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Beschrijving van oude en bijzondere vruchtboomrassen geschikt voor zandgronden.
Hierbij ontvangt U een leidraad voor het uitzoeken van vruchtboomrassen en soorten welke
geschikt zijn om op zandgrond aan te planten.
In de meeste gevallen staan de bomen veredeld op zaailing onderstam of een snelgroeiende
vegetatief vermeerderde onderstam zoals b.v.: MM106 (appel) en St. Julien (pruim).
Natuurlijk kunnen er ziektes voorkomen zoals blad- en vruchtaantastingen. Maar de bomen
zelf zullen in de regel goed gezond blijven, het hier beschreven sortiment is hierop
geselecteerd!
Naast het algemeen bekende sortiment staan er vele onbekende soorten en rassen in.
Het betreft hier o.a. bijna verdwenen rassen, nieuwe vruchtsoorten, in onbruik geraakte
soorten en soorten en rassen met een specifiek (verwerkings)doel.
Hopend U een interessant aanbod te kunnen doen.
Hoogachtend, B. Jansen Manenschijn
Holten
Tel./fax 0548 – 363486
jansenmanenschijn@zonnet.nl
Gebruikte afkortingen:
Bloeitijd:

V = vroeg
M = midden
L = laat
+ = zelfbestuiver

Gebruik:

H = hand
B = bewaar
M = moes
V = verwerking
S = stoof
Dr = drogen

Appel -Malus pumila (M.domestica)
Friszure (Rinse) Handappels :
Naam

Bloeitijd:

Ananasreinette

Midden-Laat

Anna van Zieuwent
Bloemzuur
Eethense Wijnappel
Berner Rosenapfel
Cox’ Pomona
Court Pendu plat/gris
Belg. kortsteel
Framboosappel
Calville d’Automné Rayon

Gebruikstijd:
Gebruik:

okt-nov tot feb
Hand-keuken
Midden
sept.-okt
Zelfbestuiver! Hand
Laat
sept-okt
Hand-Moes
Midden-laat
sept-okt. Tot nov.
Hand
Midden
okt-nov tot winter
Hand
Middelvroeg okt tot dec
Hand
Zeer L
okt-dec.tot mrt-april
Opgaand klein
Midden
sept-okt.
Hand

Vrucht:
Bijzonderheden:

Groeikracht
Boomvorm:

m-klein, felgeel+stippen,bijz.friszuur
verlangd goede en ontwaterde grond!
groot, paarsrood-geel gestreept
vroeg en zeer vruchtbaar
m-groot, platrond, geelwit+ rode
gestreepte blos
m-groot, platrond, witgroenig met
waas, gladde schil. Friszuur
m-groot, scheefrond paarsrood+waas
Prachtige en lekker friszure appel
z-groot, onregelm. breed, groenrood
sappige appel voor goede grond.
klein, platrond, groengeel + rood
Zeer oud ras.
Groot, breed rond. geelwit +
oranjerode strepen. friszurig

zwak-matig
dicht bolrond
Matig
Rond
Matig
Matig
kleine boom
Matig
opgaand
Sterk
breedopgaand
zwak
klein
Matig
uitstaand
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Naam

Bloeitijd:

Gele Bellefleur, Yellow

Middel

Bellflower,

Glorie van Holland
Goudpippeling
Pepin d’Or
Graham’s Royal
Jubilee
Gravensteiner
Groninger Kroon
Zure Kroon
Kenneke
(Zeldzaam O-NL
streekras)

Lombart’s Calville
Mantet
Lentse Rode
Koningsrood
Lunterse Present
Notarisappel
Oranjereinette
Oranjereinette van
Pomona
Peervormige Appel
Peperappel
Rtt. Tulpa
Pigeon Rouge, Rode
Poom, Duivenappel
Jeruzalem appel
Present van Engeland
Heerappel

Gebruikstijd:
Gebruik:

okt tot nov-winter
Hand
Midden
sept-okt tot nov
Hand-Moes
Midden-laat
okt-nov tot jan
Hand
Laat
sept-okt tot nov
vorsthard
Moes-Hand
Vroeg
sept tot okt
triploid
Hand
sept-okt tot dec
Middel
Zelfbestuiver! Hand-Moes
Midden
sept tot nov
Keuken,Hand,
Droog
Midden-Laat okt tot jan.
Hand
Midden
juli-aug
Hand
Laat
okt-nov
Hand
Midden-laat
okt-nov tot jan
Hand-Moes
Midden
sept-okt tot nov
triploid
Hand-ook Moes
Midden
sept tot nov
Hand/Moes
Midden
sept-okt tot nov
Hand/Moes
Midden-laat
okt-nov tot winter
Bijzonder, keuken
Midden-Laat okt-nov tot winter
Hand-Keuken
Midden
sep-okt tot nov-dec
Hand
Midden-Laat okt-nov tot jan.
Zelfbestuiver! Hand-Moes

