitstekend voor moes. Middelmatig gevoelig voor schurft, witziekte en kanker. 
Wordt bevrucht door:  Radoux, Président Roulin, Reinette Evagil, Président van Dievoet, 
(Grenadier), (La Paix). 

Colapuis (ENR). B.  
La + Lei: M26. Ha: MM106. Ho: zaailing. 
Pluk: 4de week oktober – 1ste week november. Consumptie:  december -april. 
Middelmatige groeier met centrale stam. Goede productie, maar beurtjaargevoelig. Vroege tot 
middentijdse bloeitijd, goed stuifmeel. Kleine tot middelmatige rode appel, vruchtvlees is krokant met 
een eigen aroma. Voor alle gebruik, verse consumptie, moes, cider, sap. Schil wordt wasachtig tijdens 
bewaring. Zeer resistent tegen ziekten, weinig gevoelig voor  schurft en witziekte. 
Wordt bevrucht door: Radoux, Keuleman, President van Dievoet. 

Reinette Hernaut (RGF). B.  
La: M26. Ha: MM106. Ho: zaailing. 
Pluk: begin tot half oktober. Consumptie:  november - april. 
Zwakke tot middelmatige groeier. Zeer vruchtbaar, productie is vroeg en goed. Middentijdse bloeitijd, 
triploïd ras. Grote appel, wijnrood op groengele grondkleur, glad, soms met lichte roest. Voortreffelijk 
bewaarbaar. Knappend en sappig vruchtvlees, zuurachtig zoet, zeer verfrissend, geschikt  voor 
taarten. Weinig gevoelig voor schurft en  meeldauw, matig vatbaar voor  kanker. 
Wordt bevrucht door:  President Roulin,  Radoux, Reinette Evagil, President van Dievoet,  
(Grenadier), (La Paix). 

Rambour d’Hiver = Winterrambour (ENR).  B.  
Ho: zaailing Bittenfelder. 
Pluk: half oktober. Consumptie: tot mei. 
Sterke groeier, een typische hoogstam variëteit. Laat maar goede vruchtbaarheid. Geel-rode vrucht 
met sappig zuurzoet vruchtvlees. 
Gezonde variëteit, enkel licht gevoelig aan schurft. 
Wordt bevrucht door: Boiken, Golden Winter Pearmain, Ontario, Reine des Reinettes, Reinette de 
Champagne, Transparente de Croncels. 

Keuleman. B.  
Ha: MM106. Ho: zaailing. 
Pluk: 2de helft oktober. Consumptie:  april - mei. 
Goede vruchtbaarheid en tamelijk regelmatig. Zeer late bloei, in het begin trage vruchtzetting. Zeer 
goede natuurlijke bewaring. Ideaal voor zware kleigrond. Is een kleine appel, net iets onder de 
middelmaat. De vruchten zijn regelmatig van vorm, conisch met de grootste diameter onder de 
middellijn, de schil is grijsgeel - groen met mooi karmijnrood aan de zonnekant. Het vruchtvlees is 
witroomkleurig en vast, soms met groene doorschijn en van middelmatige kwaliteit, naar het einde toe 
soms iets te droog. Het is een zeer sterke, weerstandbiedende variëteit. 
Wordt bevrucht door:  zelfbestuivend, Reine des Reinettes, Cox’s Orange Pippin, Jonared, 
Princesse Noble. 

Idared.   
La: M26. 
Pluk: 2de helft oktober. Consumptie:  april - mei. 
Dessertappel, middelgrote en bolvormige donkerrode vruchten met een matig zoete tot friszure 
smaak. Het vruchtvlees is vast en sappig. 
Houd van een zonnige standplaats zonder late nachtvorst. Op natte gronden gevoelig aan kanker. 
Wordt bevrucht door:  Gedeeltelijk zelfbestuivend, Akane, Golden Delicious, James Grieve, 
Jonathan, MacIntosh, Melrose, Spartan, Reine des Reinettes. 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Akane&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Golden_Delicious
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=James_Grieve&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jonathan_(appel)
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=MacIntosh&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Melrose
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Spartan_(appel)&action=edit&redlink=1
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Essching.  
La: M26. Ha: MM106. Ho: zaailing Bittenfelder. 
Pluk: half oktober. Consumptie: tot mei. 
Typische Zuid-Westvlaamse variëteit. Groene lichtoranje appel, middengroot, vrij hoog. Wat knobbels 
aan de kelkzijde. Knappend sappig vruchtvlees. Zower als dessert als keuken appel te gebruiken. 
Wordt bevrucht door: Boiken, Golden Winter Pearmain, Ontario, Reine des Reinettes, Reinette de 
Champagne, Transparente de Croncels. 

President van Dievoet (Cabarette) (ENR). B.  
La + Lei: M26. Ha: MM106. Ho: zaailing. 
Pluk: eind oktober - begin november. Consumptie:  niet voor januari,bij gele verkleuring is de smaak 
zeer goed en bewaart tot mei - juni. 
Middelmatige groeier met dichte vertakking. Late vruchtzetting met een middelmatige productie tijdens 
de jeugdjaren,daarna hoog maar wel beurtjaargevoelig. Middelmatige tot grote handappel, geel met 
stipjes, wit vruchtvlees met fijne vaste structuur, knappend, sappig en eerder zuur vruchtvlees. Goed 
voor keuken en gebak. Middelmatig  gevoelig voor schurft en witziekte. 
Wordt bevrucht door: Colapuis, Grenadier, Radoux, La Paix, Reinette Evagil. 
 

Peren. 
Onderstammen: 
Voor laagstam en laagstam leivorm: hier werd gekozen voor onderstam kwee A, dit zowel voor de 
gewone laagstam als de leivorm.  
Voor halfstam en hoogstam tot 2014:  
Onderstam zaailing peer (selectie Kirchensaller). 
Voor halfstam vanaf 2015:  
Onderstam kweeA, tenzij anders vermeld bij het ras. 
Voor hoogstam vanaf 2015:  
Onderstam zaailing peer (selectie Kirchensaller). 
 

Tussenstam of stamvormer: 
Tussenstam voor laagstam: bij de variëteiten die onverenigbaar zijn met kwee, werd Beurré Hardy of 
de Curé gebruikt als tussenstam.  
Tussenstam voor laagstam leivorm: bij de variëteiten die onverenigbaar zijn met kwee, werd Beurré 
Hardy gebruikt als tussenstam. 
Tussenstam of stamvormer voor half en hoogstam: voor bepaalde variëteiten werd er een tussenstam 
(stamvormer) gebruikt. Als tussenstam werd gekozen voor: ofwel Nouveau Poiteau, ofwel Beurré 
Lebrun, ofwel Carisii ofwel Beurré Hardy. 

Bevruchting: 
Bij iedere variëteit zijn de bevruchters aangeduid, deze tussen haakjes kunnen problemen opleveren 
omdat:  

• De bloeitijden elkaar niet voldoende overlappen (6 of meer dagen tussen tijdstippen van volle 
bloei)  

• Bestuiving geen voldoende vruchtzetting veroorzaakt.  
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Rassen: 

Bruine Kriekpeer. B.  
La, Ha + Ho. Met tussenstam. 
Pluk: 2de helft juli. Consumptie: direct verbruik, bewaart niet. 
Sterk groeiende en vroeg vruchtbare boom. Is een vroege zomerpeer van middelmatige grootte. 
Middelmatige late bloei, goed stuifmeel. Heeft een groenbruine kleur, strogeel bij rijpheid, roodbruin 
gestippeld en gevlekt aan de zonkant.  Het vruchtvlees is wit, fijn, middelmatig vast, licht wrang, 
sappig indien niet te rijp.  Op de duur gaat ze melig worden, beter iets te onrijp dan te rijp. Zoetzure 
smaak, licht bitter, gebruikt als dessertpeer. Tamelijk weerstandbiedend aan schurft. 
Wordt bevrucht door: Gedeeltelijk zelfbevruchtend. 

Précoce Henin(RGF). B.  
La, Ha + Ho. 
Pluk: half augustus. Consumptie: augustus. 
Bloeit middenvroeg. Groen-gele peer met Orange blos, midden groot.  Het vruchtvlees is zeer zoet en 
sappig. Zeer smakelijke oogstpeer.  Zeer weerstandbiedend aan schurft. 
Wordt bevrucht door: Ananas de Coutrai. 

Clapp’s Favourite. B.  
La, Lei, Ha + Ho. Met tussenstam. 
Pluk: 2de helft van augustus. Consumptie: eind augustus begin september. 
Sterke groeikracht. Zeer vruchtbaar, maar late productiviteit. Bloeitijd matig laat tot laat. Grote 
regelmatige vrucht, groen tot geelgroen met fraaie blos. Een vroeg rijpende handpeer, sappig met een 
redelijk goede smaak en korte houdbaarheid. Weerstandbiedend aan schurft. 
Wordt bevrucht door: Gedeeltelijk zelbevruchtend, Beurré d’Hardenpont, Beurré Hardy, Conference, 
Nouveau Poiteau, Bon Chrétien Williams, Legipont, Triomphe de Vienne, Doyenné du Comice, 
Bergamotte Esperen, Calebasse Bosc, Jeanne d’Arc, (Bonne Louise d’Avranches), (Supertrévoux).  

Dubbele Flip (Beurré de Mérode). B.  
Ha + Ho. Hier uitzondering, beiden op zaailing. 
Pluk: eind augustus – begin september. Consumptie: enkele dagen na de pluk. 
Sterke groeier. Goed vruchtbaar, dikwijls met beurtjaren. Vroege bloeitijd, slecht stuifmeel. 
Dessertpeer, dikke eivormige peer, grasgroen en mooi geel bij rijpheid, grof bruingrijs, gestippeld en 
gevlekt.  Vruchtvlees wit, enigszins grof, half smeltend sappig, aangenaam zoet, lichtrinse smaak. 
Tamelijk onderhevig aan schurft.  
Wordt bevrucht door: Gedeeltelijk zelfbevruchtend, Clapp’s Favourite, Beurré Hardy, Conference, 
Legipont, Bonne Louise d’Avranches, Bon Chrétien Williams.   

Bon Chrétien Williams.  
La, Lei, Ha + Ho. Met tussenstam. 
Pluk: eind augustus. Consumptie: september.  
Middelmatig sterke groeier. Vruchtbaarheid is goed en regelmatig, vruchten niet overdreven groot.  
Bloeitijd matig laat. Vrucht donkergroen, goudgeel bij rijpheid met rosse stippels, soms lichtrood 
gestreept aan de zonkant.  Zoet, zeer weinig zuur, sterk gearomatiseerd met muskussmaak. Gevoelig 
aan takschurft. 
Wordt bevrucht door: Gedeeltelijk zelfbevruchtend, Beurré d’Amanlis, Bonne Louise d’Avranches, 
Comtesse de Paris, Beurré d’Hardenpont, Beurré Hardy, Conference, Joséphine de Malines, Nouveau 
Poiteau, Legipont, Clapp’s Favourite, Doyenné du Comice.  
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Calebasse a la Reine = Wijnpeer. B.  
La, Ha + Ho. Met tussenstam. 
Pluk: begin september. Consumptie: september. 
De boom heeft een middelmatige tot sterke groeikracht. Vroeg, regematig en zeer vruchtbaar. 
Middelmatig grote vrucht, met bruingele schil. Een vroeg rijpende handpeer, met sappig halffijn, 
wijnachtig zoet vruchtvlees met weinig aroma. Nogal gevoelig aan schurft. 
Wordt bevrucht door: Calebasse Bosc, Josephine de Malines, Triomphe de Vienne, Ananas de 
Courtai.  

Supertrévoux.  
La + Ha. Met tussenstam. 
Pluk: 2de helft augustus. Consumptie: direct na de pluk, bewaart niet. 
Zwakke groeier. Vroege en goede vruchtbaarheid, beurtjaargevoelig, vruchtdunning noodzakelijk. 
Bloeitijd vroeg. Frisse handpeer, niet bewaarbaar. Grote vruchten, stomp, bruinrode blos op gele 
ondergrond.  Vraagt een goede grond en is gevoelig voor schurft. 
Wordt bevrucht door : Gedeeltelijk zelfbevruchtend, Bonne Louise d’Avranches, Beurré Hardy, 
Conference, Legipont, ( Clapp’s Favourite), (Doyenné du Comice). 

Triomphe de Vienne.  
La, Lei, Ha + Ho. Met tussenstam. 
Pluk: eerste helft van september. Consumptie: midden september – begin oktober. 
De groei is matig en vormt een vrij brede boom.  De productiviteit is niet vroeg, matig tot goed en 
onregelmatig.  Bloeitijd matig laat, vrij vroeg vruchtbaar.  Herfstpeer van uitstekende kwaliteit.  
Tamelijk groot tot zeer groot, tamelijk regelmatig van vorm, groen en bronskleurig.  Goede kwaliteit, 
sappig en zoet vruchtvlees. Vrij sterk weerstandsbiedend tegen ziekten en plagen, wel vatbaar voor 
bacterievuur en loodglans. Dit ras is toch op zijn best op de betere gronden.  
Wordt bevrucht door: Gedeeltelijk zelfbevruchtend, Bonne Louise d’Avranches, Comtesse de Paris, 
Précoce de Trévoux, Beurré Hardy, Conference, Legipont, Clapp’s Favourite, Gieser Wilderman, 
Bergamotte Esperen, Durondeau, Bon Chrétien Williams, (Supertrévoux), (Doyenné du Comice). 

Ananas de Courtrai.  B.  
La, Ha + Ho. 
Pluk: Begin september. Consumptie: september. 
Matig grote dessert peer. Sappig en licht rins tot zoet van smaak. 
Weinig ziekte gevoelig. 
Wordt bevrucht door: Précoce Henin, Calebasse à la Reine, Triomphe de Vienne, Seigneur 
Esperen, Beurré Superfin, Beurré Lebrun, Conference, Bonne Louise d'Avranches, Beurré Hardy, 
Durondeau, Légipont, Jeanne d'Arc, Josephine de Malines. 

Beurré Hardy.  
La, Ha + Ho. 
Pluk: 2de - 4de week september. Consumptie: september. 
Sterke groeier, uitbuigen noodzakelijk. Late vruchtbaarheid, maar dan goed, beurtjaargevoelig. 
Bloeitijd tamelijk vroeg. Bijzondere fijne handpeer (herfstpeer). Tamelijk grote vrucht, roestbruine 
stevige schil. Vruchtvlees zacht, sappig, zoet en aromatisch. Verlangt een goede grond en is iets 
gevoelig voor ziekten, ook aan takschurft.  
Wordt bevrucht door : Gedeeltelijk zelfbevruchtend, Beurré Alexander Lucas, Beurré d’Amanlis, 
Bonne Louise d’Avranches, Comtesse de Paris, Passe Crasanne, Supertrévoux, Précoce de Trévoux, 
Conference, Nouveau Poiteau, , Bon Chrétien Williams, Legipont, Triomphe de Vienne, Clapp’s 
Favourite, Doyenné du Comice, Gieser Wilderman, Bergamotte Esperen, Calebasse Bosc, Jeanne 
d’Arc, Joséphine de Malines.      
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Fondante de Cuerne.  
La, Ha + Ho. Met tussenstam. 
Pluk: begin september. Consumptie: september. 
Groeikrachtige boom. Streekeigen ras voor de streek Kortrijk – Kuurne(Cuerne). Sappige zoete 
dessertpeer met wijnsmaak. Groen, bij rijpheid tot citroengele schil.  Vrij gezond ras, dat bovendien vrij 
vruchtbaar is. 
Wordt bevrucht door: 

Marguerite Marillat.  
La. Met tussenstam. 
Pluk: begin september. Consumptie: september. 
Middelmatig sterke groeier. Zeer sappige zoete dessertpeer. Vroege bloeier. Groengele schil met rode 
blos.  Grote vrucht met zeer sappig en zoet vruchtvlees. Verlangt een warme, zonnige standplaats om 
een optimale kwaliteitsvrucht te ontwikkelen. Vrij gezond ras. 
Wordt bevrucht door : Bergamotte Esperen, Bon Chrétien Williams, Conference, Seigneur Esperen. 

