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De stichting wil de Fruitcultuur behouden en
stimuleren. Hieronder wordt verstaan dat de
stichting die activiteiten zal organiseren die
nodig zijn om de gestelde doelen te bereiken.
Zoals bijvoorbeeld: voorlichting geven omtrent
aanplantingen, snoeien, bemesten, natuurlijke
bestrijding van ziekten enz. Elke abonnee kan
vragen betreffende deze zaken aan de stichting
stellen. Voor antwoord steeds een geadresseerde
en gefrankeerde enveloppe voor antwoord
bijsluiten. U kunt ook per E-mail vragen stellen.
De stichting geeft sinds begin 1993 een
kwartaaltijdschrift, genaamd ‘Fructus’ uit. Een
ieder kan een eigen artikel hierin schrijven of een idee hiervoor voorstellen. De stichting geeft verder een uniek
losbladig systeem uit, waarin oude, nieuwe en bijzondere fruitrassen met foto’s in kleur worden afgebeeld en
uitvoerig beschreven. Vele van de afgebeelde fruitsoorten in deze losbladige uitgave, zijn nog nooit afgebeeld.
Verder geeft de stichting nog diverse lectuur uit over de fruitteelt. Het tijdschrift wordt aan iedere abonnee,
donateur, subsidiegever en begunstiger verstrekt, hoe wordt men abonnee, donateur, subsidiegever of begunstiger?
Maakt men minimaal Euro 25,— per jaar over (buitenland Euro 34,—) op een van de boven vermelde rekeningen
dan ontvangt men alle uitgaven van dat jaar van het tijdschrift ‘Fructus’, franco thuis. Men kan het losbladig
systeem ontvangen door minimaal Euro 50,— per jaar (buitenland Euro 60,—) ) over te maken op een van de boven
vermelde rekeningen van de stichting. Iedere abonnee, donateur, subsidiegever en begunstiger heeft altijd gratis
toegang tot de museumtuin, bijeenkomsten, lezingen, tentoonstellingen enz.
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Kolommetje
Agenda 2010
De museumtuin is elke
woensdag- en
donderdagmorgen van 8.30
- 11.30 uur geopend.
Tot medio april is de tuin
ook geopend voor
bomenverkoop op zaterdag
van 9.00 - 14.00 uur (bij
vorst gesloten).
Voor speciale
rondleidingen vanaf 10
personen kunt u een
afspraak maken.
Op 13 en 14 november
2010 van 10.00 tot 17.00
uur, organiseert de stichting
weer haar jaarlijkse grote
fruitteelttentoonstelling.
Houd u deze dat vast vrij,
wij verheugen ons op uw
bezoek.

FRUIT IN CIJFERS EN GETALLEN
In Nederland (en misschien in andere landen ook wel) wordt
alles gemeten en geteld. Bij ons is daar het CBS, dat staat voor
het Centraal Bureau voor de Statistiek, verantwoordelijk. Bedrijven moeten regelmatig informatie verstrekken. Die informatie vormt dan weer de basis voor allerlei rekenwerk.
Ik moet u toegeven dat ik een zwak heb voor de cijfers van het
CBS. Nu geven ze een relatiemagazine uit waar van alles op
statisch gebied instaat. Iedere keer als het blad komt duik ik er
als eerste in. Misschien voor anderen onbegrijpelijk maar zo
heeft iedere gek zijn gebrek.
Ook op het gebied van de fruitteelt laten ze het een en ander
zin. Tien tegen een dat uw interesse nu toch een beetje (laten
we niet overdrijven) gewekt is. Een paar cijfers en getallen,
met toestemming van het CBS, overgenomen.
In 2008, toegegeven dat lijkt al weer even geleden maar het is
niet veel langer dan een jaar, werd er 375 miljoen kilo appels
geoogst. De Elstar is favoriet met ruim 160 miljoen kilo. De
laatste jaren zijn er nieuwe appelsoorten op de markt gebracht
(ik heb ze nog niet ontdekt) zoals de Rubens, Kanzi en de Junami die inmiddels op bijna 1000 ha groeien. Telde Nederland
in 1992 nog bijna 17000 ha appelbomen, in 2008 was dat 9300
ha. Op die 9300 ha groeien 27 miljoen appelbomen. Waren in
1992 Golden Delicious en Cox Orange Pippin belangrijke rassen nu hebben die moeite om zich te handhaven
In 2008 kwamen er 21,2 miljoen kilo aardbeien uit de kas en
tunnel en dat was voor het eerst meer dan van de volle grond:
21,0 miljoen kilo. De oppervlakte volle grond aardbeien is
sinds 1998 min of meer stabiel: 1350 ha. De oppervlakte
kassen en tunnels is gegroeid van 170 ha in 1998 tot 269 ha in
2008.