Midden
Princesse Noble,
Haagje
Franse Kroon, Blesappel
Schöne v. Nordhausen Midden

sept-okt tot winter
Hand

okt-nov tot jan-mrt!
Hand-Sap-Keuken
Spartan
Midden-Laat sep-okt tot nov
Hand
Laat
sept tot nov
Sterappel
Sterreinette
Hand
Laat
okt-nov
Rode Kroonsappel
Rode Aagt
Hand
Vroeg
aug
Rode Tulpappel
Zomerparadijs
Zelfbestuiver! opgaand, steil
Vrij vroeg
sept-okt
Rode Herfstcalville
Rammelaar, Herfstparadijs
Hand
Roosappel

Sept/okt
Hand

Vrucht:
Bijzonderheden:

Groeikracht
Boomvorm:

m-groot, kegelv.-geribd, geel. vlees;
bananig, zachtzuur.Goede grond!
groot, breed rond, geel+oranje met
vast zurig witgelig vlees
klein goudgeel, zeer lekker
zeer geschikt voor leivorm
Groot, geel met gelig sappig vlees
Zeer winterhard en gezonde boom!
groot, groengeel+rood geurig
zeer lekker, helaas laat vruchtbaar
m-groot, hoog, geel+rood
beste bestand tegen nachtvorst
Zeer bijzondere onregelmatige
ingedeukte platronde tot ronde appel.
Witgeel soms geblost, zachte smaak.
m-groot, rond, geel, wit vlees
zeer lekker, ook als leivorm
m-groot, geelrood, zeer lekker met
aardbeien smaak. schurftgevoelig
m-groot, conisch, fel rood+stippen.
Prachtige zuurzoete herfstappel
Groot, hoogconisch, geelrood
Goede vrucht en boom
(z)groot onregelmatig geelrood,
zachtzuur.Voor ontwaterde grond
m-grote, goudgele platronde appel
friszure appel, gezonde boom.
middelgroot geel+oranjerode blos
boom +vrucht zeer sterk
m-groot, eivormig, roodgroen
bijzondere vorm, groenwit vast vlees
m- groot, hoogrond, geelgroen+rood
late handappel lekker, gezonde boom
Vrij klein, hoogronde felrode appel,
met goede smaak. Beschutte plaats.
Ook als leivorm geschikt
zeer groot langwerpig geel+iets rood.
Wit, sappig vlees zeer lekker!
vruchtbaar, helaas kankergevoelig!
m-groot, hoog, geel+rood gestreept
zeer lekker! Verlangd goed grond.

Matig
piramidaal
Matig
rond
Matig
Rond
Matig
Schermv.
Sterk
Groot , breed
Matig
piramidaal
matig-zwak
rond

m-groot rond geel + glanzend rood
gezonde boom ook voor koude plaats
m-groot, hoogrond, paarsrood met
zeer lekker wit vlees.
m-groot, rond, donkerrood, vast
zurig vlees, veel vroege valappels
m-groot, scheefrond, geel+glimmend
rood gestreept.
m-groot,langwerpig, rood, vlees snel
melig. Vruchtbare kleine boom
groot onregelm kegelv. paarsrood.
geelrood vlees met aardbeien smaak.
Sterk geurend. Beschutte standplaats
m-groot,breed platrond, rood +
stippen, vlees, zachtzuur.

Matig sterk
breed rond
Matig
rond, open
Matig
opgaand
Matig

Matig
Rond
Matig
opgaand
Matig
Steil
Matig
opgaand
Sterk
groot, breed
Matig
Rond
Matig sterk
bolrond.
Matig-zwak
Rond
matig
piramidaal
Matig-zwak
Breed,
compact
zwak-matig
hangend, slap
Matig
hangend

Matig-zwak
Klein, warrig
Matig sterk
Breed, rond
Matig
Breed rond
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Vlaamse Schijveling

Midden-laat

Banketschrijver

Wijnzure (Z-Achterhoek)
of Roter weinapfel
Zijdenhempje (Echt)
Wit zijdenhempje
Zijdenhempje(zomer)
Zomerkroon, Streepjesappel, Cuissenotte d’Ete
Zomeraagt, Blanke
Tulp,.Pastophe d’Ete,
Sommergewürz-apfel
Zure Kafappel
Zure Kanappel
Zure Schijveling,
Kantjesappel

Midden
Midden-Laat
Vroeg

sept tot okt
Droog-Hand-Keuken
sep tot nov
Hand
okt-nov tot dec.
Hand
aug tot sep
Hand-Sier

m-groot plat rond geel + oranjerood
gelig vlees, geschikt om te drogen
m-klein, rond, geel +rood,
vlees zeer wit knapperig
m-groot, rond, geelgroen,met vast
sappig vlees. Ook als leivorm!
klein, hoog, geelroodrose gestreept +
wittewaas.
Zeer gezonde boom en vrucht
m-groot,conisch, geel+blosje, stevig
vlees, snel melig.