Grosse Louise (ENR). B.  
La, Ha + Ho. Met tussenstam. 
Pluk: begin september. Consumptie: september. 
Zeer gezond sterk groeiend ras. De vruchten hebben een middelmatige grote. Gelijkt goed op Bonne 
Louise d'Avranches.  
Wordt bevrucht door: 

Jefkenspeer(Beurré Chaboceau). B.  
Ha + Ho. Hier uitzondering, beiden op zaailing. 
Pluk: begin september. Consumptie: september. 
Middelgrote dessert peer met stippels. Sappig en zoet. 
Weinig ziektegevoelig. 
Wordt bevrucht door: Gedeeltelijk zelfbevruchtend, Beurré Hardy, Clapp’s Favourite, Doyenne du 
Comice, Bon Chrétien Williams. 

Bonne Louise d’Avranches. B.  
La, Lei, Ha. 
Pluk: half september. Consumptie: eind september tot eind oktober. 
Matige groeier, vormt smalle opgaande boom. Goede handpeer.  Bloeitijd vroeg. Productiviteit is 
vroeg maar niet regelmatig, beurtjaargevoelig. Vruchten zijn iets onder de middelmaat, slank, groen 
met fraaie donkerbruine rode blos. Vrucht iets zuur, sappig met een aangenaam aroma. Verlangt een 
goede vruchtbare bodem. Onderhevig aan schurft.  
Wordt bevrucht door : Gedeeltelijk zelfbevruchtend, Comtesse de Paris,  Supertrévoux, Précoce de 
Trévoux, Beurré Diel, Beurré Hardy, Conference, Legipont, Triomphe de Vienne, Bergamotte 
Esperen, Clapp’s Favourite, Doyenné du Comice.   
 

Beurré Superfin.  
La, Ha. 
Pluk: half september. Consumptie: eind september tot half oktober. 
Boom met matige groeikracht. Productiviteit is laat maar daarna regelmatig. Goede handpeer met 
zeer saprijk, zoet vruchtvlees met heerlijk aroma.  Vruchten zijn tolvormig en middengroot, de schil is 
groengeel met bruine stippels, met zeer lichte blos. Vrucht iets zuur, sappig met een aangenaam 
aroma. Onderhevig aan schurft op vochtige standplaatsen.  
Wordt bevrucht door : Soldat Laboureur, Beurré Hardy, Clapp's Favourite. 
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Winterkeizerin.  
La, Ha. Met tussenstam. 
Pluk: half september. Consumptie: eind september tot half oktober. 
Groen gele peer met rode blos, gestippeld en vrij groot.Het blad heeft een roodbruine kleur in de 
herfst. Zoete, sappige peer gebruikt als dessert en inleg. 
Wordt bevrucht door :  

Calebasse Bosc.  
La, Ha + Ho. Met tussenstam. 
Pluk: half september. Consumptie: eind september tot half oktober. 
Boom met matige groeikracht. Productiviteit is regelmatig en goed. Zeer smakelijke sappige, zoete tot 
lichtzure peer.  Vruchten zijn middengroot tot groot, de schil heeft een groengele ahtergrondkleur, 
bedekt met een netvormige bruine roestkleur.  
Vatbaar voor schurft. Gevoelig voor middelen die koper en zwavel bevatten. 
Wordt bevrucht door : Gedeeltelijk zelfbevruchtend, Bon Chrétien Williams, Clapp’s Favourite, 
Conference, Doyenné du Comice,  Légipont, Josephine de Malines, Bonne Louise d’Avranches, 
Nouveau Poiteau, Triomphe de Vienne. 

Beurré Lebrun.  
La, Lei, Ha + Ho. 
Pluk: eind september. Consumptie: oktober. 
Matig groeiende, zeer vruchtbare boom. Dik, lang, kegelvormig, geel, zeer goed fruit. Nogal  bestand 
tegen schurft.  
Wordt bevrucht door : Gedeeltelijk zelfbevruchtend, Précoce de Trévoux, Beurré Hardy, 
Conference, Legipont, Clapp’s Favourite, Triomphe de Vienne, Ananas de Courtrai. 

Conference. B.  
La, Lei, Ha + Ho. 
Pluk: 2de helft van september. Consumptie: oktober – november. 
Matig tot sterke groeier. Ras dat vroeg, lang en regelmatig vruchtbaar blijft. Bloeitijd tamelijk vroeg. 
Eén van de beste handperen. Meest geteelde ras. Vruchten zijn groot, soms onregelmatig vooral in de 
top, waar ze een banaanachtig uitzicht krijgen.  Groene kleur die later groengeel wordt met veel roest.  
Harde schil met een licht oranje, sappig en zoet vruchtvlees. Weerstandbiedend tegen ziekten, 
gemakkelijke teelt.  
Wordt bevrucht door: Gedeeltelijk zelfbevruchtend, Bonne Louise d’Avranches, Brederode, 
Supertrévoux, Beurré Hardy, Bon Chrétien Williams, Williams Duchess, Legipont, Triomphe de 
Vienne, Clapp’s Favourite, Doyenné du Comice, Calebasse Bosc. 

Saint Mathieu (RGF + ENR). B. 
La, Ha + Ho. Met tussenstam. 
Pluk: 2de helft van september. Consumptie: oktober - november. 
Stoof en confijtpeer met sterke groeikracht. Best in half en hoogstam. Komt laat op vrucht, maar 
draagd daarna regelmatig..  
Wordt bevrucht door: Beurré Hardy, Conference, Saint Remi, Legipont, Supertrévoux. 

Soldat Laboureur.  
La, Ha + Ho. 
Pluk: half september. Consumptie: oktober - november. 
Grote witgroen gestippelde peer. Zoete, matig sappige dessertpeer.  
Wordt bevrucht door: Bergamotte Esperen, Bon Chrétien Williams, Calebasse Bosc, Clapp’s 
Favourite, Légipont, Louise Bonne d’ Avranches, Nouveau Poiteau. 
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Légipont (Fondante de Charneux).  
Ha + Ho. 
Pluk: 2de helft september. Consumptie: oktober november. 
Matig tot sterke groeier. Productiviteit vroeg en goed, in het begin tamelijk onregelmatig.  
Beurtjaargevoelig, vruchtdunning gewenst. Bloeitijd tamelijk laat. Tamelijk groot, bleekgroen, later 
geel. Vruchtvlees zacht, smeltend en wat flauw. Onderhevig aan schurft.  
Wordt bevrucht door : Gedeeltelijk zelfbevruchtend, Bonne Louise d’Avranches, Supertrévoux, 
Précoce de Trévoux, Beurré Hardy, Conference,  Nouveau Poiteau, , Bon Chrétien Williams, 
Triomphe de Vienne, Clapp’s Favourite, Doyenné du Comice, Gieser Wilderman, Durondeau, 
Comtesse de Paris, Calebasse Bosc.    

Alexandrine Douillard. B.  
La, Lei, Ha + Ho. 
Pluk: eind september. Consumptie: oktober - november.  
Middelmatige groei, mooi piramidaal van vorm, liefst op laagstam. De bloei is vroeg tot middelvroeg en 
bezit goed stuifmeel. De vruchtbaarheid is zeer goed. Een matig grote vrucht, typisch peervormig 
(dikke buik, lange top) schil geel met roest.  Vruchtvlees wit, fijn, sappig, smeltend, zeer zoet.  1ste 
kwaliteit en gebruikt als dessertpeer.  Weinig onderhevig aan schurft.  
Wordt bevrucht door:  

Doyenné du Comice.  B.  
La, Lei, Ha + Ho. 
Pluk: eind september tot 2de week oktober. Consumptie: november. 
Sterke groeier met steile opgaande kroon, productiviteit is laat, onregelmatig en verlangt een goede 
standplaats, ook een goede grond, rijk aan humus, zware oogsten komen zelden voor. Allerbeste 
peer. Late bloeitijd. Vrucht is groot en breed, met onregelmatige vorm, bij rijpheid is de kleur geelbruin 
met lichte blos aan de zonzijde.  Zeer sappig smeltend vruchtvlees, zoet en aromatisch. Vrij 
weerstandbiedend tegen ziekten en plagen.  
Wordt bevrucht door: Clapp’s Favourite, Supertrévoux, Beurré Hardy, Conference, Legipont, 
Triomphe de Vienne, Gieser Wilderman, Winterrietpeer,  Bon Chrétien Williams, Calebasse Bosc, 
Joséphine de Malines, (Bonne Louise d’Avranches). 

Nouveau Poiteau.   
Ha + Ho. Hier uitzondering, beiden op zaailing. 
Pluk: eind september. Consumptie: oktober - november.  
Grote groene peer met veel stippels. Sappig, zoetzuur tot flauw van smaak, afhankelijk van de 
standplaats. Peer met hoge opbrengsten, gebruikt voor drogen, inleggen en dessert. 
Wordt bevrucht door: Gedeeltelijk zelfbevruchtend, Clapp’s Favourite, Beurré Hardy, Legipont, Bon 
Chrétien Williams, Calebasse Bosc, Beurré Lebrun, Le Lectier,Seigneur Esperen, Bonne Louise 
d’Avranches. 

Beurré Alexandre Lucas.  
La, Ha + Ho. Met tussenstam. 
Pluk: eind september begin oktober. Consumptie: oktober - december. 
Matige groeier, vruchtbaar ras, Triploïd, moet dus bestoven worden.  Grote, regelmatige, groene en 
later gele peer.  Matig smakende handpeer, vruchtvlees grof en brokkelig, tamelijk sappig en matig 
zoet. Weerstandbiedend tegen ziekten en plagen, geen te hoge eisen aan grond en standplaats.  
Wordt bevrucht door: Gedeeltelijk zelfbevruchtend, Bonne Louise d’Avranches, Comtesse de Paris,  
Supertrévoux, Précoce de Trévoux, Beurré Hardy, Conference, Bon Chrétien Williams, Calebasse 
Bosc, Legipont, Triomphe de Vienne, Bergamotte Esperen, Joséphine de Malines, (Clapp’s 
Favourite), ( Doyenné du Comice). 
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Beurré Bâchelier (ENR). B.  
La, Ha + Ho. Met tussenstam. 
Pluk: eind september. Consumptie: oktober - december. 
Sterkgroeiende boom met veel vertakkingen. De vruchten zijn groot, met groengele kleur. Het 
vruchtvlees is wit en krakend, licht geparfumeerd.  
Wordt bevrucht door: . 
 

Beurré Six.  
La, Lei, Ha + Ho. 
Pluk: begin oktober. Consumptie: oktober – december. 
Vaalgroene peer. Sappig, niet korrelig, licht zoetzuur van smaak. 
Wordt bevrucht door: Bon Chrétien Williams, Clapp's Favourite, Comtesse de Paris, Louise Bonne 
d'Avranches, Madame Favre, Précoce de Trévoux. 

De Curé = Pastoorspeer.   
La. 
Pluk: begin oktober. Consumptie: tot december. 
Deze peer werd erbij geplaatst voor zijn goede eigenschappen als stamvormer. 
Sterke groeier. Grote peer, flesvormig met grasgroene schilkleur. Het vruchtvlees is grofcellig, 
halfsmeltend en sappig. Niet de smakelijkste peer. 
Ietwat gevoelig aan schurft. 
Wordt bevrucht door: Bergamotte Esperen, Beurré Hardy, Bon Chrétien Williams, Clapp's Favourite, 
Légipont, Josephine de Malines, Louise Bonne d’Avranches, Précoce de Trevoux, Triomphe de 
Vienne. 

Bronzée d’Enghien.   
Ha + Ho. 
Pluk: begin oktober. Consumptie: tot januari. 
Zeer vruchtbare middelgrote dessertpeer met bruine gestippelde schil. 
Wordt bevrucht door:  

Beurré d’ Hardenpont.  
La, Lei, Ha. 
Pluk: eerste helft oktober. Consumptie: tot eind januari. 
Lekkere grote peer, maar vraagt een warme beschutte standplaats. Zeer lekker vruchtvlees. 
Wordt bevrucht door: Bergamotte Esperen, Beurré Clairgeau, Beurré Hardy, Bon Chrétien Williams, 
Bonne de Malines, Calebasse Bosc, Clapp's Favourite, Comtesse de Paris, Doyenné d'Hiver, Hertogin 
Elsa, Légipont, Passe Crassane, Précoce de Trévoux, Soldat-Laboureur. 

Jeanne d’Arc. B.  
La, Lei, Ha. 
Pluk: eind oktober – begin november. Consumptie: eind november tot januari. 
Middelmatige groeier met opgaande kruin. Vroeg en regelmatig vruchtbaar Opbrengst middelhoog en 
regelmatig. Bloeitijd middelmatig laat tot laat, goed stuifmeel. Dessertpeer, vroege wintervariëteit. Een 
bleekgroene peer tot citroengeel bij rijpheid, vrucht breder dan lang met een wit, fijn vruchtvlees, 
sappig, zoet en smakelijk, licht geparfumeerd. Sterk weerstandbiedend tegen ziekten en plagen.  
Wordt bevrucht door: Bergamotte Esperen, Bon Chrétien Williams, Doyenné du Comice, Legipont, 
Ananas de Courtrai.    
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Jules d’Airoles. B.  
La, Lei, Ha. 
Pluk: eind oktober – begin november. Consumptie: Midden november - midden december. 
De boom heeft een felle  groeikracht, de kruin groeit soms zeer dicht in mekaar, daarom is het 
gewenst de jonge takken wat open te spreiden. Een vruchtbare boom. Late bloeitijd,slecht stuifmeel. 
De vruchtgrootte is even boven de middelmaat. De vruchten zijn zeer mooi gekleurd. Gladde, fijne 
schil, die geelgroen gekleurd is met kleine bruine stippen. Typisch bruin gevlekt rond de steel en 
prachtig tot overdadig karmijnrood gekleurd aan de zonnekant. Vruchtvlees is wit, fijn, sappig, zoet en 
aromatisch.  De vruchten vallen gemakkelijk af, zelfs vooraleer ze rijp zijn, men kan deze laten 
narijpen. Na de pluk regelmatig nazien op rotting. Sterk weerstandbiedend tegen ziekten en plagen.  
Wordt bevrucht door: Doyenné du Comice, Jeanne d’Arc, Joséphine de Malines, Bon Chrétien 
Williams. 
 