Peter Kouwenhoven.
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Nieuwjaarswens
Het bestuur van de stichting wenst u allen een goed en vooral gezond 2010.

Fruitshow 2009
De fruitshow in november 2009 was weer een geweldig succes. We konden weer vele bezoekers
verwelkomen die allen goed tevreden waren met het gebodene. Een fotocollage presenteren wij u
op de achterpagina.
We hebben wederom enkele nieuwe rassen kunnen determineren welke nog niet in onze collectie
voorkwamen.

Abonnementsbetaling
Wij willen u er nog graag op attent maken om het abonnementsgeld over 2010 te voldoen, het is
gebruikelijk om dit vooruit te betalen, zie hiervoor de colofon op pagina 2.
U ontlast er de administratie enorm mee.
Vriendelijke dank voor uw medewerking.

Fructus nr 4 2009
U zult het ongetwijfeld opgemerkt hebben, de foto’s in het nummer 4 van Fructus 2009 waren
wat wazig van kleur. Een verkeerde kleurinstelling in het opmaakprogramma was de oorzaak,
onze excuses hiervoor.

Abonnementskaart
De adreslabel van dit nummer van Fructus is weer uitgevoerd als abonnementskaart. Bij tonen
van deze abonnementskaart hebt u altijd gratis toegang tot al onze evenementen en bij uw bezoek
aan onze museumtuin.
Bewaart u hem goed, wij kunnen
hem slechts éénmaal verstrekken.

Paddestoelen, ze groeien bij de
vleet in onze museumtuin, op
de gekste plaatsen komen ze te
voorschijn.
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Lectuur
Uitgegeven door de stichting, wilt u een of meerdere van deze werken toegestuurd krijgen. Maakt u dan
het betreffende bedrag over op een onzer rekening nummers onder vermelding van de titel(s). Bij de
aanschaf van meerdere titels kunt u de verzendkosten nemen van de titel met de meeste verzendkosten.
U kunt deze ook verkrijgen bij uw bezoek aan de museumtuin of fruitshow. U bent dan uiteraard geen
verzendkosten verschuldigd.
Verder zijn er tijdens de fruitshow nog enkele bijzondere, zeldzame en oude boekjes verkrijgbaar.
Bijzondere recepten:
Edy Riewald. Zesde geheel vernieuwde druk is klaar. Het boekje is uitgebreid met 28 bladzijden met
nieuw geplaatste recepten. Prijs Euro 10,—. Inclusief verzendkosten Euro 13,—.
Kersen: Teelt en rassenoverzicht (Uitverkocht)
B.J Giesen. Teelt van zoete kersen op zwakgroeiende onderstammen. Verder een rassenbeschrijving van
zoete- en zure kersen. Hier staan 1718 kerserassen in beschreven met nog 1108 synoniemen. Nog steeds
het boek en handleiding voor de teelt van zoete kersen welke teelt nog steeds opleeft. Prijs Euro 16,—.
Incl. verzendkosten Euro 19,—.
Perenregister:
Peter Engelsman & Bennie Giesen. Er staan 3307 pererassen vermeld in het register. Daarnaast worden
nog 2486 synoniemen genoemd. Verder een erg uitgebreide literatuurlijst en herkomst gegevens. Een
exclusief standaardwerk. Prijs Euro 11,—. Incl. verzendkosten Euro 14,—.
Bestuivertabellen voor houtige fruitgewassen (Uitverkocht: indien u 5 euro overmaakt op ons
gironummer ovv bestuivertabellen, wordt u het boekje als PDF-bestand toegemaild, mailadres
vermelden)
Het boekje met bestuivertabellen bevat 154 kerserassen, 426 pererassen, 181 pruimerassen en 646
appelrassen en verder nog andere fruitsoorten. Prijs is Euro 12,—. Incl.Verzendkosten Euro 15,—.
Prunus, algehele revisie en benoeming nieuwe sektie Myrtifolia in het Ondergeslacht
Laurocerasus. B.J. Giesen. Het geslacht Prunus opnieuw ingedeeld. 400 Prunussoorten, 74 nieuwe
combinaties, 82 zwart/wit afbeeldingen, 100 kleurenfoto’s, 501 blz. Genaaid en harde kaft met
goudopdruk, luxe uitgave. Prijs is Euro 190,—, inclusief verzendkosten Euro 200,—. (Nog enkele
exemplaren aanwezig).