Matig
Breed en plat.
Matig
rond, open
Matig
Compact
Matig
Rond, warrig

Vrij vroeg
Zelfbest.?

juli-aug
Hand-Moes

midden

okt.-nov. tot dec.
Hand en keuken
okt-nov tot winter
Hand en keuken

m-groot, platrond, wit-groen
streekras uit westelijke Betuwe.
m-groot, regelmatig platrond
groengeel + rood. Friszuur, vast
Gezonde boom, zeer oud ras.

Matig
groot
Matig
Breed

Gebruikstijd:
Gebruik:

Vrucht:
Bijzonderheden:

Groeikracht
Boomvorm:

Midden

Matig
Bolrond

Zoete Handappels:
Naam
Bloemee Zoet
“zomer”bloemzoet
Rauweling
Suikerappel

Bloeitijd:

Laat
aug tot sept
zelfbestuiver Stoof-Hand-Drogen
Midden-laat
nov tot winter
Hand
M/V
sept-okt
Hand-Stoof

m-klein,plat rond, geelgroen+rood
Matig
gestreept. zacht, wit, droog, zoet vlees. Hangend
Klein, platrond, geelbruin met netMatig
vormig roest! Geel vlees, lekker!
Uitstaand,
m-grote, platronde, gele aangenaam
Matig
zoete hand - stoofappel met wit vlees. breed, rond

Moesappels en Zure handappels:
Naam

Bloeitijd:

Gebruikstijd:
Gebruik:

Vrucht:
Bijzonderheden:

Groeikracht
Boomvorm:

Aluunekers (oost NL)

Zeer Laat

okt-nov tot juni!
Bewaarappel keuken
okt tot jan(mrt)
Keuken-Hand
sept-okt tot dec
Moes-Keuken
nov-jan tot juni
Bewaarappel keuken
aug-sept
Moes
okt tot jan
Moes-hand
okt-nov tot winter
Moes-Hand
okt-nov. Tot mrt.
Moes-Hand
okt-nov tot feb
Moes-Hand
sept-okt tot nov-dec
Moes
okt tot dec-feb
Keuken-Moes-Hand
aug tot sept
Moes-Hand

matig groot, rond, dofrood, stippen
ruw. Zeer robuste duurzame boom
zeer groot, bonkig, groen+rood
groeit ook nog op armere grond!
(z)groot, groengeel+rood, vast vlees
laat maar regelmatig vruchtbaar.
m-groot, conisch, paarsrood met
roestkroon, vlees: groenig en hard.
(z)-groot, bonkig geribd, geelgroen
+rood. Zuur wit vlees
m-groot, conisch roestbruin. Zeer
gezonde boom, goed bewaarbaar.
groot, breed geribd, geelrood+dof
rode blos. Vlees stevig, zuur.
vrij groot, kegelv. d-rood glimmend.
Boom blijft vrij klein.
klein, rond geelbruin, vlees is sappig
en friszuur. Zeer gezonde boom.
zeer groot, onregelmatig, groenrood
vlees; grof zuur
(zeer) groot, platrond geelrood+roest
los gelig vlees.
m-groot platrond, geel+rode stippen,
wit vlees. Gezonde boom

Matig
Opgaand
Zeer sterk
Brede bol
Sterk
breed, plat
Vrij sterk
Opgaand
Sterk
rond
Matig
Rond
Sterk
zeer breed
Matig-zwak
Klein
Matig
Steil
Sterk
breed,
Zeer sterk
Zeer breed
Matig
Rond, open.

Ronde Paradijs, Knolappel

Bramley’s Seedling
Triomphe de Kiel
Dubbele Bellefleur
Zomerbellefleur
Dubbele Zure Paradijs
Rode Winter Paradijs
Gamerse Zure (Betuwe)

Midden
triploid
Laat

Grauwe Rabouw

Laat

Hollandse Bellefleur
Spaanse Zure
Koningszuur of
Engelse Bellefleur
Lunterse Pippeling

Laat

Ossenkop Oude Franse
Bellefleur large mouche
Rode Boskoop SH
Rode Goudreinette
Wienzoern of Wieneker

Vrij Vroeg

(N-Achterhoek en Twente)

Laat
langdurig
Midden

Zeer Laat
Zelfbest.?
Vrij vroeg

Vrij Vroeg
triploid
Midden-Laat
Zelfbestuiver
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Anijsappels:
Naam

Bloeitijd:

Gebruikstijd:
Gebruik:

Fenouillet Grise
Anijs-, Venkel- of
Winterkruidappel
Fenouillet Rouge
Court PendBardin
Quintinge

Midden

Okt-winter
Hand,Stoof ,

Midden

Okt tot winter
Hand,Stoof ,

Vrucht:
Bijzonderheden:
m-groot, hoogrond, bruingeel, zoete
anijssmaak, geel vlees.
Gezonde boom, goed bewaarbaar.
m-groot, rond, grijsbruin + rood. Zoete
anijssmaak, geel vlees.
Gezonde boom, goed bewaarbaar.