Beurré de Naghin. B.  
La, Ha. 
Pluk: eind september begin oktober. Consumptie: december - februari. 
Matige groeier, vruchtbaar ras. Grote, regelmatige, groene peer die bij rijpheid goudgeel wordt. 
Tamelijk grote peer met smeltend vruchtvlees van eerst kwaliteit. Zeer vruchtbaar. Weerstandbiedend 
tegen schurft en andere ziekten en plagen. Heeft liefst een warme voedselrijke standplaats.  
Wordt bevrucht door: Bonne Louise d'Avranches, Clapp's Favourite, Conference, Doyenné du 
Comice, Supertrévoux, Triomphe de Vienne. 

Comtesse de Paris.   
La, Lei, Ha + Ho. 
Pluk: eind oktober begin november. Consumptie: december tot februari. 
Matige groeikracht, vroegtijdige, regelmatige en goede vruchtbaarheid. Bloeitijd vroeg tot matig vroeg. 
Middelmatige grootte, licht ruw, eenvormig groengrijs, groengeel bij rijpheid, witgroen vruchtvlees, 
sappig, zoet en zonder speciaal aroma. Gemakkelijke teelt, weinig gevoelig aan ziekten en plagen. 
Wordt bevrucht door: Bonne Louise d’Avranches, Précoce de Trévoux, Beurré Hardy, Conference, 
Nouveau Poiteau, Bon Chrétien Williams, Calebasse Bosc, Joséphine de Malines, Clapp’s Favourite, 
Legipont. 

Olivier de Serres. B.  
La + Lei + Ha: KweeA.  
Pluk: eind oktober (zo laat mogelijk, anders rimpelt ze). Consumptie: januari – februari. 
Zwakke tot matig groei, geschikt voor laagstam en leiboom.  Boom vraagt een warme en beschutte 
standplaats (bv. achtermuur). Lange bloeitijd en vroegbloeiend, de vruchtbaarheid is vroeg, goed en 
regelmatig. Tamelijke grote vrucht, appelvormig, schil droog, dun en taai.  Groengele grondkleur en 
bruine beroesting.  Vruchtvlees geelwit, fijnkorrelig, stevig rond het klokhuis, half smeltend.  Smaak is 
sappig zoet met fijn aroma, een heerlijke winterpeer, dessertpeer. Gevoelig voor schurft op slechte 
standplaats.  
Wordt bevrucht door: Bon Chrétien Williams, Doyenné du Comice. 

Joséphine de Malines.  
La, Ha + Ho. Met tussenstam. 
Pluk: zo laat mogelijk in oktober, is windvast. Consumptie: februari – maart. 
Een zwakke groeier met broze takken, vereist een goede snoei (verjongen en bot dunnen). Vraagt 
een warme standplaats met een voedzame en voldoende vochtige grond. De bloei is middentijds en 
langdurig.  De vruchtbaarheid is vroeg op onderstam kwee, laat op zaailing.  Tamelijk goed vruchtbaar 
en redelijk beurtjaargevoelig. De vrucht is klein met harde schil, groengelige kleur met soms zwak 
oranje blos, vaak kleine stippels op de schil. Vruchtvlees zalmgeel, fijn, smeltend, zeer sappig, zoet 
met fijn aroma, wordt gebruikt als dessertpeer. Is lichtgevoelig voor schurft.  
Wordt bevrucht door: Bon Chrétien Williams, Bonne Louise d’Avranches, Ananas de Courtrai. 
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Bergamotte Esperen. B.  
La, Ha. 
Pluk: midden tot eind oktober. Consumptie: januari - april. 
Krachtig groeiende boom. Niet zo overdreven vruchtbaar, maar toch voldoende tot goed vruchtbaar na 
een paar jaren. Groeien vrij goed in de betere gronden. Bloeitijd matig laat. Klein of middelmatig fruit 
van veranderlijke hoedanigheid, maar gewoonlijk zeer goed, vorm is breed en niet zo hoog.  Een 
goede peer, die bij rijpheid een weinig naar de gele kleur toezweemt.  Ze is daarbij bijzonder 
smakelijk, hoewel ze iets minder saprijk is dan veel andere rassen.  Het bewaarvermogen van de 
vruchten is bijzonder goed. Weerstandbiedend tegen ziekten en plagen, wel schurftgevoelig.  
Wordt bevrucht door:  Gedeeltelijk zelfbevruchtend, Conference, Clapp’s Favourite, Doyenné du 
Comice, Joséphine de Malines. 
 

Notaire Lepin.  
La, Ha. 
Pluk: eind oktober. Consumptie: tot eind april. 
Zwakke groeier. Lekkere grote peer, maar vraagt een warme beschutte standplaats. Zoet en kruidig 
zeer lekker vruchtvlees. 
Wordt bevrucht door: 

Saint-Remy.  
La, Ha + Ho. Met tussenstam. 
Pluk: eind september begin oktober. Consumptie: januari - april. 
Zeer sterke groeier. Vroege bloei, een triploïd ras. Productie is vroeg, regelmatig en zeer goed, moet 
gedund worden. Een stoofpeer met grote brede vruchten, groene kleur. Goede iets rinse stoofpeer 
met vrij korrelig vruchtvlees, kookt rood. Zeer vatbaar voor schurft en tamelijk vatbaar voor 
bacterievuur.  
Wordt bevrucht door: zelfbevruchtend, Conference, Legipont, Clapp’s Favourite, Comtesse de Paris, 
Beurré Hardy, Supertrévoux. 

Plovine(ENR). B.  
La, Ha + Ho. 
Pluk: eind oktober. Consumptie: tot mei. 
Een stoofpeer met grote kleine rosse vruchten.  
Wordt bevrucht door:  

Catillac = Pondspeer. B.  
La, Ha + Ho. Met tussenstam. 
Pluk: eind oktober. Consumptie: tot juni. 
Zeer sterke groeier. Een sappige stoofpeer wat zurig, groengeel gestippelde vruchten. Mooi rood 
kokende peer. Gezonde boom, maar let op, de vruchten zijn gevoelig aan rotte neuzen. 
Wordt bevrucht door: Clapp's Favourite, Conference, Louise Bonne d'Avranches. 
 

Pruimen. 
Onderstammen: 
Laagstam: hier werd gekozen voor de St.Julien A onderstam. 
Halfstam: tot 2014 zaailing pruim of Hamira onderstam. Sinds 2015 op St.JulienA onderstam. 
Hoogstam: hier werd gekozen voor zaailing pruim of Hamira als onderstam.  

Tussenstam of stamvormer: 
Tussenstam bij laagstam: bij laagstam werd er geen tussenstal gebruikt. 
Tussenstam of stamvormer bij half en hoogstam: bij bepaalde variëteiten werd gewerkt met een 
tussenstam (stamvormer). De gebruikte stamvormers zijn Belle de Louvain, Queen Victoria of Wignon. 
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Bevruchting: 
Bij iedere variëteit zijn de bevruchters aangeduid, deze tussen haakjes kunnen problemen opleveren 
omdat:  

• De bloeitijden elkaar niet voldoende overlappen (6 of meer dagen tussen tijdstippen van volle 
bloei)  

• Bestuiving geen voldoende vruchtzetting veroorzaakt.  

Rassen: 

Sanctus Hubertus.  
La + Ha + Ho. 
Pluk en consumptie: eind juli – begin augustus. 
Zwakke groeier met brede kroon en hangende takken. Vroege, regelmatige en goede productie, 
dunnen soms nodig. Late bloei, goed stuifmeel. Tamelijk kleine ovaalvormige blauwe pruim. 
Vruchtvlees geel, vrij sappig, tamelijk harde schil, nogal zuur, voor een goede smaak moeten de 
vruchten goed rijp zijn. Steen is nogal vast aan het vruchtvlees gehecht. Vatbaar voor bacteriekanker, 
weinig vatbaar voor loodglans.  
Wordt bevrucht door: Anna Späth, Bleue de Belgique, Czar,  Monseur Hâtif,  Opal, Reine Claude 
d’Oullins, (Queen Victoria), (Belle de Louvain).  

Reine Claude Sanguine de Wismes (ENR). B. 
La + Ha + Ho. 
Pluk en consumptie: eind juli - begin augustus. 
Matige, brede groei, vroege bloei (familie van de Japanse pruimen), vrucht hartvormig, rose-violet, is 
een van de weinige pruimen waarvan ook het sap violet kleurt. Zeer gezonde variëteit.  
Wordt bevrucht door:  

Opal. B.  
La + Ha + Ho. 
Pluk en consumptie: eind juli – begin augustus. 
Sterke groeier. Vrij vroege en goede productie, vruchten vallen gemakkelijk af. Bloei middentijds, goed 
stuifmeel. Paarsrode pruim met een geelachtige achtergrond. Vruchtvlees geelgroen en sappig, zeer 
goede smaak, de steen ligt los in het vlees. Weinig vatbaar voor ziekten.  
Wordt bevrucht door: zelfbevruchtend, Anna Späth, Bleue de Belgique, Sanctus Hubertus, Queen 
Victoria.  

Monsieur Hâtif.   
La + Ha + Ho. 
Pluk en consumptie: half augustus. 
Groei is matig tot sterk, vormt een afgeronde kruin met hangende takken. Een bezwaar van dit ras is 
de laat intredende en soms matige vruchtbaarheid. Een langwerpige ronde vrucht, tamelijk groot met 
een paarse kleur. Middentijdse bloei, goed stuifmeel. Vruchtvlees geel, goede smaak, soms iets droog 
met loszittende steen. Dit ras is weinig gevoelig voor ziekten.  
Wordt bevrucht door: Anna Späth, Czar, Opal, Reine Claude d’Oullins,  Sanctus Hubertus, Queen 
Victoria.   

Reine Claude d’Oullins. B.  
La + Ha + Ho. 
Pluk en consumptie: eerste helft augustus. 
Zeer sterke groeier, met lange opgaande takken, met neiging tot kaal worden.  Productie tamelijk laat, 
maar goed. Bloei middentijds, stuifmeel goed. Grote vrucht, rond, groen tot goudgeel met enkele rode 
stippen, tere schil, vruchten scheuren gemakkelijk. Smaak uitstekend indien niet te vroeg geplukt 
wordt, steen iets hechtend, bij verhandelen spoedig bruin.  Weinig vatbaar voor loodglans,  matig 
vatbaar voor bacteriekanker.  
Wordt bevrucht door: zelfbevruchtend, Bleue de Belgique, Czar, Reine Claude d’Althan, Queen 
Victoria.   
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Queen Victoria.  
La + Ha + Ho. 
Pluk en consumptie: 2 de helft augustus. 
Matige groeier. Vroege en goede productie, dunnen gewenst. Vroege tot middentijdse bloei, goed 
stuifmeel. Vruchten groot en langwerpig, huid is bleekrood met enkele donkere vlekken. Smaak is 
goed indien ruim wordt gedund en gomvorming niet voorkomt, vruchtsteen zit los. Zeer vatbaar voor 
loodglans, matig voor bacteriekanker, gevoelig voor gomvorming.  
Wordt bevrucht door: zelfbevruchtend, Anna Späth,  Bleue de Belgique, Czar, Monseur Hâtif,  Opal, 
Reine Claude d’Oullins, Reine Claude d’Althan.    

Belle de Louvain. B.  
La + Ha + Ho. 
Pluk en consumptie: 2de helft augustus. 
Soms verkeerdelijk Eierpruim genoemd. Eierpruim is echter een andere variëteit. 
Matig tot sterke groeier, met opwaartse groeiwijze. Geen vroege productiviteit, maar op latere leeftijd 
goed, beurtjaargevoelig. Middelmatige tot late bloei, goed stuifmeel. Vruchten groot en langwerpig, 
roodblauw. Vruchtvlees geelgroen, zeer sappig, tamelijk vast.  Smaak is tamelijk flauw. Tamelijk 
vatbaar voor loodglans.  
Wordt bevrucht door: zelfbevruchtend, Opal.  

Reine Claude d’Althan (Conducta). B.  
La + Ha + Ho. 
Pluk en consumptie: eind augustus – begin september. 
Matig tot sterke groeier, met opwaartse groeiwijze, vaak kale takken. Vruchtbaarheid is vroeg, goed, 
regelmatig met een matige productie. Middentijdse bloei, goed stuifmeel. Goede pruim van eerste 
kwaliteit.  Rond, tamelijk groot, roodpaars. Vruchtvlees goudgeel, uitstekende smaak, sappig en zoet, 
steen laat gemakkelijk los, vrucht scheurt gemakkelijk. Gevoelig aan loodglansziekte en 
bacteriekanker.   
Wordt bevrucht door: Anna Späth,  Bleue de Belgique, Czar, Queen Victoria,  Reine Claude 
d’Oullins, Belle de Louvain, (Monsieur Hâtif), (Opal), ( Sanctus Hubertus). 

Belle de Thuin (RGF). B.  
La + Ha + Ho. 
Pluk en consumptie: variërend van begin tot eind augustus volgens de jaren. 
Middelmatige tot goede groeier, later zwak, met open kroon. Zeer vlugge vruchtzetting en 
middelmatige productie. Zeer vroege bloeier, zeer goed stuifmeel.  Grote tot zeer grote vruchten, 
groen gele kleur, zeer goede kwaliteit. Groen-geel vruchtvlees,sappig en zoet, een zeer goede 
tafelvrucht. Middelmatig  gevoelig voor monilia en barsten.  
Wordt bevrucht door: Prune de Prince.  

Reine Claude Verte (R. CL. Crottée, Dorée).  
La + Ha + Ho. 
Pluk en consumptie: midden tot eind augustus. 
Middelmatige tot sterke groeier. Matige en regelmatige productie. Vruchtbaarheid laat, wisselvallig en 
dikwijls niet bevredigend. Middentijdse bloei, goed stuifmeel. Vruchten groen met gele schijn. 
Vruchtvlees groenachtig, sappig, zoet en met speciaal aangenaam aroma, steen is los. Weinig 
vatbaar voor ziekten.  
Wordt bevrucht door: Czar, Queen Victoria,  Reine Claude d’Oullins, Anna Späth,  Mirabelle de 
Nancy, Opal.  

Eierpruim.  
La + Ha + Ho. 
Pluk en consumptie: midden tot eind augustus. 
Sappige, grote,donker violette pruim met goede smaak.  
Wordt bevrucht door: 
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Mirabelle de Nancy.  
La + Ha + Ho. 
Pluk en consumptie: 2de helft augustus. 
Matige groei, met veel klein hout. Late vruchtbaarheid, daarna goed en regelmatig. Middentijdse bloei, 
goed stuifmeel. Kleine vrucht, eenvormig geel, roodgestippeld aan de zonkant, effen en dun, tamelijk 
hard. Vruchtvlees geelachtig, fijn, zacht gesuikerd, met speciaal aangenaam aroma, steen is los. 
Dessertvrucht, keukengebruik en opleg. Niet veel last van ziekten behalve rode spin.  
Wordt bevrucht door: Belle de Louvain, Ontario.  