Fruitbomen

Meer dan 1500 oude, nieuwe en bijzondere fruitrassen, te leveren in laagstam, halfstam vanaf 120
cm stamlengte, hoogstam vanaf 180 cm stamlengte, parasolbomen, Ballerinaboompjes, leibomen
in velerlei ( groot en klein ) uitvoeringen enz.
Steeds meerdere honderden rassen op voorraad in appel, peer, pruim, kers, moerbei, mispel,
kweepeer, walnoot, hazelnoot op stam en struik, sierappel, sierpeer, myrabolaan, mirabel, bessen,
perzik, abrikoos, nectarine, amandel enz.
De grootste particuliere collectie van Europa op voorraad.
Ook diverse zwaardere bomen te koop in zowel laag- als hoogstam tot 15 cm in doorsnede.
Verkoop tot eind april elke woensdag- donderdag van 8.30 - 11.30 uur, zat. open van 9.00-15.00 uur,
verder op afspraak.
- Museumtuin ‘t Olde Ras - , Parallelweg Den Helder 1 te Doesburg

Gelegen pal aan de N 317 hoek N 338
Tel. 0651268802
Internet: www.tolderas.nl
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HET WEER ANDERS BEKEKEN
HET WEER, IEDEREEN HEEFT
ER EEN MENING OVER,
IEDEREEN KAN ER OVER MEE

PRATEN. EEN IDEAAL
ONDERWERP VOOR GESPREKKEN
ZONDER ENIGE DIEPGANG EN
PRETENTIE.

WIJ FRUITLIEFHEBBERS ZIJN,
WAT ONZE OOGST BETREFT,
VOOR EEN GROOT DEEL
AFHANKELIJK VAN HET WEER.

LATE VORST IN HET VOORJAAR

BETEKENT MINDER FRUIT, EEN Zware hagelschade aan appels.
FIKSE HAGELBUI LEVERT VEEL
BESCHADIGDE APPELS OP EN
ACH, ZO VALT ER NOG HET EEN EN ANDER TE NOEMEN.

IN FRUCTUS ZAL IN DIT EN WAT VOLGENDE NUMMERS AANDACHT AAN HET
WEER BESTEED WORDEN MAAR OP EEN WAT ANDERE MANIER DAN U
GEWEND BENT VAN HET KNMI EN PIET PAULUSMA.