Groeikracht
Boomvorm:
Matig
opgaand
Matig
opgaand

Zoete Stoofappels:
Naam
Honingzoet
Herfstbloemzot
Huismanszoet (M-NL)
Junizeuten
Winterbloemzoet,
Pokappel

Winterbloemzoet
(Achterhoeks streekras)

Zoete Ermgaard
Zoete Dolphijn
Zoete Pigeon
Reinzoet, Rijnzoet,
Zoete Campanjer,
Blauw-zoet,

Zoete Campanjer
Zoete Bellefleur

Zoete Grauwe Reinette
Pomme Orange, Kaneelappel

Bloeitijd:

Gebruikstijd:
Gebruik:

Vrucht:
Bijzonderheden:

aug
Vrij klein hoogrond, geel+smalle
Stoof
rode strepen. Zeer oud ras!
Laat
sept. tot okt
m-groot, hoogrond,
Stoof
geel+rood gestreepte blos
Laat
sept. tot okt.
m-groot, platrond, roodpaars
Stoof
gevlamd.
Extreem laat! okt-nov. tot winter
grote,bonkige, roodgele appel
Stoof
Bloeit pas eind mei!
Laat
nov-dec tot feb.
m-groot, kegelv., geel+roodbruine
Stoof
blos. Vlees witgelig, zoet
Laat
nov. tot winter
groot, breed, scheef platrond, grauwbreed, groot
groen +rood gestreept+grijze stippen
Laat
okt-nov tot jan-mrt
m-groot, onregelm. kegelv, paarsslecht stuifm. Stoof-Hand(nov)
rood ,vast wit en droog vlees.
Laat
okt-nov tot winter
m-groot, hoogrond met knot,
Stoof
geel+felrood. Zeer duurzaam!
Zeer Laat
okt-nov
Vrij groot,onregelmatig platrond,
Stoof
geel+oranje+stippen
Laat
sept-okt tot febr.
m-groot, scheef, breed, paarsrood
Stoof
Laat
m-groot, donkerpaarse ronde vorm
van de vorige!
Laat
okt-nov tot mrt.
m-klein, platrond, grijsbruinberoest
Stoof-hand
Vlees geel. Zware ontwaterdegrond!

Groeikracht
Boomvorm:
matig
matig
opgaand
vrij sterk
rond
matig
rond, dicht
matig
Sterk
breed, groot
matig
hangend, slap
matig
Sterk
Breed, rond
sterk
bolv, dicht
matig
matig-zwak
steil
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Peer – (Pyrus communis) :
Handperen: (zomer en herfst)
Naam

Bloeitijd:

Beurre Bosc
Calabasse Bosc
Beurre Clairgeau
Lakpeer
Beurre Dumont
Beurré Dachy
Beurre Hardy
Beurre Lebrun
Beurre de Merode
Dubbele Flip, Doyenne d M.

Beurre Superfin
Gaslin
Besy van Schonauwen
Wintervijgepeer
Bloedpeer (zomer)
(typeGranaatpeer)
Bloedpeer (Herfst)
Bon Chretien
Williams
Bonne Louise
d’ Avranches
Callebasse Tirlemont
Callebasse Musquèe

Calleb. Van Marum
Carafon, Cal. Monstre
Charneux
Legipont
Clapp’s Favourite
Conference
Conseiller de la Cour
Dirkjespeer
Fondspeer
Dubbele Bergamotte
Blanke Diamantpeer

Jefkespeer
Beurré Chaboceau
Juttepeer
Kruidenierspeer
Oomskinderpeer
Marguerite Marillat
N-H Suikerpeer
Koningspeer
Nouveau Poiteau
Snotpeer

L-zeer L

Gebruikstijd:
Gebruik:
okt-nov
Handsept-nov.
Hand
nov tot dec.
Handsept-okt tot nov
Hand-Sap-keuken
sept tot okt
Hand-Verwerking
sept-okt
Hand, Verwerking
sept. tot nov.
Hand-verwerking
Nov-dec.
Hand, verwerking.

Vrucht:
Bijzonderheden:

Groeikracht:
Boomvorm:

m-groot, peervormig, bronsbruin
matig
Lekkere peer voor warme grond, leiv. piramidaal
M
(z)groot, langw. groen +steenrood
matig-zwak
opv. mooie peer, leivorm warmte
steil, klein
M /V
m-groot, peerv. Bruin-geel, vlees
Matig
sappig. Late handpeer. Beschut!
kegelv.
Mp
m-groot, kort peerv. bruin, vlees gelig zeer sterk
en sappig. Algemeen voorkomend ras steil, hoog
V/M
(z)-groot, lang peerv. groengeel + roest Matig
sappig geel vlees met muskussmaak.
opgaand
M
(m)groot, stomp, geelgroen, sappig
sterk
Grote vruchtbare gezonde bomen.
breed, kegel.
M
m-groot, breed tolv. met steelring.
Matig
Groen met roest, zoet en sappig
opgaand
L
m-groot, lang peerv. Groenig-bruin.
Matig
Op beschutte plaats ook voor
hangend
hoogstam geschikt, gezonde boom.
M
augvij-klein, , tolv. groen+steenrood
matig
zelfbestuiver. Hand, Verwerking rood vruchtvlees!, kan z-oud worden
opgaand
Zeer vroeg
sep-okt
m-klein, peerv. grijs+menierood
vrij zwak
+?
Hand, Verwerking rood vruchtvlees, enige tijd houdbaar. warrig, rond
M/L
aug-sept
groot, groengeel+roest, muskussmaak matig sterk
verwerking
bekende fabriekspeer
slap, struikv.
M
sept-okt
m-groot slank peerv,groen+oranjerood matig, steil
Hand, Drogen
ook leivorm,voor beschutte plaats!
piramidaal
M
okt-nov-dec
Zeer groot langwerpige, kaneelbruin
matig
Hand
Gezond sappig ras, rijpt laat! leivorm piramidaal
M/V
okt
Z-groot, lang flesvormig, gekromt,
matig
Hand
geel-bruin, ½ zoet, beschutte plaats
leivorm
M/L p.
sept-okt tot nov.
m-groot, peerv groengeel+blosje.
matig sterk.
Hand, Verwerking Typische steile gezonde boom.
zeer steil,
L
aug tot sep
m-groot, peerv. geelgroen + blosje
Matig sterk
Hand-verwerking Grootste zomerpeer, sappig maar flauw hangend
M+p
sept-okt tot nov.
m-groot, langwerpig, groenbruin
matig
Hand.
Bekende sappige peer,schurftgevoelig! piramidaal
V/M
sep-okt tot nov
m-groot, peerv. groen + roest
matig sterk
Hand-Verwerking Gezonde boom voor veel standplaatsen piramidaal
M/L
aug-sept
m-klein, tolv. ,geel+roest+blos
matig
Hand-stoof
Prachtige grijsbladige boom
opgaand
sept-okt tot nov.
groot, rond, geelwit en bruinrood.
matig
Hand-stoof
Gezonde dicht bebladerde boom.
breeed
M/L
sept.
m-groot, hoogrond. bruin, sappig en
Matig sterk
Hand
lekker!
Zeer gezonde boom.
piramidaal
L
aug.
(m)-klein, peerv. groenbruin, lekker!
sterk
Hand
gezonde boom, kan zeer oud worden.
piramidaal
L
aug
m-groot, breedrond, kort, geel+blos
(z)-sterk
Hand-Keuken
mooi grijs loof
breed
M
sept tot okt
Zeer groot, geel+rood, sappig.
zwak
Hand
Geschikt als leivorm, gezond ras.
breed, open
V/M+
aug
vrij klein, tolv, groengeel+bruin, zoet
zeer sterk
zelfbestuiver Verwerking-hand Zeer grote gezonde bomen,.
breed, pirami
L
sep-okt tot nov.
m-groot, onregelm. langw. groen+roest M
sterk, hoog
Hand-drogen-sap vruchtb. op natte grond schurftgevoelig. piramidaal
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Oranjepeer (O-NL)
Oranje Bergamotte

M+
zelfbestuiver
Pitmaston
M-L
Duchesse d’Angoulême triploid
Pomppeer of Ossenpeer M
(O-NL), Spekpeer (W-NL)
Westfalische Glockenbirne

Rode Bergamotte

M

Precoce de Trevoux

MV

Triomphe de
Jodoigne
Triomphe de Vienne

MV

Zwijndrechtse
Wijnpeer

L
zelfbestuiver

M, p

sept-okt tot nov.
Hand-verwerking.
sept tot okt
Hand-verwerking
aug-sept
Stoof-Handverwerking
sept-okt.
Hand.
aug
Hand
nov-dec
Hand
sept
Hand
okt tot nov.
Hand-stoof

vrij groot , plat-appelv., geel+oranje
Typisch streekras, mooie herfstkleur.
(z)-groot, peerv. geel + roest, sappig.
Gezonde boom, ook voor leivorm.
m-groot, midden-buikig, geelgroen +
matrood. Boom kan zeer oud en groot
worden en massaal dragen. Landras.
m-groot, platrond-tolv, geel+rood
Smakelijke gezonde peer.
m-groot, langw. geelgroen + oranje
lekker. Vereist goede verzorging.
groot, peerv. groengeel + bruin, late
gezonde peer. Beste als leivorm
groot, langw. groengeel + bruin, zeer
sappige gezonde peer. Ook als leivorm
m-klein, langwerpig, groen + roest
grote gezonde bomen.

m-sterk
breed
Sterk
breed
zeer sterk
en bijzonder
groot
Matig
matig-zwak
piramidaal
sterk
opgaand
matig
breed
sterk
breed