Valor.   
La + Ha. 
Pluk en consumptie: eind augustus. 
Is een matig sterke groeier. Vroege bloei. Goede opbrengst. Een tamelijk laat rijpend ras, vruchten 
groot, donkerblauw en wat langwerpig, vruchtsteen zit doorgaans los.  
Zeer sappig en lekker, zeer zoete pruim. 
Gezond ras, al heeft de vrucht wat last van monilia. 
Een van de weinige pruimen die enkele weken kan bewaart worden mits een bewaartemperatuur van 
-0,5° kan aangehouden worden. 
Wordt bevrucht door: Sanctus Hubertus, Jubileum, Voyageur. 

Altesse Double (Italiaanse kwets). B.  
La + Ha + Ho. 
Pluk en consumptie: eind augustus. 
Een gezonde boom, matige groeikracht. Zeer grote vruchtbaarheid, regelmatig, en een matige 
productie. Zeer late bloei. Variëteit voldoet ook in lichte gronden. Kleine langwerpige donkerblauwe 
pruim met geel vast vlees, matig sappig, met aangenaam zoetrinse smaak, vruchtsteen  is zeer los. 
Geschikt voor de keuken, jam en om te drogen. Niet veel last van ziekten, behalve van rode spin.  
Wordt bevrucht door: zelfbestuivend, Czar, Reine Claude Verte, Anna Späth, Reine Claude 
d’Oullins,  Reine Claude d’Althan, Belle de Louvain.  

Bleue de Belgique. B.  
La + Ha + Ho. 
Pluk en consumptie: eind augustus – begin september. 
De groei is aanvankelijk sterk, later afnemend. Tamelijk vroeg en goed productief. Dunnen is 
noodzakelijk. Tamelijke vroege bloeitijd, goed stuifmeel. Een late blauwe pruim, tamelijk groot, eirond, 
donkerblauw met waslaag, vrij harde schil. Het vruchtvlees is geelgroen, sappig en een goede smaak.  
Weinig gevoelig voor ziekten.  
Wordt bevrucht door: Anna Späth,  Czar, Opal,  Queen Victoria, Reine Claude d’Althan,   Sanctus 
Hubertus.      

Jubileum.  
La + Ha + Ho. 
Pluk en consumptive: eind augustus – begin september. 
Violetblauwe pruim, zeer groot, oval en langwerpig van vorm. 
Sappig, goede dessert pruim. 
Wordt bevrucht door: zelfbestuivend, Opal, Bleue de Belgique. 
 

Anna Späth. B.  
La + Ha. 
Pluk en consumptie: vanaf 2de helft september. 
Matige sterke groeier. De productiviteit is niet erg vroeg, later goed en regelmatig. Bloei is middentijds, 
goed stuifmeel. Een laat rijpend ras, vruchten tamelijk groot, enigszins ovaal tot vrijwel rond en 
roodblauw, vruchtsteen zit zeer los. Vruchtvlees geelgroen, sappig, goede smaak en nogal harde 
vruchtschil.  Weinig gevoelig voor ziekten.  
Wordt bevrucht door: zelfbevruchtend, Bleue de Belgique, Czar, Monseur Hâtif, Opal, Reine Claude 
d’Althan, Sanctus Hubertus, Queen Victoria.   
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Excalibur.   
La + Ha. 
Pluk en consumptie: half september. 
Heeft een zeer sterke groeikracht. Tamelijk vroege bloei. Matige opbrengst. Een laat rijpend ras, 
vruchten tamelijk groot, vrijwel rond en roodviolet van kleur, vruchtsteen zit zeer los. Sappig en heeft 
een zeer goede smaak. 
Gezond ras. 
Wordt bevrucht door: Sanctus Hubertus, Valor, Queen Victoria,  Anna Späth, Bleue de Belgique, 
Opal, Queen Victoria, Reine Claude d’Ouillins. 

Wignon (RGF). B.  
La + Ha + Ho. 
Pluk en consumptie: 2de helft september. 
Middelmatige tot sterke groeier, met open kruin. Middelmatige en regelmatige productie. Middentijdse 
bloeitijd, goed stuifmeel. Ovale, middelmatige grote pruim, roodpaars. Geel vruchtvlees, zoet en 
sappig van goede tot zeer goede kwaliteit als tafelpruim, ook als stoofpruim,compote en gebak. 
Weinig tot matig gevoelig voor Monilia .  
Wordt bevrucht door: zelfbevruchtend, Sainte Catherine, Reine Claude d’Oullins, Reine Claude 
d’Althan. 

Sainte-Cathérine (RGF). B.  
La + Ha + Ho. 
Pluk en consumptie: eind september tot midden of eind oktober (rijping gespreid over twee tot drie 
weken). 
Middelmatige tot sterke groeier, met open kruin. Zeer vruchtbaar met vroege en goede productie. 
Middentijdse tot late bloei. Middelmatige tot kleine langwerpige pruim, geel-groene kleur, rood 
gestippeld langs de zonzijde. Geel-groen vruchtvlees, droog tot sappig, goede tot zeer goede smaak, 
soms als tafelpruim, zeer goed voor compote,confituur of taarten. Matig gevoelig voor monilia op 
bloesem, weinig gevoelig op de vrucht.  
Wordt bevrucht door: zelfbevruchtend, Wignon.  

Prune de Prince (RGF). B.  
La + Ha + Ho. 
Pluk en consumptie: 2de helft september (rijping gespreid over 15 dagen). 
Zwakke tot matige groeier, met open kroon. Zeer vruchtbaar met een middelmatige productie. Zeer 
vroege bloeitijd, goed stuifmeel. Kleine pruim, rond, donkerblauw, type mirabel. Geel vruchtvlees, 
droog, zeer zoet, zeer goed als dessertfruit, ook goed voor compote, confituur en drogen. Weinig 
gevoelig voor monilia en barsten.  
Wordt bevrucht door: zelfbevruchtend, Belle de Thuin.  
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Zoete Kersen. 
Onderstammen: 
Laagstam en halfstam: hier werd gekozen voor de nieuw Gisela 5 onderstam. 
Voordelen Gisela 5 onderstam: 

• Het boomvolume komt op de helft tot 1/3 van een boom geënt op een andere onderstam, door 
deze kleine vorm beter te beschermen tegen vogelvraat. 

• De aanbevolen plantafstand ligt volgens bodem en soort op 4 m in de rij en 5 m tussen de 
rijen. 

• 2 tot 3 jaar na het veredelingsjaar bekomt men reeds vruchten. 
• Volledige vruchtendracht na 6 jaar. 
• Vruchthout en vruchtknoppen kunnen goed uitrijpen. 
• Verticale boomvorm. 
• Vruchtdoormeter tot 22 mm en meer. 100 Vruchten geven een gewicht een 1000 gr. en meer. 
• Om de vrucht grootte en een hoge vrucht bezetting te bekomen samen met een verjonging 

van de vruchttakken, is het aanbevolen een regelmatige snoei toe te passen vanaf het 4de 
jaar. 

Hoogstam: Hier werd gebruik gemaakt van zaailing zoete kers onderstam, steeds met F12/1 als 
tussenstam. 

Bevruchting: 
Bij iedere variëteit zijn de bevruchters aangeduid, deze tussen haakjes kunnen problemen opleveren 
omdat:  

• De bloeitijden elkaar niet voldoende overlappen (6 of meer dagen tussen tijdstippen van volle 
bloei)  

• Bestuiving geen voldoende vruchtzetting veroorzaakt.  

Rassen : 

Bigarreau Burlat.  
La + Ha: Gisela5. Ho zaailing, tussenstam F12/1. 
Pluk en consumptie: vroeg, 2de en 3de kersen week. 
Sterke groei, vooral in de eerste jaren, tamelijk vroege en goede regelmatige productie. Donkerrode 
zachte kers, groot, goed van smaak en aroma. Zeer gevoelig voor barsten. Tamelijk vatbaar voor 
monilia-rot. Bloei middentijds met goed stuifmeel. 
Wordt bevrucht door: Early Rivers, Lapins, Merchant, Oktavia, Schneiders Späte Knorpelkirsche, 
Sumtare, Venus, Vernon, Bigarreau Napoleon, Bigarreau Van. 

Early Rivers.  
La + Ha: Gisela5. Ho zaailing, tussenstam F12/1. 
Pluk en consumptie: vroeg, 2de en 3de kersen week. 
Sterke groeikracht,hangende takken met vorming van een brede kroon. Tamelijk vroeg, matig tot 
goede en regelmatige productiviteit. Zachte kleine bruine vrucht met goede smaak. Vrijwel ongevoelig 
voor barsten. Zeer vatbaar voor bacteriekanker en tamelijk vatbaar voor vruchtrot. Vroege bloei met 
goed stuifmeel.  
Wordt bevrucht door: Burlat, Lapins, Meikers, Merchant, Merton Premier, Oktavia, Sumtare, Venus, 
Vernon, Bigarreau Napoleon. 

Guigne Noire de Ruesnes (ENR).  
La + Ha: Gisela5. Ho zaailing, tussenstam F12/1. 
Pluk en consumptie: eind juni. 
Sterke groeikracht. Donkerrode, sappige zoete kers. 
Wordt bevrucht door: 
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Ghijssens zaailing (RGF).  
La + Ha: Gisela5. Ho zaailing, tussenstam F12/1. 
Pluk en consumptie: eerste helft juli. 
Matig grote purper tot zwarte zoete dessert kers.  
Wordt bevrucht door:  

Bigarreau Napoleon.  
La + Ha: Gisela5. Ho zaailing, tussenstam F12/1. 
Pluk en consumptie: eerste helft juli. 
Sterke groei, boom is vrij groot en ijl. Vroege productiviteit, regelmatig en goed. Mooie grote, rozerode 
hartvormige vrucht van zeer goede kwaliteit met betrekkelijk vast vruchtvlees.  Rijpt ongelijkmatig en 
smaak bij volle rijpheid goed. Late bloeitijd met goed stuifmeel. Op lichte gronden zeer vatbaar voor 
bacteriekanker, zeer gevoelig voor barsten en vatbaar voor monilia-rot. 
Wordt bevrucht door: Early Rivers, Bigarreau Burlat, Hedelfinger Riesenkirsche, Bigarreau Van.  

Sylvia.  
La + Ha: Gisela5. Ho zaailing, tussenstam F12/1. 
Pluk en consumptie: middentijds, 4de kersen week. 
Zwak tot matige groei, korte steile dikke scheuten, compacte boom. Productiviteit vroeg en regelmatig. 
Grote platronde stevige rode kers, met tamelijke goede smaak. Weinig tot matig barstgevoelig, 
tamelijk vatbaar voor vruchtrot. Zeer late bloei. 
Wordt bevrucht door: Kordia, Regina, Schneiders Späte Knorpelkirsche, Summit, Sunburst . 

Castor.  
La + Ha: Gisela5. Ho zaailing, tussenstam F12/1. 
Pluk en consumptie: middentijds, 4de kersen week. 
Zeer sterke groei met ijle takken, moeilijk te vormen bomen. Laat, matig en regelmatig productief. 
Grote glanzende donkere vrucht, stevige kers met goede smaak, zacht in warmere zomers. Weinig 
gevoelig aan ziekten. Bloei middentijds met goede kwaliteit stuifmeel. 
Wordt bevrucht door: Kordia, Merchant, Oktavia, Regina, Schneiders Späte Knorpelkirsche, Summit, 
Sunburst, Sumtare, Vernon.  

Sunburst.  
La + Ha: Gisela5. Ho zaailing, tussenstam F12/1. 
Pluk en consumptie: middentijds tot laat, einde 4de kersen week. 
Vrij sterke groei, horizontale takken en vertakt gemakkelijk. Vroeg, regelmatige en goede productie. 
Zeer grote vrucht helder tot donkerrode glanzende kers. Zachte kers met zeer goede smaak. Zeer 
barstgevoelig, zeer vatbaar voor monilia-rot, tamelijk vatbaar voor vruchtrot en bacteriekanker. Bloei 
tamelijk laat met goed stuifmeel. 
Wordt bevrucht door:  zelfbestuivend,  Castor, Kordia, Regina, Summit, Sylvia, Viola.   

Bigarreau Van.  
La + Ha: Gisela5. Ho zaailing, tussenstam F12/1. 
Pluk en consumptie: tamelijk laat, 5de kersen week. 
Sterke groeikracht, weinig maar dikke takken, vroege en zeer goede productiviteit, bloei vroeg tot 
middentijds. Zeer grote vrucht, sterk glanzend en donkerbruine kleur met donker stevig en saprijk 
vlees, zeer zoet en mild met een fijn aroma. Zeer gevoelig voor barsten, bacteriekanker en vruchtrot. 
Wordt bevrucht door: Burlat, Bigarreau Napoleon, Sam, Schneiders Späte Knorpelkirsche, Early 
Rivers, Kordia.  

Schneiders Späte Knorpelkirsche.  
La+ Ha: Gisela5. Ho zaailing, tussenstam F12/1. 
Pluk en consumptie: laat en ongelijkmatig, 5de kersen week. 
De groei is matig tot sterk met opwaartse groei. Productiviteit is vroeg, regelmatig, maar slechts 
matige productie door de late en intense vruchtval. Zeer grote, roodbruine kers, hard, knappend en 
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sappig, smaak goed met goed aroma. Zeer barstgevoelig en zeer vatbaar voor vruchtrot en monilia-rot 
bij gebarsten vruchten. Weinig vatbaar voor bacteriekanker. De bloei is middentijds tot laat.   
Wordt bevrucht door: Hedelfinger Riesenkirsche, Kordia, Burlat, Castor, Sunburst.  

Gascogne tartive de Seninghem (ENR).  
La + Ha: Gisela5. Ho zaailing, tussenstam F12/1. 
Pluk en consumptie: laat, 5de kersen week. 
Sterke groeier met steil opgerichte takken. Geel-rode vruchten, zoet en half krakend. 
Wordt bevrucht door:  
 

Helshoven RGF. 
Pluk en consumptie: vrij laat, ± 5de kersenweek. 
Oud ras uit Limburg. Zoete zeer donkerrode kers. Weinig barstgevoelig en weinig ziektegevoelig. 
Wordt bevrucht door: Merton Glory. 
 

Hedelfinger Riesen Kirsche.  
La + Ha: Gisela5. Ho zaailing, tussenstam F12/1. 
Pluk en consumptie: laat, 5de kersen week. 
Groei is sterk tot zeer sterk in het jeugdstadium, daarna middelmatig. Goede en regelmatige 
productie. Vrucht is middengroot tot zeer groot en afgeplat. Vruchtvlees is stevig, matig sappig met 
zeer goede smaak, barstgevoelig. Tamelijk weerstandbiedend aan monilia, oudere takken sterven 
gemakkelijk af. Middellate bloei, weinig gevoelig aan nachtvorst. 
Wordt bevrucht door: Kordia, Sam, Schneiders Späte Knorpelkirsche, Burlat, Early Rivers, Bigarreau 
Napoleon, Bigarreau Van. 

Kordia. B.  
La + Ha: Gisela5. Ho zaailing, tussenstam F12/1. 
Pluk en consumptie:  laat, 6de kersen week. 
Sterke groei, vertakt gemakkelijk, horizontaal ingeplant. Regelmatige, vroege en goede productiviteit 
Grote, donkerrode hartvormige vrucht. Stevige kers met zeer goede aromatische smaak. Weinig 
gevoelig aan barsten en ziekten. Middentijdse tot tamelijke late bloei met goed stuifmeel. Nachtvorst 
gevoelig. 
Wordt bevrucht door: Castor, Merchant, Oktavia, Regina, Schneiders Späte Knorpelkirsche, 
Summit, Sunburst, Sumtare, Sylvia, Vernon, Hedelfinger Riesenkirsche, Bigarreau Van.    