Veel weerspreuken en of die altijd
kloppen moet u voor u zelf maar
concluderen uit eigen waarnemingen.
WIND
In het tehuis voor onbehuisden in
Den Haag stond boven de deur: “Als
het buiten woedt (= hard waaien) is
het binnen goed.” Een aardig gezegde dat, als je het anderhalf jaar iedere dag gezien hebt, nooit meer
vergeet. En ach, het was in dat huis
tussen honderden kerels (voor vrouwen was het verboden, zelfs voor je
hoogbejaarde moeder of suikertante
van 83 die je graag te vriend wilde
houden).
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Koning wind

Wind, eigenlijk is het niets anders dan lucht die van een gebied met hoge luchtdruk naar een gebied met lage luchtdruk stroomt, net als water dat van hoog naar laag stroomt. Hoe groter het
verschil hoe sneller de stroom en hoe harder de wind.
Er zijn verschillende windspreuken die vaak heel aardig kloppen:
‘ Een krimper is een stinker’ : als de wind tegen de wijzers van de klok in draait dan is er
sprake van een krimpende wind en die voorspelt vaak weinig goeds. Bij ruimende wind,
dus met de wijzers van de klok mee, mag je beter weer verwachten.
‘ Wind bij nacht geeft water in de gracht’. Wind die ’s nachts opsteekt, duidt op een aan
komende depressie en wat dat inhoudt weet je uit eigen ervaring!
‘Winterwind uit oost geeft de zieken weinig troost’. In het oosten (Rusland bijvoorbeeld)
zijn de winters over het algemeen veel kouder dan bij ons. Oostenwind voert daarom veel
koude aan. In de zomer is het net omgekeerd: oostenwind is vaak warm en zoel.
‘Meeuwen aan land, storm bij de hand’. Een gezegd dat vaak klopt.
En hoeveel mensen zeggen niet, als kinderen drukker zijn dan normaal: ‘Er komt zeker storm (of
harde wind).’
En ook die regel klopt vaak, let er maar op!
DIEREN EN DE WINTER
Verschillende gedragingen van dieren zouden op een
strenge winter duiden:
veldmuizen trekken vroeg naar de huizen toe.
Hoe eerder ze dat doen hoe groter de kans op
een koude winter;
‘ Kruipen de muizen diep in d’aard, een strenge
winter heeft men ons bewaard’. Diep in de
grond is de temperatuur hoger dan vlak onder
de oppervlakte.
‘ Houden kraaien school (zitten ze in groepen
bij elkaar) zorg dan voor hout en kool’ (duide
lijk een oudere spreuk want steenkool wordt
nog maar weinig gestookt hoewel er nog steeds
kolen stokende mensen en kolenboeren zijn!

STORM IN NOVEMBER
Zware stormen worden vaak gekoppeld
aan de maand november. ‘Novemberstormen’ is een bekend en erkend begrip.
Storm kan nogal wat schade veroorzaken
hoewel in ons geval het fruit geoogst is en
het meeste blad (windvangers!) gevallen
is.
Bomen in het vrije veld hebben vaak minder last van storm dan de bomen in het
bos. Een vrijstaande boom ontwikkelt een
groot en stevig wortelgestel met zware
trekwortels aan de kant waar de meeste
wind vandaan komt: het zuid - westen.
Bomen in het bos hebben steun aan elkaar, ze maken daarom een minder uitge7