Winterhandperen:
Zijn veelal alleen geschikt als leivorm:
Merendeel van deze rassen hebben veel warmte nodig om te rijpen, zijn als vrijstaande boom
dan ook minder of niet geschikt als handpeer eventueel wel als stoofpeer!.
Naam

Bloei

Rijp:
Gebruik:

Vrucht:
Bijzonderheden:

Beurre Alexander
Lucas
Beurré de Ghelin

MV p

ML

Beurré Napoleon

L

Beurre Clairgeau
Lakpeer
Beurre Six

M

Comtesse de Paris

V

Doyenne d’Hiver

V

Josephine van Mechelen
Josephine d’ Malines
Winterkoninginnepeer

M/L

(z)groot, breed eiv. Groengeel +
stippen. Warme plaats.
Groot, bobbelig eivormig, geelbruin.
Voor warme plaats
(z)-groot, ovaal. groen + stippen. vlees
wit en sappig.
Groot,klokvormig, groen, zeer sappige
peer voor muurleivormen.
(z)groot, langw. groen +paarsrood
opv. mooie peer, leivorm warmte
(z)-groot, ruitv. groen + stippen. vlees
wit zacht en sappig.
Groot eivormig. groen + roest
Heeft veel warmte nodig!
Vrij groot, eirond, groen.
Zeer late peer, voor zeer warme muur!
m-klein, geelbruin tolvormig,. Rose
vruchtvlees. Zeer gezonde lei- of
struikvorm voor een beschutte plaats,!

matig
hangend
matig

Beurre de Naghin

okt-nov tot dec.
Hand-keuken
Pluk okt. Rijp dec.
Hand
Zeer laat tot maart.
Hand-Verwerking
nov/dec.
Hand.
sept-nov.
Hand-Sier
okt tot nov-dec.
Hand-Verwerking
nov. tot jan
Hand-stoof
Pluk nov. Rijp jan.>
Hand
okt-nov tot jan.
Hand-stoof

Jules d’Airolles

V/M

Pluk okt tot nov
Hand
nov. tot jan.
hand
Pluk okt. Rijp dec.>
Hand-bewaarbaar.

m-groot, langw. m-buikig geel+
oranjerood. Wit vlees,
groot, peerv. Groengeel+rood, sappig.
Voor kleine vormen op warme plaats.
Vrij klein, tolv. Bruin. Lekker.
Winterpeer, evt.nog voor hoogstam!

matig, dicht
warrig
matig

Rijp:
Gebruik:

Vrucht:
Bijzonderheden:

sep-okt

m-klein, platrond, groengeel+steenrode blos, vrij hard. Boom kan zeer
oud worden.

M/V

Les Sœurs Gregoire
Madame Verté

L

Groeikracht
Boomvorm:

matig
matig-sterk
matigzwak
matig-zwak
matig
breed
matig
zwak
hangend,
klein

matig
warrig

Kookperen:
Naam
Kersepeer
(zuidelijke Achterhoek)

Bloei

Groeikracht
Boomvorm:
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Köttelpeer

aug-sep
Koken als groente

klein, kort peerv, bruingeel
Typisch Oost Nederlands
gebruikspeer, duurzame bomen.

matig sterk
rond

Droogperen:
Naam

Bloei

Rijp:
Gebruik:

Vrucht:
Bijzonderheden:

Groeikracht
Boomvorm:

Smalt- of Spekpeer

L

aug
Droog-verwerking

m-groot, kort peerv, geel+stippen
Oost Nederlands streekras.

matig sterk
opgaand.

Naam

Bloei

Rijp:
Gebruik:

Vrucht:
Bijzonderheden:

Groeikracht
Boomvorm:

Foppenpeer

V

okt tot nov-jan.
Stoof
okt tot jan.
Stoof
okt tot dec
piramidaal groot
okt tot mrt.
Stoof
okt-nov tot febr.
Klein
okt-nov tot feb
Stoof, soms hand
okt tot febr.
opgaand, hangend
aug-sept
Stoof
Okt tot feb
Hangend

m-groot, kort peerv.,geelrood +grijze
stippen. Vruchtbaar. Rood stovend
m-klein, kort peerv. bruin+rood.
rood stovend, kleine gevoelige boom
z-groot, dikbuikig, geelgroen,
kookt l-rood
m-groot, dikbuikig, bruirood, rood
stovend, gezonde boom.
klein, tolv. groenig + sippen.
Kookt rood. Kleine boom
m- groot, rond, groen
In nov. rijp a/d boom in warm najaar
groot, buikig, bruin+roest, kookt rose
op nattegrond ziektegevoelige boom.
matig groot, peerv. geelbruin
Vroege stoofpeer, vrij kleine boom.
m-groot platrond, groen met rood
kookt rood, voor beschutte plek

Matig
los, m-groot
matig zwak
breed
sterk
opgaand
matig, rond

Stoofperen:

Sirooppeer, Poire de la Force

Gieser Wildeman

M

Pondspeer
Catillac,Ronde Gratiole
Roem van Altena
Belgische Bakpeer
Winterjan of Kleipeer
Wintersuikerij
Winterbergamotte
Knolpeer
Winterrietpeer
Pannekoekspeer
Zomerrietpeer

L
M
L+
M/L+
L+
ML

Herfst of Dubbele Rietpeer

Zoete Brederode
Rode Brederode

V+

zwak-matig
compact
Matig
piramidaal
matig
breed
Matig
dicht
matig sterk
piramidaal

Lange Chinese peer of Chinese Witte peer (Pyrus bretschneideri)
Naam

Bloei

Tsu Li

Zeer Vroeg
okt
zelfbestuiver. Hand

Rijp:
Gebruik:

Vrucht:
Bijzonderheden:

Groeikracht
Boomvorm:

(m)-groot, ruitv-citroenv., geelgroen, Sterk
ruw. Zeer gezonde boom.
opgaand

Ronde Aziatische peer , Water- of Zandpeer (Pyrus pyrifolia)
Naam

Bloei

Rijp:
Gebruik:

Vrucht:
Bijzonderheden:

Groeikracht
Boomvorm:

Hosui
Bruine appelpeer
Shinseiki

zeer V

-sept-okt tot dec.
Hand
-sept tot okt
Hand

z-groot, platrond, oranjebruin
sappig en knapperig!,
groot, langwerpig, geelwit
sappig zoet

sterk. breed
hangend
sterk steil

Kwee (peer/appel)

V

(Cydonia oblonga) Bloeit in mei

Naam

Bloei

Rijp:
Gebruik:

Vrucht:
Bijzonderheden:

Groeikracht
Boomvorm:

Champion

L+

Okt

Lescovack

V+

Okt

zeer groot, geribd, geelgroen
vroeg vruchtbaar
m-groot appelv. (groen)geel
gezond, klein blad!

matig
struikvormig
matig
breed
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Portugal

L+

Okt

groot, peervormig, geel

Vranja

L+

Okt

Zeer groot, peervormig, geel

Mispel

sterk
vaasvormig
sterk
vaasvormig

(Mespilus germanica) Bloeit in mei

Naam

Bloei

Rijp:
Gebruik:

Vrucht:
Bijzonderheden:

Groeikracht
Boomvorm:

Westerveld

L+

Bredase Reus

L+

okt-nov
Hand-verwerking
okt-nov
hand-verwerking

4-5 cm, bruin, vrij plat
rijkdragend
6 cm, groenbruin
de grootste mispel

matig breed
opgaand
sterk
breed,

Appelbes

(Aronia prunifolia)
Mei

Viking

Krenten

juli-aug

groot, 1-1,3 cm appelvormig,
zwartpaars voor verwerking.

smal opgaand, later
breder

(Amelanchier …)

Naam

Bloei
Groei:

Rijp:
Kroon:

Vrucht:
Bijzonderheden:

Gebruik:

Amelanchier laevis
‘Ballerina’
Amelanchier lamarckii
Gewone krent
Amelanchier ovalis
‘Helvetia’ Europese krent

april-mei
matig
april-mei
matig
april-mei
langzaam

juni-juli
opgaand, breed,rond
juni-juli
zeer breed en hoog
juni-juli
rond, zeer dicht

groot, blauwzwart, zoet

H/(V)

klein, blauwzwart, zoet
boomv struik tot 6 m
klein, blauwzwart, zoet
halfstam of struikje tot 1 m

H/(V)

Hazelnoot

(Corylus avellana) / Lambertsnoot

H

(Corylus maxima)

Naam

Bloei

Rijp:

Vrucht:
Bijzonderheden:

Groei:
Kroon:

(avel) Lang Tidlig
Zeller
(max) Lange Spaanse

L

sept (midden)

groot stomp

sterk, breed

kruisbest.

sept

groot, langwerpig, plat, gestreept

Webb’s Prize Cob

kruisbest.

sept

zeer groot, dik langw.

matig
vaasvorm
matig-sterk
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Pruimen / Kwetsen (Prumus domestica)
Naam

Bloei

Rijp:
Gebruik:

Vrucht:
Bijzonderheden:

Groeikracht
Boomvorm:

Belle de Louvain
Rode Eierpruim
Betuwse kwets

M+

Enkele Boerenwitte

M

aug
Verwerking-Hand
aug-sept.
Hand-Verwerking
juli-aug
Hand-Verwerking
aug
hand-keuken
septVerwerking-Hand
aug-sept
hand-drogen
aug-sept
hand
juli-aug
hand
aug-sept
hand-keuken
aug
hand-keuken
aug
hand-verwerking
sept
hand-keuken
aughand-verwerking