Lapins. B.  
La + Ha: Gisela5. Ho zaailing, tussenstam F12/1. 
Pluk en consumptie: laat, 6de kersen week. 
Matige tot sterke groei, met opwaartse groei en moeilijke vertakking. Vroege, regelmatige en goede 
productie. Stevige, grote donkerrode, mooi glanzende kers met goede smaak. Weinig tot tamelijk 
barstgevoelig. Vruchten in trossen vatbaar voor monilia-rot. Vroege bloei met goed stuifmeel. Weinig 
nachtvorstgevoelig.  
Wordt bevrucht door: zelfbestuivend, Burlat, Early Rivers, Merchant, Merton premier, Oktavia, 
Sumtare, Venus, Vernon.   

Regina.  
La + Ha: Gisela5. Ho zaailing, tussenstam F12/1.. 
Pluk en consumptie: laat, 6de kersen week. 
Vrij sterke groei met horizontaal hangende takken en veel zijhout. Vroege, regelmatige en goede 
productiviteit. Zeer grote, diep donkerrode glanzende en stevige kers met een goede smaak. Weinig 
barstgevoelig, weinig vatbaar voor monilia-rot en vruchtrot. Bloei is laat met goed stuifmeel. 
Wordt bevrucht door: Castor, Kordia, Schneiders Späte Knorpelkirsche, Summit, Sunburst, Sylvia.  
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Zure Krieken. 
Onderstammen: 
Daar de zure krieken van nature zwakker groeiend zijn , zij deze geënt op zaailing. 

Bevruchting: 
Bijna alle krieken zijn zelfbevruchtend, en hoeven dus geen bestuiving van een andere variëteit. 

Rassen: 

Kelleris 16. 
Pluk en consumptie: half juli. 
Groei is matig tot sterk, vrij steil. Vroege productiviteit maar soms onregelmatig. Zure kers, 
donkerrood, tamelijk groot, het sap is donkerrood, meestal voor verwerking. Tamelijke late bloei. Zeer 
vatbaar voor bladvalziekte en tamelijk vatbaar voor monilia-rot.  
Wordt bevrucht door: zelfbestuivend.   

Schaarbeekse kriek. 
Pluk en consumptie: 2de helft juli. 
Niet gevoelig aan taksterfte. Zoetzure middengroet kriek  met donkerrode kleur. 
Wordt bevrucht door: zelfbestuivend.   
 

Perzik. 
Onderstammen:  
Laagstam en halfstam: hier werd gekozen voor St.Julien A als onderstam. 
Hoogstam: deze werden geënt op Myrobalan onderstam.  

Bevruchting: 
Alle perziken zijn zelfbevruchtend, en hoeven dus geen bestuiving van een andere variëteit. 

Rassen : 

Amsden.  
La. 
Pluk en consumptie: eerste helft juli. 
Matige sterke groeier met goede productie. Eén van de beste vroege rassen. Vrucht is matig groot, 
rond en tamelijk veel blos. Kleur is mooier naarmate de vrucht meer in de zon hangt. Vruchtvlees wit, 
fijn, sappig, smaak matig goed. Tamelijk gevoelig voor knopval en krulziekte. 

Redhaven.  
La + Ha + Ho. 
Pluk en consumptie: midden augustus. 
Ronde perzik van middelmatige grootte met goede reputatie. Een aantrekkelijk goed rijpend fruit. Het 
gele vruchtvlees is vast maar sappig met een duidelijk rode tint rond de steen. De smaak is goed.   
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Vaes Oogst.  
La + Ha. 
Pluk en consumptie: half september. 
Een sterk, vruchtbaar ras, met een goede, smakelijke witvlezige vrucht. Weinig gevoelig aan ziekten 
en plagen en iets minder eisend.  

Reine de Verges.  
La + Ha + Ho. 
Pluk en consumptie: half september. 
Sterke tot zeer sterke groeikracht, met regelmatige en behoorlijke vruchtbaarheid. Een dikke tot zeer 
dikke vrucht, ovaalrond, karmijnrood of paarsachtig donkerrood gekleurd aan de zonkant, geelgroen 
aan de schaduwzijde. Groen-wit vlees, sappig en zoetzuur. Weerstandbiedende variëteit. 

Fertile de Septembre (RGF).  
La + Ha + Ho. 
Pluk en consumptie: 2de helft september. 
Middelmatige groeikracht, sterke groei in de beginjaren. Zeer vruchtbaar, met een zeer goede oogst 
om de 2 tot 3 jaren (hangt af van de lente nachtvorsten). Bloeitijd zeer vroeg. Ronde tot licht ovale 
vrucht, middelmatige groot. Geel-beige kleurige vrucht, roze-rood gevlekt. Sappig, zoetzuur, wit-
geelachtig vruchtvlees, vezelachtig. Tafelfruit, ook goed voor compote en confituur. Weinig tot matig 
gevoelig voor krulziekte en weinig gevoelig voor monilia.  

Nectarine Madame Blanchet.  
La. 
Pluk en consumptie: begin september. 
Zijn perziken met een gladde schil en niet aanklevend vruchtvlees.  Vraagt zonnige, beschutte 
standplaats en een goed doorlatende grond. 
 

Kleinfruit. 
Aalbessen. 
Aalbessen, dit zijn de rode, witte, roze en zwarte trosbessen,  zijn zelfbevruchtend, dus hier geen 
problemen met bestuiving. 

Rode trosbessen: 

Jonkheer van Tets. 
Pluk: begin juli. 
Mooie, grote bessen aan tamelijk lange trossen. Smaakaroma matig, iets zuur, sappig, tamelijk teer, 
na verwerking goede sapkleur. Geschikt voor verse consumptie en verwerking. Zeer vroege oogsten 
vroege bloei en matige productie. Krachtige groei, vrij stevige, opgaande takken en lange 
vruchtdragende kortloten. Regengevoelig. vatbaar voor bacterievuur. Korte snoei en laat in de winter 
snoeien (eind februari-maart), verminderen de kans op aantasting door bacterievuur. 

Stanza. 
Pluk: half juli. 
Een zeer vruchtbaar, middentijds rijpend ras dat snel in productie komt. Door de grote vruchtbaarheid 
moet bij oudere struiken het vruchthout flink uitgedund en verjongd worden om de besgrootte op peil 
te houden. Vrij donkere, middelmatig grote bessen aan matig lange trossen, rijpt wat ongelijk. Smaak 
wat zuur met weinig aroma, stevig, na verwerking goede sapkleur. Zowel geschikt voor verse 
consumptie als voor verwerking. De bloei is middentijds tot laat en een zeer goede productiviteit. 
Matige groeier met stevige takken en veel tamelijk kort vruchthout. Tamelijk regengevoelig. Korte 
snoei wordt toegepast. 
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Rolan. 
Pluk: half juli. 
Zeer mooie dikke bessen met goede smaak. Bleek rode kleur. Goede productie. 

Rosetta. 
Pluk: eind juli. 
Lichtrode, grote bessen aan zeer lange trossen, nogal zuur. Tamelijk stevige bes met een matige, wat 
zure smaak. Geschikt voor verse consumptie. Bloeitijd is vrij laat, de productiviteit is zeer goed en de 
oogsttijd is vrij laat. De groei is matig tot sterk, met breed uitstaand vruchthout. Op matig 
groeikrachtige gronden kan de groei te wensen overlaten. Zeer regengevoelig, weinig tot matig 
vatbaar voor bladvalziekte, toont snel kaligebrek (randjesziekte) en een tamelijke rui. Een vrij lange 
snoei toepassen. 

Rondom. 
Pluk: begin augustus. 
Donkerrode vrij grote bessen. De bessen hebben een hoog vitamine C gehalte, maar zijn nogal zuur 
van smaak. 
Weinig regengevoelig, wel voor virussen. 
Zeer geschikt voor verwerking. 
Vraagt een vrij lange snoei. 
 

Rovada. 
Pluk: half augustus. 
Een laat rijpend en productief ras met goed gevulde trossen en grote, glanzende bessen. 
Een tamelijk stevige bes met een tamelijk goede smaak en een vrij sterk aroma. Een struik met een 
matige tot sterke groei met stevige takken. 
Bloeitijd is laat, de productiviteit is goed. Geschikt voor verse consumptie, alsook voor verwerking. 
Regengevoelig en vatbaar voor bladvalziekte. 

Witte trosbessen. 

Versaillaise Blanche. 
Pluk: begin juli. 
Behoorlijk gele dikke vruchten op lange trossen. Zoeter dan de rode bessen, lekker en heerlijk 
ruikend. Pluktijd eerste helft juli. Een sterkgroeiende en vruchtbare struik met verticale takken. De 
bloei is middentijds. Gevoelig voor bladvalziekte. Een vrij lange snoei wordt toegepast. 

Zitavia. 
Pluk: begin juli. 
Tamelijk grote, gele bessen aan zeer lange trossen. De trossen zijn soms niet goed gevuld door 
vruchtrui in het midden van de tros. Tamelijk stevig met een matige smaak. Oogsttijd begin juli. Een 
sterk groeiend, zeer vroeg bloeiend en zeer vroeg rijpend ras, met soms een wat onregelmatige 
vruchtzetting. Tamelijk vatbaar voor bladvalziekte en ruigevoelig. Toepassing van lange snoei. 

Witte Parel: 
Pluk: begin juli. 
Zoete maar kleinere bessen. Matig productief. 
 

Witte Hollander: 
Pluk: begin juli. 
Sappige geel witte bessen in gevulde trossen. Zoeter dan rode bes. Is een van de zoetste witte 
bessen. Niet ziektegevoelig. 
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Roze trosbessen. 

Gloire des Sablons. 
Pluk: begin juli. 
Franse herkomst. Dikke doorschijnende roze vrucht met extra zoete smaak. Vrij late bloei en vroege 
oogsttijd met goede opbrengst. Het is een vruchtbare en ziektebestendige struik. Vrij korte snoei 
toepassen. 

Zwarte trosbessen. 

Ben Nevis. 
Pluk: half juli. 
Grote bessen aan lange trossen. Tamelijk stevige vruchtschil, goede sapkleur. Rijpt wat onregelmatig. 
Matig tot sterk groeiend met een vrij brede struik. Een vroege bloeier. Weinig vatbaar voor witziekte. 
Is een matig productief ras.  

Ben Sarek. 
Pluk: half juli. 
Zeer grote bessen aan korte trossen, goede smaak. Compacte groei, zeer geschikt voor kleine tuinen. 
Meeldauw resistent.  

Ben Conan. 
Pluk: half juli. 
Grote bessen aan lange trossen, zeer goed te plukken.Goed bestand tegen meeldauw en 
bladgalwesp.  

Black Reward. 
Pluk: 3°+ 4°week juli. 
Grote bessen aan lange trossen. Een stevige schil, tamelijk goede sapkleur, goede smaak met een 
goed aroma, hoog gehalte aan vitamine C. Sterke groei, met stevige en opgaande takken, laat rijpend 
en productief ras. Rijpe vruchten vallen spoedig af. Een late bloei, daardoor minder kans op schade 
door nachtvorst. Matig vatbaar voor bladvalziekte, vatbaar voor meeldauw, weinig gevoelig een 
witziekte. 

Titania. 
Pluk: eind juli. 
Tamelijk grote trossen met dikke bessen en de groeiwijze is nogal opstaand. 
Van alle zwarte bessen is zij het meest groeikrachtig. Zeer gezond. 

Ben More. 
Pluk: eind juli. 
Op stam te verkrijgen. Kleine trossen met grote bessen. Goede smaak. 

Kruisbessen. 

Worcesterbes. 
Pluk: half juli. 
Natuurlijke afwijking van de stekelbes. Lange kleine purperen tot zwarte vruchten, groter dan zwarte 
bes en smakend als zwarte bes. Rijpen ongelijktijdig af tot in september. Een zeer sterke groeier en 
meer stekelachtige struik met opstaande takken. Gebruik in de keuken, bijzonder goed voor 
jambereiding. Is een ziektebestendige, vruchtbare en rijkdragende soort, resistent tegen witziekte. 
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Rolonda. 
Pluk: half juli. 
Sterke groeier. Grote, donzige wijnrode vruchten met goede zoet aromatische smaak. Meeldauw 
tolerant.  

Hinnonmaki Gul. 
Pluk: half juli. 
Gele vruchten. Redelijk meeldauw tolerant.  

Reflamba. 
Pluk: half juli. 
Groene kale bedauwde vruchten. Goede groeikracht, en zeer productief. Zeer goede smaak. 
Redelijk meeldauw tolerant.  

Invicta. 
Pluk: half juli. 
Tamelijk groot, bleekgroen, rond tot iets lang en iets onregelmatig en wat behaard. Stevig en matig 
van smaak. Zeer geschikt voor verwerking, minder geschikt voor verse consumptie. Een goed tot sterk 
groeiend, zeer meeldauwtolerant, en productief ras, groeit tamelijk breed en is sterk bezet met stekels. 
Resistent tegen kruisbessenmeeldauw.  

Hinnonmaki Red. 
Pluk: eind juli. 
Eerder kleine, rode vruchten, goed vruchtbaar. Meeldauw tolerant. 
 

Mucurines. 
Pluk: eind juli. 
Productieve gele kruisbes met goede smaak.  
Resistent tegen kruisbessenmeeldauw.  

Captivator. 
Pluk: begin augustus. 
Kleine, lekkere rode vruchten. Is een bijna doornloze struik. Meeldauw tolerant. De oogst is tamelijk 
laat. 

Josta bes. 
Pluk: eerste helft van juli. 
Is een kruising van zwarte bes en stekelbes. Een rijkdragende struik , verenigt in zich de heerlijke 
smaak van 2 bessensoorten; het verfrissend aroma van zwarte aalbessen en de zachtzure smaak van 
kruisbessen. Bessen zijn bijna zo groot als kruisbessen en groeien in kleine trossen. Ze zijn bruin-
zwart van kleur. De struik van de Jostabes bloeit vroeg en is even gevoelig voor nachtvorst als zwarte 
bes en kruisbes. Kan vers geconsumeerd worden of verwerkt tot jam of sap. Weinig veeleisend, maar 
heeft liefst een zonnige ruime standplaats. Resistentie tegen Amerikaanse kruisbessenmeeldauw, 
bladvalziekte en rondknopmijt. 
 

Doornloze bramen. 
Bramen zijn zelfbevruchtend, dus hier geen problemen met bestuiving. 

Thornfree. 
Pluk: Rijptijd is laat, vanaf half-eind augustus tot half-eind oktober, met een top half september. 
Zeer grote, stompe kegelvormige vruchten. Stevig, smaak redelijk goed, wat zuur, sappig met een 
goed aroma. Geschikt voor verse consumptie en verwerking. De productiviteit kan zeer goed zijn, 
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maar valt soms tegen door taksterfte. Sterke groeier met lange dikke scheuten die gemakkelijk 
breken, matige vertakking en ongestekeld. Vatbaar voor stengelziekte en matig vatbaar voor vruchtrot. 