breid wortelgestel. Als er wat bomen omwaaien of omgaan omdat ze
oud en dood zijn ontstaat er vaak een domino effect: de buurbomen
hebben geen steun meer en vallen ook enzovoort.
VOGELS
In de nazomer vertrekken onze zomergasten (die bij ons gebroed hebben) naar het vaak verre zuiden, tot diep in Afrika toe. Ze vinden ‘s
winters bij ons onvoldoende voedsel (vaak insecten). Weten zij veel
dat er onderweg volop jagers staan te wachten op deze trekkende voMerel
gels? Misschien komen die lijstertongetjes in gelei (worden echt verkocht in Frankrijk!) wel van uw eigen tuinlijsters!
In de herfst komen er allerlei vogels naar ons land. We noemen ze wintergasten. Als eind september – begin oktober zie je enorme zwermen
spreeuwen, afkomstig uit Polen en Rusland en de koude noordelijke
landen. Een prachtig gezicht die duizenden vogels en ach, ons fruit is
toch al geoogst! Onze eigen spreeuwen zijn voor de koude wat naar het
zuiden getrokken. Ook de koolmees, kramsvogel en koperwiek komen
Kraai
van elders. Moeite met integratie hebben ze niet: ze hebben onze Nederlandse insecten en andere klein wriemelaars (roodborst) en rozenbottels, meidoornvruchten en andere smakelijke vruchten (kramsvogel
en koperwiek) snel ontdekt en zo op het eerste gezicht voelen ze zich
hier helemaal thuis. En waarom ook niet!
Als in de lente de hormonen weer toeslaan zijn ze weer weg. De winterkoolmees zal daarom in de lente over het algemeen niet broeden in uw kast maar hij gebruikt
hem graag als beschut plekje om de nacht door te brengen. Een steenkoude nacht vraagt zoveel
energie dat een vogeltje wel 25% van zijn gewicht kan verliezen!
Het weer: ook op
de trek van vogels
is het weer van
invloed.

TEKST: PETER KOUWENHOVEN, BELLEFLEUR PRODUKTIES-LELYSTAD: FOTOGRAFIE: BENNIE GIESEN 2010 ©

8

Kiwi
DE KIWI (ACTINIDIA CHINENSIS
EN ANDERE SOORTEN) HIER
‘CHINESE KRUISBES’
GENOEMD, IS EEN STERK
GROEIENDE KLIMPLANT.

Herkomst
Uit wilde kiwiplanten hebben Nieuw Zeelandse
Kiwi-bloemen
fruitkwekers groot vruchtige rassen geselekteerd. De kiwi groeit van nature en ook gecultiveerd het best in warme en gematigde klimaat
regionen. In regio waar de druif rijpt zal de
kiwi ook kunnen voldoen maar doordat de
vruchten laat rijpen zullen deze door vroege herfstnachtvorsten kunnen bevriezen.
Teelt en opkweek
De kiwi is tweehuizig, wat zeggen wil dat de plant om vrucht te kunnen zetten meerdere planten
benodigd om te kunnen bestuiven. De ene plant heeft manlijke bloemen en de andere vrouwlijke
bloemen. Nu zijn er planten op de markt die beide soorten bloemen dragen en daardoor geen bestuiver nodig hebben.
Plant altijd meerdere kiwi’s (verschillende rassen die elkaar bestuiven) bijeen voor bestuiving
om tot voldoende vruchtzetting te komen.
Kiwi benodigd bij het planten ondersteuning van een raamwerk of dergelijke constructie. Geplant wordt van de herfst tot het vroege voorjaar, bij planten in een pot kan het hele jaar geplant
worden. De plant wordt op zo’n 30 cm hoogte boven de bodem teruggesnoeid.
Het eerste en eventueel het tweede groeijaar wordt de hoofdscheut zo aan de paal, pergola of tonkinstok bevestigd dat deze zich niet rond deze stok kan draaien. Aan deze hoofdscheut zullen nu
diverse zijscheuten ontstaan die aan draden worden bevestigd. Deze draden (of stokken) komen
zo’n 30 – 50 cm uiteen, andere scheuten worden verwijderd. Als deze zijscheuten zo’n kleine
meter lang zijn worden deze getopt om de uitloop van scheutjes aan deze zijscheuten te bevorderen. Deze scheutjes worden op 5 bladeren getopt. Onregelmatig en teveel groeiende scheutjes
worden geheel verwijderd.
In het algemeen zal de kiwi bij goede bestuiving
Commerciële kiwiplantage
in het derde jaar na het planten vruchten beginnen te dragen.
Doordat de kiwi erg sterk groeit zal de groei in
toom gehouden moeten worden, ook al om de
vruchten voldoende belichting te laten krijgen.
Alle scheuten die vrucht dragen zullen op 6 – 7
bladeren na de vruchten moeten worden ingekort. Scheuten die geen vrucht dragen worden
op 5 bladeren ingekort. Teveel scheuten die wij
niet nodig hebben worden geheel verwijderd.
Doe dit meermaals.
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1-

In de eerste tweejaar wordt de stam
recht omhoog opgekweekt.
In de lente wanneer de stam tot boven de gewenste hoogte is uitgegroeid wordt de top van de stam getopt. Zo kunnen de andere scheuten zich beter ontwikkelen.