(z)groot, breed ovaal, roodblauw
gezonde grote keukenpruim
groot, smal langw, blauwrood
mooie gezonde boom, warme plaats
klein, ovaal, geelwit+waas
Word vermeerdert door opslag
matig groot, rond geelwit
Kruisbestuiving nodig!
m-groot, spits, donkerblauw
Typische verwerkingspruim
groot, langwerpig, donkerblauw

vrij sterk
opgaand
matig
opgaand
matig
opgaand
matig
bolrond
m-sterk
rond
matig
breed
matig

L+

M
Dubbele Boerenwitte
“Eierpruim”
Hauszwetsche, Enkele, L+
Gewone- of Duitse kwets

Kwets(Italiaanse)
Dubb. Bakpruim
Jefferson

L+
V/M

M
Monsieur Hâtif
Wijnpruim
Reine Claude ‘dAlthan M+
M+
Reine Claude
d’Oullins, Suikerpruim
M+
Victoria
Reine Victoria
Warwickshire Drooper V/M+
zelfbestuiver
L
Wangenheimer

m-groot ovaal , geelgroen +rood
m-groot ovaal, blauw, lekker
ook als waaiervorm te telen.
m-groot, ovaal-rond, roodpaars
z-groot, rond, geel
zeer lekker en sappig
Groot, langw., rood, lekker indien er
is gedunt, loodglansgevoelige boom.
m-groot, ovaal, geelgroen + roodbruin, taaie schil. brede boom!
m-groot, ovaal, blauw
vroege kwets, gezond ras!

matig klein,
hangend
sterk
opgaand
sterk
vaasvorm
matig
hangend
sterk
afhangend
sterk
groot, rond

Kroosjes en Mirabellen (Prunus insititia)
Belzen

L+

aug-sept

Mirabelle de Metz

L+

aug(sept)
hand-verwerking
aug(sept)
hand-verwerking
juli-aug
Hand-verwerking

Kleine Gele Mirabelle

Mirabelle de Nancy

L+

Dubbele Mirabelle

Rode Spilling
“Roggepruim”

klein, rond, paarsblauw, vruchtbaar.
Word door opslag vermeerdert
z-klein, rond, geel + l-rode stippen
zoet!, laat vruchtbare kleine boom
klein, rond, geel+rode stippen
later zeer vruchtbaar
klein, lang ovaal, roserood.

matig sterk
dicht breed
zwak
klein
matig zwak
rond en dicht
matig
opgaand

Zure kers of Morel (Prunus cerasus) zeer gevoelig voor Monilia, beste ras is:
Naam

Bloei

Rijp:
Gebruik:

Vrucht:
Bijzonderheden:

Groeikracht
Boomvorm:

Westerleesche

M

juli
verwerking

klein, platrond, rood, zuur
Gezonde boom.

matig
struikvormig

Zoete kers (Prunus avium)
Naam

Bloei

Rijp:
Gebruik:

Vrucht:
Bijzonderheden:

Groeikracht
Boomvorm:

Bigarreau Noir
Zwarte Spaanse

L

juli-aug

groot, zwartbruin

zeer sterk
rond
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Dubbele Meikers

M/L+

juni-juli

m-groot, rood
gevoelig voor verwelkingsziekte ed.
groot, geel+rood

Udense Spaanse
Spekkers
Varikse Zwarte

M

aug

V

Begin juli

Dönissen Gelbe

L

juli

m-groot, hartv. Zwart, vlees zwart
sappig bitterzoet.
groot, geel

Witte Spaanse

M

juli

m-groot, geel

matig-sterk
steil
matig-sterk
hoog en smal
sterk
steil
sterk breed
kogelv.
sterk breed
kogelv.

Persimoen (Diospyros virginiana)
Early Golden
Meader

p

sept-okt.

Matig groot, oranjegeel

okt-nov

vrij groot platrond, oranje

matig-zwak
piramidaal
zwak
slordig-pira.

Kaki (Diospyros kaki) Rijpt zeer laat, warmtebehoeftig
Dunaj

+

Nov>.

Tipo

+

Dec>

Nov>

Jiro

Walnoot of Okkernoot
Boter noot
Zwarte Walnoot
Pecan-noot

groot, platrond, oranjegeel
winterhard tot -15C, beschutte plaats
zeer groot platrond, oranjerood,
Adstringend.
winterhard tot -19C, beschutte plaats
Groot, geribd, oranje, Niet Adstr.
Winterhard -15C, beschutte plaats

matigpiramidaal
zwak
slordig-pira.
zwakbossig

(Juglans regia)
(Juglans cinerea)
(Juglans nigra)
(Carya illinoiensis)

Witte Moerbei
Morus alba
‘Issai’ matig sterke groeier met een enorme dracht van vrij kleine zwarte vruchten,
zeer gezonde boom, rijp: juli-aug.

Zwarte Moerbei (Morus nigra)
soort voor een beschutte standplaats en droge lemige kalkrijke grond, anders gevoelig
voor schimmels.
Zeer grote zwarte vruchten juli-aug, bijzonder geschikt als leiboom en struikvorm.