Chester Thornless. 
Pluk: vanaf half-eind augustus tot half oktober. 
Is stekelloos, zeer productief en smakelijk. Ook goed weerstandsbiedend tegen ziekten. 

Thornless Evergreen. 
Pluk: Van half augustus tot eind september. 
De vruchten zijn tamelijk groot, stomp kegelvormig. Zeer stevig, in rijpe toestand zoet. Geschikt voor 
verse consumptie. Zijn minder sappig en aromatisch. Rijptijd is middentijds, van half-eind augustus tot 
half-eind september, met een top eind augustus. De productiviteit is goed, oppassen voor te vroeg 
plukken, daar dit zeer nadelig is voor zowel smaak als productie. Matige groeier met lange, weinig 
vertakte scheuten en ongestekeld. Het ras is duidelijk herkenbaar aan de dubbel-vierdelige blaadjes. 
Vatbaar voor vruchtrot en roest. Weinig vatbaar voor stengelziekten. 

Loch-Ness. 
Pluk: Oogst vanaf half augustus tot eind september - begin oktober. 
De grote vruchten zijn meer afgerond. Een massa tamelijk vaste, zeer goed smakende vruchten, die 
tamelijk bestand zijn tegen regenweer. De winterhardheid is vrij goed. De plant is rechtopgroeiend en 
de stengels dienen regelmatig aangebonden te worden. De vruchten hebben verschillende 
rijpingsdagen nodig nadat ze al zwart verkleuren. Niet te vroeg plukken, rijpe vruchten komen 
gemakkelijk los. 

Taybes. 
Pluk: vanaf begin juli tot half augustus. 
Is een kruising tussen verschillende rubussoorten waaronder loganbes, braam en framboos. De struik 
is groot en licht gestekeld, lijkt sterk op de loganbes, maar is productiever en de bladeren zijn kleiner 
en donkerder. De vruchten zijn dieppurper van kleur, kegelvormig en groot. Ze zijn zeer aromatisch, 
friszuur en tegelijk zoet. De groeiwijze van de taybes is dezelfde van de braambes. Elk jaar worden 
nieuwe scheuten gevormd die het jaar daarop vruchten dragen en daarna afsterven. De taybes is nog 
meer wind- en vorstgevoelig en vraagt daarom een beschutte plaats. De kwaliteit van de vruchten 
neemt sterk toe naarmate de plant van de zon kan genieten. De vruchten rijpen van begin juli tot 
midden augustus. De taybes kent nauwelijks ziekten. 

Doornloze boysenbes. 
Pluk: eind juli tot eind september. 
Sterk groeiende scheuten. Grote, purper tot zwarte vruchten, friszuur tot zoet. Standplaats: liefst in 
zandige, droge bodem. 

Silvanbes. 
Pluk: half juli tot half augustus. 
Zeer forse groeier met stekels. Vruchten lang,zwart en zeer zoet. Geschikt voor zware grond. 
Weinig ziektegevoelig, snelle consumptie noodzakelijk. 

Kiwibes (Actinidia arguta). 

Weiki (mannelijk). 
Mannelijke kiwibes. Is nodig voor bestuiving van de vrouwelijke rassen. Zou alle onderstaande 
kiwibessen kunnen bevruchten. 

Issai. 
Tweeslachtige zelfbestuivende kiwibes. Groene langwerpige, eerder kleine bes, zoet van smaak. 
Heeft een matige groeikracht. Is vroeg vruchtbaar. 
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Geneva. 
Vrouwelijke kiwibes. Groen tot bruinrode  middelgrote bessen. Zoet, aromatisch van smaak, met wat 
zure schil.  
Goede opbrengst, minst onderhevig aan lentenachtvorst van alle kiwibessen. 

Maki = Amdue. 
Vrouwelijke kiwibes. Rode middelgrote bessen. Zoet met goed aroma. Goede opbrengst. 

Ken’s Red. 
Vrouwelijke kiwibes. Rode tot donkerrode langwerpige vrij grote bessen. Zeer aangenaam van smaak. 
Goede opbrengst. Volgens sommige ervaringen zou deze Ken's Red wel laat in productie komen. 

Weiki (vrouwelijk). 
Vrouwelijke kiwibes, niet te verwarren met de Weiki mannelijke kiwibes. Groene tot rood aanlopende 
matig grote bessen. Zeer lekker van smaak. Zeer vruchtbaar en vroeg vruchtbaar. 

 

Kiwi (Actinidia chinensis). 
De kiwi is een tweehuizige plant, dit wil zeggen dat zowel mannelijke planten (met mannelijke 
bloemen), als vrouwelijke planten (met vrouwelijke bloemen) voorkomen. Beide geslachten bloeien in 
juni met wit-gele, welriekende bloemen. De kiwiplant is een decoratieve, snelgroeiende, rankende 
klimplant die heel lange scheuten kan vormen. De plant slingert zich om alles heen en heeft bijgevolg 
stevig steunmateriaal nodig. Onder koud glas vrij gemakkelijk te telen. In volle grond te telen op zeer 
beschutte plaatsen en op een goede grond, een warme zuidermuur is wel het uiterste minimum. Plant 
altijd een mannelijke plant met meerdere vrouwelijk planten. 1 Mannelijke plant is voldoende om 5 
vrouwelijke planten te bevruchten. 
Rassen:  

 Mannelijk: Atlas en de Tomuri 
 Vrouwelijk: Hayward. 
 Tweeslachtig: Jenny en ook de Solissimo. Dit is een struik met zowel mannelijke als 

vrouwelijke bloemen, en is daardoor zelfbestuivend De vruchten zijn wel maar half zo groot 
als Hayward 

 
De oogst begint pas 3 à 4 jaar na het uitplanten. Kiwi's worden geplukt als ze nog hard en zeker niet 
eetrijp zijn. Dit is half oktober - begin november. Je moet er zeker voor zorgen, dat alle kiwi's veilig 
geoogst zijn voordat het begint te vriezen, vruchten verdragen geen vorst. 

Serredruiven. 
Alle onderstaande druiven zijn zelfbevruchtend. 

Frankenthal (blauw). 
Pluk: tweede helft september. 
Sterke groeier, matige productie. Matige grote bes met lange steel, knappend vruchtvlees en lekkere, 
zoete smaak. Vatbaar voor meeldauw. 
Onderstam: gekweekt uit stek. 

Muskaat van Alexandrië (wit). 
Pluk: september. 
Matig sterke groei, met matige productie. Een naar muskus smakende druif. die een prima verzorging 
vraagt. Vruchtzetting niet altijd goed. Op een zeer goede grond en met ervaring kan men met succes 
oogsten. Grote geelgroene bes met knappend vruchtvlees. Vatbaar voor meeldauw, gevoelig voor 
spint en lamstekigheid (doodsteel). 
Onderstam: gekweekt uit stek. 
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Baidor (ambergeel). 
Pluk: tweede helft oktober. 
Sterke groeier, Gevoelig voor zwavelhoudende fungiciden. Grote dessert druif met lichte 
muskaatsmaak. 
Onderstam: gekweekt uit stek. 
 

Buitendruiven. 
Alle onderstaande druiven zijn zelfbevruchtend. 

Birstaler Muscat (wit). 
Pluk: begin tot half september. 
Is een gezonde witte druif met mooie trossen. De bessen zijn wat aan de kleinere kant. 
Onderstam: gekweekt uit stek. 
 

Phoenix (wit). 
Pluk: half september. 
Is een gezonde druif met een goede groeikracht. Middengrote druif met goede zuurzoete 
muskaatsmaak. Meeldauw tolerant. Gezonde druif. Goede oogst. 
Onderstam: gekweekt uit stek. 
 

Hecker (wit). 
Pluk: half september. 
Is een gezonde druif, zeer meeldauw tolerant. Zoete witte groene druif die zowel als dessert als 
wijndruif gebruikt word.  
Onderstam: gekweekt uit stek. 
 

Vroege Van der Laan (wit). 
Pluk: vanaf half september. 
Wordt veel aangeplant. Trossen zijn iets onder de middelmaat, rijpen niet eerder dan half september. 
Bessen zijn wit tot geelachtig, is vrij vruchtbaar en stelt geen hoge eisen aan bodem en standplaats. 
Is ziektegevoelig. 
Onderstam: gekweekt uit stek. 

Boskoops Glorie (blauw). 
Pluk: eind september. 
Vrij groot van tros, met middelmatig dikke, blauwe bessen. Het is de mooiste en grootste van alle 
vroege buitenrassen. Een goede standplaats kiezen. Rijptijd half tot eind september. 
Onderstam: gekweekt uit stek. 

Regent (donkerblauw). 
Pluk: eind september. 
Kleine tot middengrote bes, middelmatige tros. Heel zoet met harde schil, geschikt voor dessert en 
wijn. Is de meest populaire druif voor het maken van rode wijn. Is rijk aan tanninen. 
Sterke groeier, goede opbrengst en weinig ziektegevoelig. 
Onderstam: gekweekt uit stek. 
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Esther (blauw). 
Pluk: half augustus. 
Is middelsterk groeiend, en heeft een goede productie. Esther geeft een middelgrote tros met zoete 
druiven die tolerant zijn voor meeldauw (witziekte).Is bijna pitloos, maar gevoelig voor misbloei. Is 
plukrijp vanaf half augustus. Geschikt als dessertdruif en voor wijn. 
Onderstam: gekweekt uit stek. 
 

Salomé (blauw). 
Pluk: half september. 
Is een middelmatig sterke groeier die schimmeltolerant is. Hoge opbrengst met middelgrote trossen 
met redelijk grote bessen. Geschikt voor dessert en wijn. 
Onderstam: gekweekt uit stek. 
 

Monarch (blauw). 
Pluk: eind september. 
Redelijk grote bes, grote tros. Geschikt als dessert en wijndruif. Sterke groeier, hoge opbrengst.  
Schimmeltolerant. 
Onderstam: gekweekt uit stek. 

Dornfelder (blauw). 
Pluk: eind september. 
Vrij grote blauwe zoete bessen. Fruitige dessert druif. Beetje ziektegevoelig, daarom tijdig zomersnoei 
toepassen. 
Onderstam: gekweekt uit stek. 

Muscat Bleu (blauw). 
Pluk: begin oktober. 
Grote bes aan lange grote losse tros. Lekker zoet met muskaatsmaak. Één van de betere 
dessertdruiven die ook voor zijn sap gewaardeerd wordt. 
Gemiddelde groeikracht, goede opbrengst en heel weerstandsbiedend. 
Onderstam: gekweekt uit stek. 
 

Pitloze buitendruiven. 

Himrod pitloos (wit). 
Pluk: begin september. 
Vrij grote groengele druiven, ovaal van vorm. Zoete lekkere muskaat smaak. Dessert druif. Weinig 
ziekte gevoelig. 
Onderstam: gekweekt uit stek. 

Venus pitloos (blauw-paars). 
Pluk: begin tot half september. 
Grote bes, middelgrote tros. Dessert druif met zoete lichte aardbeismaak. 
Sterke groeier, normale opbrengst en zeer schimmelresistent.  
Onderstam: SO4. 

Glenora pitloos (blauw). 
Pluk: half september. 
Vrij grote donkerblauwe zoete bessen. Worden zowel als dessert druif als wijndruif gebruikt. Weinig 
ziektegevoelig. 
Onderstam: gekweekt uit stek. 
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Framboos. 
Zijn zelfbestuivend, maar kruisbestuiving is gewenst (meerdere rassen aanplanten), geeft meer en 
grotere vruchten. 

Mailing Promise (zomerframboos). 
Pluk: eerste helft van juli. 
Vruchten groot, normaal rood en lang kegelvormig. Tamelijk zacht, goed van smaak en aroma. 
Vroege rijptijd met goede productiviteit. Groei is tamelijk sterk met sterk uithangende scheuten, maakt 
veel jonge scheuten en loopt vroeg uit. Vatbaar voor vruchtrot, stengelsterfte, frambozenkever en 
virussen. 
Nogal ziektegevoelig. 

Golden Everest (gele zomerframboos). 
Pluk: half juli. 
Vruchtbare variëteit met kleine gele vruchten, met een iets drogere smaak. 

Tulameen (zomerframboos). 
Pluk: tweede helft van juli. 
Rode grote zomerframboos. Goede zoete smaak met goed aroma. Goede productie. 
Tamelijk gezond ras. 

Schönemann (zomerframboos). 
Pluk: tweede helft van juli. 
Rode matig grote zomerframboos, lang kegelvormig. Matig goede smaak met sterk aroma, wat zuur. 
Goede productie. Matig weerstandbiedend 

Marosa (herfstframboos). 
Pluk: augustus en september. 
Orange grote ronde herfstframboos. Goede zoete smaak. 
Gezond ras. 
 

Autumn Bliss (herfstframboos). 
Pluk: augustus en september. 
Tamelijk groot, tamelijk donkerrood en rond. Tamelijk stevig en tamelijk goed van smaak. Vroeg 
rijpend (begin augustus tot eind september) en goed productief ras met lange pluktijd. Sterke groei, 
met grote, donkergroene bladeren en opgaande, sterk gestekelde scheuten met een gezonde groei. 
Weinig of geen ziekten. 
 

Vijg. 
De fijne, zoete, 2 tot 8 cm grote vijg is een van de oudste vruchten die de mens kent. De bomen 
kunnen 2 tot 6 meter hoog worden. De vijg is eerder een struik dan een boom. In onze streken doet hij 
het enkel aan een zuidermuur en dan nog liefst opgeleid, ofwel in een koude kas. Hij vraagt echter 
warmte om rijp te worden. De vijg is meestal winterhard (afscherming en bedekking bij strenge vorst is 
wel gewenst), groeit op allerlei grondsoorten, mits goed gedraineerd en humusrijk. De vijg is rijp als hij 
heel zacht is en omlaag hangt. Kleine scheurtjes in de schil en soms een druppel nectar die uit de top 
komt, zijn een teken dat de vijg goed is om te plukken. Men kan ze het best vers eten. 

Rassen: 

Brown Turkey.  
Middelgrote vrucht met rood vruchtvlees. 
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Del Portogallo.  
Zeer grote vruchten. 

Amerikaanse blauwbes. 
Verlangt een zure veengrond met vrij hoge waterstand, maar toch goed verlucht, en met een PH niet 
hoger dan 5.  
Bestuiving:  Alle rassen dragen min of meer als ze alleen staan, zijn dus in mindere of meerdere mate 
zelfbestuivend. We raden altijd aan om minstens 2 verschillende rassen te zetten.  Het is zeker dat 
kruisbestuiving de productie verhoogt en de besdikte vergroot. Of elke ras elk ander ras kan 
bevruchten, daar vind je geen precieze informatie over.  Er zijn er veel waarvan de bloeitijd overlapt, 
maar niet alle. Het is ook aan te raden om insecten voor bestuiving in de buurt te hebben. 

Duke. 
Pluk: ganse maand  juli. 
Lichtblauwe grote stevige bessen. Goede smaak die nog verbeterd in de frigo, voor dessert en 
verwerking.  
Groeit tot 1,8m hoog, zeer productief en weinig tot matig ziektegevoelig. 