2-

De zijscheuten worden horizontaal
geleid tot de gewenste lengte en de
daaraan groeiende scheutjes worden getopt op vijf bladeren. Hier
aan kan zich nu vruchthout vormen.

3-

Vanf het derde jaar zal de plant
vrucht beginnen te dragen.
De vrucht dragende zijscheuten
worden op 6 bladeren na de laatste
vrucht getopt.

4-

Vanaf het derde jaar worden de zijscheutjes teruggesnoeid op twee
bladeren na de plaats waar de laat
ste vruchten zaten.
Bij oudere planten wordt de zij
scheut op enkele knoppen teruggesnoeid (op tekening 4 het middelste
balkje).
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In de wintermaanden wordt de plant verder behandeld. Alle sterk groeiende scheuten die vrucht
hebben gedragen worden teruggesnoeid tot op twee ogen, van waaruit die scheut zich uit de zijscheut ontspringt.
Bij de opkweek aan een pergola zal de hoofdstam zonder zijscheuten worden opgekweekt tot de
horizontale liggers. Pas op die hoogte worden de zijscheuten toegestaan om te laten groeien. Zijscheuten worden hier aan horizontale liggers bevestigd waarna de vruchtscheuten dan naar beneden hangen.

Rassen
Van de kiwi zijn de laatste jaren vele rassen geselekteerd, hierna zullen wij van meerdere rassen vermelden
en eventueel een korte beschrijving geven.
Actinidia arguta ‘Issai’ (Mini-Kiwi)
Eenhuizig.
Actinidia arguta ‘Kiwibes’
Stamt van origine recent uit België.
De plant groeit snel. De vruchten worden zo groot als
een druif.
Actinidia arguta

Actinidia arguta ‘Weiki’ (Bayern-Kiwi)
Eenhuizig.
Actinidia chinensis
Deze originele kiwi’s hebben een vrij gladde schil. Zij
komen van oorsprong veel voor aan de bosranden van
de Yanghtse-vallei. Reeds 1200 jaar geleden hebben de
Chinezen de vruchten al geconsumeerd.
Actinidia chinensis ‘Hongyang’
Actinidia chinensis ‘Kosen’

'Kiwibes'

Actinidia chinensis ‘Kuimi’
Actinidia chinensis ‘Lushanxiang’
Actinidia chinensis ‘Rainbow Red’
Actinidia chinensis ‘Sanuki Gold’
Actinidia chinensis ‘Yellow Queen’
Actinidia chinensis ‘Zepri Gold’
De vruchten hebben een gladde schil en
zijn zoet van smaak.
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Actinidia chinensis
Actinidia deliciosa ‘Abott’
Tweehuizig vrouwelijk.
Is in 1920 ontdekt en in 1930 geïntroduceerd. De matig grote vruchten zijn bruin
van kleur en hebben zachte en lange haartjes. Het lichtgroene vruchtvlees is goed
van smaak.
Actinidia deliciosa ‘Allison’
Tweehuizig vrouwelijk.
Is in Nieuw Zeeland geselekteerd. De
vruchten rijpen vroeg.
Actinidia deliciosa ‘Atlas’
Tweehuizig mannelijke.
Actinidia deliciosa ‘Autari’
Tweehuizig mannelijke.