Patriot. 
Pluk: van half juli tot eind juli. 
Donkerblauwe zeer grote wat afgeplatte bessen. Zeer goede smaak, gebruikt voor dessert en 
verwerking. 

Bluecrop. 
Pluk: eind juli, begin augustus. 
Grote, mooie en stevige bessen met een lichtblauwe kleur. De smaak is goed Sterke en opgaande 
groei, de lange vruchtdragende takken kunnen echter gaan hangen. Zeer goede productiviteit. Weinig 
vatbaar voor taksterfte en weinig gevoelig voor wintervorst. 

Goldtraube. 
Pluk: eind juli, begin augustus. 
Een sterkgroeiende opgaande struik. die 2 tot 3 m hoog kan worden. Krachtige groeier, weinig tot niet 
vatbaar voor taksterfte. Bessen zijn lichtblauw, stevig en vrij groot en hebben een goede smaak. 
Goede tot zeer goede productiviteit. 

Brigitta Blue. 
Pluk: eind juli tot midden augustus. 
Donkerblauwe tamelijke grote stevige bessen, met goede smaak die lang houdbaar zijn. Voor dessert 
en verwerking. 
Groeit tot 1,8m hoog, is productief, en houdt van lichtere grond en een milde winter. 

Chandler. 
Pluk: begin augustus tot begin september. 
Blauwe zeer grote bessen, tot 2cm groot, met een goed smaak. Voor dessert en verwerking. 
Groeit tot 1,6m hoog, hoge en regelmatige opbrengst. Vraagt een milde winter. 

Elliot. 
Pluk: half augustus  tot half september. 
Blauwe middelgrote bessen van goede smaak indien de septembermaand mooi weer geeft. Goed 
voor de frigo. Voor dessert en verwerking. 
Groeit tot 2m hoog, is zeer productief en bevat veel anti-oxidanten. 
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Darrow. 
Pluk: half augustus  tot half september. 
Blauwe zeer grote bessen van goede smaak, de perfecte dessertvrucht.  
Groeit tot 1,5m hoog, en vraagt een warme standplaats. 

Vossenbes (Vaccinium vitis idaea). 
Rode bosbes, airellen. Het is een wintergroen plantje dat ook bij de heidefamilie hoort. De struikjes 
zijn 10 tot 30 cm hoog en dragen kleine ellipsvormige, leerachtige blaadjes met omgerolde rand De 8 
mm grote, ronde rode bessen kan je in augustus plukken, maar de belangrijkste oogst valt in 
september - oktober tot in november. Deze bes vraagt een zure, humusrijke grond, die bovendien 
vochtig is. Een zonnige plek geeft de beste opbrengsten. De struikjes vragen slechts een zeer lichte 
bemesting. Vers zijn de bessen bekend als friszure afsmaker bij vleesproducten. 
Vossenbes is zelfbestuivend. 
 

Koralle. 
Pluk: eind augustus  tot eind Oktober. 
Rode kleine veenbes van ± 8mm. Gezonde bes. Zuur, bestemd voor verwerking. 
 

Honingbes. 
De honingbes is een langwerpige blauwe bes die als een van de eersten afrijpt. Steeds 2 soorten 
aanplanten voor de bestuiving. 

Ruben. 
Pluk: eind mei. 
Blauw grijze langwerpige bes. 
Wordt bevrucht door: Ruth. 
 

Ruth. 
Pluk: eind mei. 
Blauw grijze langwerpige bes. 
Wordt bevrucht door: Ruben. 
 

Gojibes. 
Pluk: van midden augustus tot eind oktober. 
Langwerpige (1,5 – 2cm) oranje rode bessen. Deze bessen bevatten veel vitaminen en antioxidianten. 
Wordt bevrucht door: is zelfbevruchtend. 
 
 

Kweepeer. 
De kweeboom is klein, maar zwaar vertakt, met appelachtige bladeren, die aan de onderkant wollig 
zijn. De boom krijgt roze bloemen en grote, peer- of appelvormige vruchten volgens de variëteit, met 
een mooie gele kleur. De vruchten zijn rauw ongenietbaar, maar des te smakelijker en heilzamer 
wanneer verwerkt in confituren en stroop, of vaak gekookt met appels, waaraan ze een aroma geven. 
De vruchten moeten voor de vorst worden geoogst, meestal begin oktober, de vruchten vallen vrij 
gemakkelijk en zijn niet lang bewaarbaar. De kwee groeit praktisch overal, maar houdt toch van de 
zon. Is ook ziektevrij. 
Kweeperen zijn zelfbevruchtend. 
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Rassen: 
De gebruikte onderstammen van de door ons verkochte bomen:  
Laagstam: KweeA.  
Halfstam: KweeA. 
Hoogstam: Meidoorn. 

Champion. 
Dik of tamelijk dik, zeer schoon fruit, peervormig, van zeer goede hoedanigheid, dat lang bewaart. 
Kloek groeiende en zeer vruchtbare boom. Gevoelig voor witziekte.  
Wordt bevrucht door: zelfbestuivend. 

Lescovacka. 
Rustig groeiend ras met matige groeikracht. Appelvormige kweepeer die zeer productief is. Matig 
grote kweepeer, met groen tot groengele schil.  
Gezonde variëteit. 
Wordt bevrucht door: zelfbestuivend, Bourgeault en Rea’s Mammoth. 

Vranja. 
Tamelijk groeikrachtige boom. Grote kweepeer met peervorm, behaarde vruchten. Goede productie. 
Vatbaar voor bladvalziekte, verder een gezond ras. 
Wordt bevrucht door: grotendeels zelfbestuivend, Ronda. 

Mispel. 
Alle mispels zijn geënt op meidoorn. 
De mispel lijkt op een vrij grote, zich spreidende appelboom, met vroeg in de zomer grote, witte 
bloemen. Later verschijnen dan bruine vruchten, met opvallende, ingesneden kelkbladeren er 
omheen. De vruchten mogen slechts eind oktober - begin november worden geplukt, dus zeker na de 
eerste belangrijke nachtvorst. Later moeten ze uitrijpen in een vorstvrij lokaal. Het is een sterk gewas, 
dat op alle gronden groeit, behalve wanneer ze veel te nat of veel te droog staan. Deze struik bloeit 
vroeg en regelmatig, het vrucht dragen is dan ook regelmatig en vrij overvloedig. De smaak is 
zuurzoet, samentrekkend en aromatisch. Er kan ook prima jam van gemaakt worden. Is 
zelfbestuivend. 

Mispelstruik Westerveld. 
Een grootvruchtige variëteit. 

Mispel Bredase Reus. 
Een grootvruchtige variëteit. 

Walnoot (Juglans regia). 
Zaailing, ook okkernoot genoemd. 
De notelaar is een prachtige boom. Het zijn krachtige groeiers en eveneens gulzige bomen. Notelaars 
plant men op een afstand van ongeveer 15 m, dit op diepgeroerde, niet te lichte gronden. De notelaar 
houd niet van schaduw. In zijn jeugdjaren moet hij ook beschut en gesteund worden tegen wind. 
Mannelijke en vrouwelijke bloemen komen bij de walnoot gescheiden, maar wel aan dezelfde boom 
voor. Vele walnootrassen kunnen vrucht zetten met eigen stuifmeel, maar gescheiden bloeitijd van de 
mannelijke en vrouwelijke bloemen kan dit beletten. Het is dus wenselijk verschillende variëteiten te 
nemen. Een notelaar draagt vruchten vanaf het tiende jaar. 

Walnoot veredeld. 
Gegriffelde bomen zijn niet enkel soort echt, maar ze zijn ook vroeger vruchtbaar. Ze beginnen te 
dragen vanaf het derde jaar en zijn ook ieder jaar oogstzeker. 
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Broadview. 
Noot tamelijk groot, langwerpig van vorm met een duidelijke naadlijst, waarnaast de schaal tamelijk 
diep is gegroefd. De schaal opent gemakkelijk met de hand. Goede smaak. De meeste vruchten 
vallen in oktober en mogen dan niet te lang op de grond blijven liggen. De noot valt bij rijpheid vlot uit 
de bolster. De productiviteit treedt vroeg in en blijft regelmatig goed. De mannelijke bloemen bloeien 
vóór de vrouwelijke. Er is geen zelfbestuiving mogelijk. De mannelijke bloei vindt plaats in mei, de 
vrouwelijke van half mei tot ver in juni. Desalniettemin kan Broadview ook zonder bestuiving 
(apomictisch) vruchtzetten. De aanplant van een bestuiver is aan te raden, in aanmerking komt het ras 
"Buccaneer". De groei is matig sterk, vormt een vrij dichte kroon door de vorming van vrij veel 
kortloten. De boom is zeer winterhard en de knoppen lopen middentijds uit. In de beginjaren is een 
stevige steunpaal nodig. Weinig vatbaar voor bladziekten en schaal gebreken. 

Buccaneer. 
Noot is tamelijk groot, kort en breed, schaal niet diep gegroefd, lichtbruin van kleur en gemakkelijk met 
de hand te openen. Goede smaak. De eerste noten vallen eind september, maar de meeste vallen 
gedurende de eerste helft van oktober. De noten vallen bij rijpheid goed uit de bolster. De vrouwelijke 
begint eerder dan de mannelijke bloei en eindigt ook later. Omdat de mannelijke bloei meestal geheel 
binnen de vrouwelijke bloei valt, is de overlap in bloeitijd van beide bloemtypen voldoende voor 
zelfbestuiving, waardoor ook alleenstaande bomen goed kunnen dragen. De productiviteit treedt vroeg 
in, is regelmatig en redelijk goed maar niet zo hoog als van Broadview. Sterke groeier, opgaande 
groeiwijze, vormt geen kortlot. Goed winterhard. Buccaneer is een goede bestuiver voor Broadview. 
Weinig vatbaar voor bladziekte en schaalgebreken. 

Coenen. 
Grote noten. Wordt bestoven door Brodview 

Hazelaar. 
Mannelijke en vrouwelijk bloemen komen bij hazelaar gescheiden, maar wel aan dezelfde struik voor. 
Vrouwelijke en mannelijke bloemen beginnen vaak niet tegelijk te bloeien. Kruisbestuiving is dus 
vereist. Dit betekent dat verschillende rassen moeten aangeplant worden. De hazelaar, een 
betrekkelijk kleine boom van 1,5 tot 6 meter hoog, draagt zoetgeurende noten en heeft maar weinig 
onderhoud nodig. Alle hazelaars zijn "interhard en groeien in de meeste grondsoorten. Ze houden van 
een zonnige standplaats in goed gedraineerde grond. Men plant de hazelaar op vier meter afstand. 

Cosford. 
Rijptijd rond midden september, groeit breed uit en heeft nogal wat ruimte nodig. De noot is groot en 
rond, maar van een lichtbruine kleur, matig productief. Bloeit zeer vroeg en is een van de weinige 
zelfbestuivende hazelaars. (Kan als 1 struik geplant worden). 
Wordt bevrucht door: gedeeltelijk zelfbevruchtend, Halle’sche Riesen, Lange Spaanse, Webb’s 
Prize Cob. 

Lang Tidlig Zeller. 
Is een sterke groeier die vroeg en goed productief is. Het zijn grote langwerpige noten met een 
ivoorwitte kern. Ze zijn vrij goed van smaak. 
Wordt bevrucht door: gedeeltelijk Cosford, Halle’sche Riesen, en Webb’s Prize Cob. 

Halle’sche Riesen (Géant de Halle). 
Pluktijd rond eind september - begin oktober, laatst rijpende hazelnoot. Grote en brede struik, zeer 
grote bruine, ronde en regelmatig gevormde glanzende vruchten. Bloeit laat en de productie is goed. 
Wordt bevrucht door: Cosford, Lange Spaanse, Webb’s Prize Cob en Lang Tidlig Zeller. 

Webb’s Prize Cob. 
Grote lange noten met een goede zoete smaak,zeer productief en met vruchten  in groepen van 2-3 
noten. 
Wordt bevrucht door: Cosford, Halle’sche Riesen. 
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Lange Spaanse. 
Pluktijd tweede helft september. Grote noot, langwerpig. Schaal helder geelachtig bruin, wat gestreept 
en licht gegroefd. De noot heeft een goede smaak. De productie treedt vroeg in en is ook groot. 
Beurtjaren kunnen ook voorkomen. Matig sterke groeikracht, vrij open kroon, gemakkelijk type boom, 
lichte bladkleur. Matig vatbaar voor luisaantasting. 
Wordt bevrucht door: Cosford, Halle’sche Riesen. 

Lang Tidlig Zeller. 
Pluktijd tweede helft september. Grote noot, langwerpig. De kern is sneeuwwit en stevig met vrij 
goede smaak. Is een sterke groeier, vroege en goede productie. 
Wordt algemeen aanzien als de vervangen van de Lange Spaanse. 
Wordt bevrucht door: Cosford, Webb’s Prize Cob en Webb’s Prize Cob. 

Rode ZeIlernoot. 
Pluktijd midden september. De zeer donkere noot is breed, maar niet overdreven groot. Dit ras is 
vroeg vruchtbaar en weinig productief. Een stevige, breed uitgroeiende, prachtige struik. met zijn 
mooie bladeren, werkelijk een sieraad voor de tuin. 
Wordt bevrucht door: Webb’s Prize Cob. 

 

Tamme kastanje (Castanea sativa). 
De tamme kastanje verkiest een frisse, diepe en liefst zandachtige bodem. Hij houdt niet van 
kalkgronden, noch van zware, vochtige gronden. Is een snel groeiende boom die na verloop van tijd 
een hoogte van 9 tot 15 meter kan bereiken, met een even brede kroon. Ze moeten op minstens 12 
meter geplant worden. Kastanje bloeit mooi, vruchten hebben heel wat tijd en voldoende temperatuur 
nodig om af te rijpen. Na de bloemen verschijnen 5 tot 8 cm grote, stekelige zaaddoppen, die in het 
najaar openspringen en een of twee glanzende, bruine, 3 cm grote noten laten vallen. Kastanje is 
zelfbestuivend. 

Tamme kastanje De Lyon. 
Is een veredelde soort met een vroegere en hogere productiviteit dan de zaailingen. 

Tamme kastanje Marigoule. 
Is een veredelde kastanje. Wordt bij De Lyon geplaatst als bevruchter, om hogere opbrengsten te 
hebben. 

Moerbei Morus Nigra. 
Is een sierlijke boom, groeit langzaam en kan zeer oud worden en wel 9 meter hoog. Het is een 
zelfbestuiver en draagt pas na 8 tot 10 jaar. Geeft in augustus op grote braambessen lijkende 
vruchten die een zwartrode kleur hebben. Ze vallen bijzonder gemakkelijk af. De erg sappige en 
zoetzure bessen kunnen vers gegeten of ingemaakt worden, of je kan ze laten trekken op rum of 
brandewijn. De moerbei houdt van warmte en van zon, vraagt dus en beschutte standplaats en liefst 
voldoende kalkhoudende, vruchtbare grond. 