Actinidia deliciosa 'Hayward'

Actinidia deliciosa ‘Boskoop’
Eenhuizig.
Actinidia deliciosa ‘Bruno’
Tweehuizig vrouwelijke.
Is in 1920 ontdekt en in de 30A jaren geïntroduceerd. De vruchten zijn donkerbruin van kleur
en zijn dicht behaard met korte wat borstelige
haartjes. Het lichtgroen gekleurde vruchtvlees
is goed van smaak.
Actinidia deliciosa ‘Green Light’
Tweehuizig vrouwelijke.
Is in Italië geselekteerd. Rijpt bijzonder vroeg.
Actinidia deliciosa ‘Hayward’
Tweehuizig vrouwelijke.
Is in 1920 in de U.S.A.ontdekt en in 1930 geïntroduceerd. Synoniemnaam ‘Chico’.
De vruchten worden lang-ovaal van vorm en zijn
bruin behaard. Het vruchtvlees is smakelijk en van
goede kwaliteit. De meeste geïmporteerde vruchten
uit Nieuw Zeeland zijn van dit ras.
Actinidia deliciosa ‘Jenny’
Eenhuizig.
Actinidia deliciosa ‘Malus’
Tweehuizig mannelijke.
Actnidia deliciosa ‘Matua’
Tweehuizig mannelijke.
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Actinidia deliciosa 'Jenny'

Actinidia deliciosa ‘Monty’
Tweehuizig vrouwelijke.
Is in 1950 ontdekt en in 1957 geïntroduceerd.
De vruchten worden middelmatig groot en worden langwerpig en wat hoekig, ze zijn bruin behaard. Het lichtgroene vruchtvlees is smakelijk.
Actinidia deliciosa ‘Qinmei’
Tweehuizig vrouwelijke.
Is in China geselekteerd.
Actinidia deliciosa ‘Solo’
Eenhuizig.
Actinidia deliciosa ‘Starella’
Tweehuizig vrouwelijke.
De plant is erg winterhard.
Actnidia deliciosa ‘Tomuri’
Tweehuizig mannelijke.
Actnidia deliciosa ‘Top Star’
Is in Italië geselekteerd.
Groeit langzamer en vrijwel geen behaarde vruchten.
Actinidia kolomikta (Siberische Kiwi, Super-hardy kiwi, Sierkiwi, Kattenkiwi).
Stamt uit Oost-Siberië
De plant is zeer winterhard, tot – 40.
Hij wordt algemeen gebruikt als sierkiwi.
Verder zijn er nog diverse andere
soorten die vaak kruisingen zijn
tussen verschillende kiwisoorten.

Actinidia kolomikta

TEKST EN FOTOGRAFIE: BENNIE GIESEN 2010 ©
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Bijzondere recepten
Sleedoorn brandewijn
Breng 1 liter water aan de kook en giet het over 1 kg gewassen sleepruimen. Laat de sleepruimen
5 dagen staan. Roer wel de sleepruimen regelmatig om.
Los 1 kg fijne suiker op in de vloeistof en doe 80 ml brandewijn of goede cognac erbij. Zet de
sleedoornwijn voor een jaar weg in een vat. Giet de sleedoornwijn in flessen en laat hem nog een
jaar liggen voordat men hem gebruikt.
Sleedoorndrupje
Pluk / kg sleedoornbessen die bevroren zijn geweest. Was de vruchtjes, prikt ze met een stopnaald en kook 350 gram fijne suiker met ¼ liter water tot siroop. Laat de siroop helemaal afkoelen en roer er dan 1 / liter brandewijn of jenever doorheen. Je doet de sleedoornbessen in
flessen en giet er de gesuikerde brandewijn over. Je laat de drank op een warme plek staan en
schudt ze geregeld. Wacht ten minste tot Kerstmis alvorens het heerlijke vocht te drinken. Zet de
brandewijn of jenever eerst goed koud om er ten volle van te genieten.
Paxcaran
Neem 500 gram gewassen sleepruimen en prik ze met een stopnaald.
Doe dit samen met / kg suiker, 1 kaneelstok, 1 vanillestok, 4 kruidnagels, 1 stukje gember en wat steranijs in een neteldoek, dit doet u in 1
liter jenever en laat dit zes weken trekken. Dan de ontstane likeur in een
fles doen.
Slee-jenever
Was 250 gram sleepruimen goed en prik ze met een vork. Stop de sleepruimen in een donkere fles en voeg 100 gram rietsuiker toe en een /
liter droge sherry of brandy toe. Zet de fles op een warme plaats voor
drie maanden weg. Schud de fles regelmatig. Verwijder dan de vruchten en doe de likeur in een andere fles en zet deze voor nog zo'n zes
maanden weg.
Sleedoornbloemen siroop
Pluk 250 gram sleedoornbloemen vroeg in de ochtend. Laat ze in een