Amandelboom . 
De amandel is verwant aan de perzik en wordt tot 6 meter hoog en even breed. Evenals de jonge 
perzik heeft de amandel 7 tot 15 cm lange bladeren en lichtroze of witte bloempjes. Zelfs de jonge 
vruchten zien er als jonge perziken uit. Dan ontwikkelt de vrucht echte! Een harde, groene bolster die 
in de herfst openbreekt, waardoor de binnenste dop vrijkomt. Dit gebeurt wanneer de 4 cm grote 
noten rijp zijn. De amandel is een kalkminnende plant, die het goed doet op elke diepbewerkte bodem 
en vrij goed droogte verdraagt. De amandel vraagt een goede en warme beschutte standplaats 
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Variëteit Robijn. 
De Robijn is een amandelsoort, die het in onze streken heel goed doet. Het is een krachtige 
groeiende, gezonde boom, 4 - 5 m hoogte en breedte, die mooie roze bloesems geeft eind maart, en 
in september kan je de amandelpitten oogsten (zo laat mogelijk), en zo droog mogelijk ongepeld 
bewaren. De boom heeft geen last van ziekten en is zelfbestuivend 

Abrikoos. 
De abrikoos groeit nogal breed uit, vraagt een geschikte bodem en een beschutte zonnige 
standplaats, het is immers een zuiderse vrucht. In de zomer verschijnen de ronde vruchten, het 
vruchtvlees is erg zoet en oranje van kleur. Abrikozen groeien tamelijk goed in onze streken, maar zijn 
moeilijk vruchtbaar. De bomen dragen vrucht na ongeveer 4 jaar. De vruchten worden het smakelijkst 
wanneer je ze aan de boom laat rijpen. Abrikozen zijn zelfbestuivend, maar kruisbestuiving gewenst. 

Bredase. 
Kleinvruchtige variëteit. Het ras Bredase is het gemakkelijkst te telen. Kleine, smakelijke vrucht met 
een steen die los zit in het vruchtvlees. Vrij droog vruchtvlees en toch een aangename, zoete smaak. 
Begint vrij laat te dragen. 

Royal. 
Rijptijd eind juli - augustus. Dik, goed of zeer goed fruit. Kloek groeiende en zeer vruchtbare boom. 
Stelt meer eisen aan de bodem dan Bredase. 

Hulpmiddelen. 
De feromoonval, een belangrijk hulpmiddel. 
De feromoonval wordt gebruikt om de infectiedruk van een bepaald insect te meten op een 
aanplanting.  
Meten is weten. Met een feromoonval meet je, volgens het aantal afgevangen insecten, de 
infectiedruk, en vermijdt hierdoor onnodige behandelingen = besparen bestrijdingsmiddel en 
voorkomen van resistentie. 

Het principe is zeer eenvoudig, men lokt mannelijke 
insecten met hetzelfde feromoon als dat wat de 
vrouwelijke insecten afscheiden om de mannetjes te 
lokken om zich te bevruchten.  
Dit feromoon zit gevangen in een feromoondop, die 
bovenaan de feromoonval bevestigd is. De mannelijke 
motjes komen er op af, zetten zich neer en verdwijnen 
in de val. In de pot van de val zit een stukje 
vaponastrip die de motjes doodt.  
De gebruikte feromoondop wordt gekozen volgens de 
soort insecten waarvan men de infectiedruk  wil 
registreren. 
Wij bieden u de trechterval aan, daar deze meerdere 
seizoenen na elkaar kan gebruikt worden. 
De feromoonval wordt opgehangen 1,5 à 2m boven 
de grond. 
 
Afgevangen mannelijke exemplaren, kunnen voor 
geen bevruchting meer zorgen, wat de infectiedruk 
reeds vermindert. 
Door dagelijks de vallen te controleren, kan men 
nauwkeurig de infectiedruk bepalen, en ingrijpen als 

deze te groot wordt, en vermijdt men onnodige behandelingen. 
 



2016. Rassenbeschrijving fruitboomactie Fruitwerkgroep Velt Beernem-Wevelgem-Menen Pagina 55 van 58 
 

Toepassing in de fruitteelt: 

Bestrijding fruitmot: 
 
Algemeenheden (fruitmot): 
De fruitmot, Cydia Pomonella, is de oorzaak van wormstekigheid bij appel, soms ook bij peer. De 
fruitmot vliegt bij avondschemering vanaf half mei tot eind augustus bij temperaturen hoger dan 12°C. 

• Als er vlucht is van de fruitmot(controle met feromoonval) dan is er op datzelfde tijdstip ook 
bevruchting, 2 dagen nadien is er ei afleg (in volle seizoen). 

• Er is een ook een temperatuur van 15°C nodig om ei afleg te hebben. 
• Bij de allereerste vlucht, vroeg in het seizoen, kan het gebeuren dat er pas ei leg is na ± 1 

week.  
Dit komt omdat vroeg in het seizoen, de mannelijke motjes het eerst verpopt zijn (motje worden) 
en op dit tijdstip nog geen wijfjes zijn om te bevruchten. 

• Eitjes ontluiken(worden larve) ± 250 daggraden nadat de eitjes gelegd zijn. 
• DAGGRADEN = gemiddelde temperatuur over 24 uur genomen. Temperaturen onder de 8°C 

worden niet meegerekend. 
 
Gebruik feromoonval (fruitmot): 
 De aangekochte feromoondoppen kunnen 2 jaar in een gewone diepvries bewaard worden.  
 Feromoonval met feromoondop ophangen eerste week van mei.  
 De feromoondop bij een normale zomer vervangen na ± 6 weken, 2 feromoondoppen per seizoen 

volstaan hier meestal.  
 Bij een warme zomer (zoals 2003) na ± 5 weken de feromoondop vervangen, en nu gebruiken we 

3 feromoondoppen per seizoen, dit om de 2° generatie ook af te vangen. 
 Vangt men maar nu en dan een motje af, dan is er geen behandeling nodig.  

 Wordt er een piek vastgesteld van 5 afgevangen motjes of meer in enkele dagen, 
dringt er zich een behandeling op met een rupsdodend middel.  

Praktijkvoorbeeld (fruitmot): 
• Ophangen feromoonval eerste week mei. 
• 1+2 juni samen worden 6 motjes afgevangen. 
• Eileg: vanaf 3 juni. 
• Uitkomen rupsen: bij gemiddelde temperatuur (daggraden) van 15°C→ 250:15=16 dagen. 

3 juni + 16 dagen = 19 juni. 
• Behandelen: 19 juni met rupsdodend middel: 

 
Samenstelling van een trechterval en gebruik feromoondoppen (fruitmot):  

 

Onderaan ziet u een lijst van de momenten 
waarop de vallen moeten worden 
opgehangen in de boomgaard en de 
momenten waarop de feromoondoppen in 
de loop van de zomer moeten worden 
vervangen. De geleverde sets sluiten hier op 
aan (voorbeeld: fruitmot dient twee keer te 
worden vervangen, waardoor u dus drie 
feromoondoppen nodig heeft plus één 
insecticide strip). Bewaar de 
feromoondoppen, die u niet direct nodig 
heeft, in het vriesvak van uw koelkast. 
Hiermee vermijdt u dat de lokstof voortijdig 

verdampt. De bijgevoegde insecticide strip (vapona) moet onder in de doorzichtige 

Tekening 
Fruitconsult. 
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trechtervalpot worden gelegd. Hiermee worden het gehele seizoen de gevangen 
insecten afgedood.  
 
Insect Maart April Mei Juni Juli augustus 
Fruitmot         Cydia pomonella         X  X 
 
 Uithangen feromoonval met feromoondop. 
X  Vervangen feromoondop. 

Rupsdodende middelen: 
Bacillus Thuringiensis of Carpovirusine. Deze middelen zijn echter sinds 2014 enkel nog toe te passen 
door professionele tuiniers, en niet meer door liefhebbers. 
 
Conserve van Edialux zou een oplossing kunnen zijn voor de liefhebbers, maar is niet zo effectief en 
selectief als Carpovirusine. Er is ook nog weinig ervaring over hoe effectief dit middel is tegen de 
fruitmot. 
 
Over het gebruik van Conserve Garden, volgens bepaalde bronnen zou dit product niet zo efficiënt 
zijn tegen fruitmot. De active stof van Conserve Garden is Spinosad. Spinosad heeft volgens 
bepaalde bronnen maar een dodende werking van 20 % tegen de rups van de fruitmot, terwijl 
Carpovirusine 95 % afdoodt.  
We zullen dus nog moeten ervaring opdoen om te weten hoe effectief Spinosad (het werkzame 
bestanddeel van Conserve Garden) is in de bestrijding van fruitmot. 
Producten op basis van pyrethrum zouden dan weer veel efficiënter, maar zijn breed werkend en 
doden dus ook de nuttige insecten. 

Gebruik van Carpovirusine tegen wormstekigheid. 
 Totale afwezigheid van residu, zowel in de grond  op plant of fruit. 
 Enkel werkzaam tegen het gewone fruitmotje, Cydia pomonella = Laspeyresia pomonella. 
 Toedienen bij ontluiken van de eitjes(is een larve dodend middel). 
 Werkzaamheid 10 à 12 dagen. 
 Dosering: 15ml op 10l water. 
 Bewaring: gedurende het seizoen in de frigo bij ± 4°C. 

Bewaring voor meerdere seizoenen, in de diepvries zou het product minstens 2 jaar goed 
blijven. Een tip van ARYSTA: 

o Bewaring onder de 25 ° C = 1 maand. 
o Bewaring in de frigo bij 4 ° C = maximum 8 maanden. 
o Bewaring in diepvries bij – 20 ° C. = maximum 2 jaar. 

 Een blinde behandeling met CARPO-VIRUSINE uitgevoerd  begin, midden, en einde juni en 
dan nog een laatste behandeling half juli ± 90% van de wormstekigheid wegwerken. 

 Let op: Carpovirusine mag sinds 2014 niet meer aangekocht of gebruikt worden door 
particulieren, wel nog door professionelen. 

 

Carpovirusine (folder van Bart Dequidt). 
Een nieuw biologisch middel tegen wormstekigheid op appels en peren. 
 

Schade: 
Appels en peren die aangetast zijn door de 
fruitmot, vertonen een bruin omrand gaatje in de 
schil. Daarachter is er een vraatgang door het 
vruchtvlees tot in het klokhuis, al of niet opgevuld 
met bruinachtige, korrelige uitwerpselen van de 
rups. Aangetaste vruchten rijpen vroeger dan 
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gezonde en vallen voortijdig af. Door deze vruchtval kan een groot deel van de oogst verloren gaan. 
 
 

Bestrijding: 
Om wormstekigheid te voorkomen, is het noodzakelijk om de levenscyclus van de fruitmot te 
doorbreken. De meest aangewezen periode daarvoor is vanaf het moment dat de rups uit het ei komt 
en voordat ze in de vrucht 
binnendringt. In onze Belgische 
klimaatsomstandigheden begint 
die periode altijd rond 1 juni en 
kan, bij normale temperatuur, de 
hele junimaand doorgaan. Bij 
lage temperaturen in juni, zullen 
ook nog in juli eitjes ontluiken. Er 
kan een tweede generatie zijn in 
augustus, maar in ons land komt 
dat zelden of nooit voor. 

Carpovirusine: een 
nieuw 
bestrijdingsmiddel. 
Dit is een biologisch insecticide op basis van het granulosevirus, dat in de natuur voorkomt en de rups 
van de fruitmot ziek maakt en uiteindelijk doodt. Het is uiterst selectief. Geen enkel ander insect wordt 
erdoor aangetast: bijen en andere nuttige insecten blijven dus leven. Voorts is het middel volkomen 
onschadelijk voor de mens, zoogdieren, vogels, vissen en planten. De vruchten mogen onmiddellijk na 
behandeling geconsumeerd worden. Carpovirusine moet door de fruitmotrups via de mond 
opgenomen worden. In de ingewanden oefent het zijn dodelijke werking uit. Het middel wordt opgelost 
in water, in een concentratie van 15 ml product in 10l water, en met een nevelspuit verspoten over de 
bladeren en de jonge vruchten van de fruitbomen. Om een goede werking te hebben (90 tot 100 % 
afdoding van de rupsen), moet ofwel de werkwijze met feromoonval gebruiken, of vanaf begin juni 3 x 
gespoten worden, met telkens 12 tot 15 dagen ertussen. Bij lagere temperaturen in juni moet er langer 
nabehandeld worden. Als het veel regent, spoelt het middel af voor de rupsen het opnemen en is het 
nodig om met kortere tussenpozen te spuiten. 
 
Aangezien het hier gaat om een levend product, moet Carpovirusine altijd koel bewaard worden (0 tot 

5 °c). Zo blijft het gedurende 
2 jaar zijn werking behouden. 
Carpovirusine wordt al enkele 
jaren in de commerciële 
fruitteelt met succes 
toegepast. Vooral voor 
biologische en geïntegreerde 
teelt is het een heel 

interessant product. Carpovirusine is nu voor de particuliere fruitteler beschikbaar in flesjes van 250 
mi. Met die hoeveelheid kan men een volgroeide laagstam boomgaard van 50 bomen gedurende 1 
groeiseizoen vrijhouden van aantasting door fruitmot. 
Goed schudden voor gebruik. 
 

Producent: CALLIOPE, Noguères (Pau), Frankrijk 
 
Invoerder flesjes van 250 mi in België:  
Verdeler voor uw streek: 
BOOMKWEKERIJ  DE LINDE.     
Nieuwstraat 70, 8956 Kemmel. 
tel. 057/44.63.49   fax 057/44.82.94. 
 
Deze folder kwam tot stand met de hulp van het Koninklijk Opzoekingsstation van Gorsem en het 
Département de lutte biologique et de ressources phytogénétiques du C.R.A. van Gembloux. De 
tekeningen zijn van de hand van Lieven Stubbe. Deze tekst werd aangepast in 2004, om ook te 
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werken met een feromoonval, wat dan een gerichter behandeling toelaat. 
v.u. Bart Dequidt, Nieuwstraat 70, 8956 Kemmel. 
 
Samengesteld door: De eerste versie door Daniel Grijspeert. Vanaf 2004, door Vandenberghe André 
Velt-Beernem, met de info van Bart Dequidt, en alle leden van de fruitwerkgroepen VELT Beernem & 
Wevelgem-Menen. 
 
Literatuur : 
• Boomkwekerij De Linde. Nieuwstraat 70, 8956 Kemmel. 
• Ecologische teelt van kleinfruit - V.E.L.T. 
• 17e rassenlijst voor fruitgewassen 1985. 
• 18e rassenlijst voor fruitgewassen 1992. 
• 19e rassenlijst voor fruitgewassen 1999. 
• Biologische fruitteelt, door Rik Dedapper. 
• The fruit expert, door Dr. D.G. Hessayon. 
• Verslag proefveldwerking fruitteeltcentrum K.U. Leuven. 
• Handboek fruitteelt, door F. Dufour. 
• Fruitteelt door J. Hiemeleers en E.H. P. Vanderhasselt. 
• Appelsoorten, door Herbert Petzold.  
• Peresoorten, door Herbert Petzold. 
• Les Pommes du Nord, van : Centre Régional de Ressources Génétiques d’Espace Naturel 

Régional de Villeneuve d’Ascq. 
• Fiches descriptives, van : Departement de Lutte biologique et Ressources phytogénétiques du 

C.R.A de Gembloux.   
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