/ liter koud water even opwellen en breng ze dan zachtjes net aan de kook. Haal de bloemen uit
het water en laat ze uitdruipen. Druk het laatste water zachtjes uit de bloemen. Voeg deze vloeistof terug bij het kookwater. Voeg 450 gram suiker toe en kook de vloeistof in tot de juiste dikte
in.
Sleedoornsiroop
Pluk 2 kg sleedoornvruchten en was ze. Giet er 1 liter water op en laat zachtjes tot aan de kook
komen. Doe alles door een neteldoek. Doe 0,5 kg suiker bij 1 liter sap.
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Sleedoornjam
Wel 2,5 kg sleepruimen 1 nacht in heet water. Giet ze daarna af. Rasp 500 gram Boskoop appels
en voeg deze bij de sleepruimen. Breng het mengsel aan de kook en voeg 2 kg suiker toe. Damp
de jam in tot de gewenste dikte.
Rozenbottel/Sleedoornjam
Neem 150 gram rozenbottels zonder pitjes en 300 gram sleedoorns, vruchten goed wassen en
deze 8 uur laten weken in 250 ml duindoornsap.
Verhit het sap au bain marie en wrijf het daarna door een zeef. Verhit de massa in een in een pan
met 1 kg geleisuiker en kook deze in tot een jam. Doe de jam in steriele potjes.
Sleepruimenmousse
Neem 500 gram sleepruimen en 500 gram pruimen, dan / liter druivensap en dit samen opkoken. Kook ze door onder voortdurend roeren op een laag vuurtje voor tien- vijftien minuten.
Druk het mengsel door een fijne zeef. Kook de puree samen met 1 theelepel kaneel, kruidnagels
en 1 kg geleisuiker op. Kook de vloeistof in tot de gewenste dikte.
Sleepruimen op siroop
Was / kg sleepruimen goed en doe ze in een schaal. Maak van / kg suiker een dunne siroop en
giet deze over de sleedoornpruimen. Zet de sleedoornpruimen op een warme plaats weg voor 24
uur. Giet het sap er vanaf en kook het op. Verwijder de schuim en voeg de sleepruimen toe. Laat
de sleepruimen enige tijd in de warme siroop op wellen. Giet ze weer over in een pot en sluit
deze af. De volgende dagen wordt dit enkele malen herhaald. Voor de smaak word kaneelstokjes
en kruidnagels meegekookt.
Sleedoorn in azijn
Pluk 1,5 kg sleepruimen als de eerste vorst er overheen is gegaan (of zet de sleepruimen voor een
nacht in de diepvries). Kook de sleepruimen met koud water. En laat ze uitdruipen. Voeg / liter
bierazijn, 750 gram suiker en de sleepruimen bij elkaar en kook het op. Schuim het af en voeg 4
gram kaneel en 4 gram kruidnagel toe en kook het nogmaals even op. Haal de sleepruimen er uit
en damp de vloeistof wat in. Laat het afkoelen en giet het koud over de sleepruimen. Zet de sleepruimen weg. Herhaal dit de komende acht dagen.
Sleepruimen-chutney
Laat 250 gram rozijnen een paar uur wellen in heet water. Fruit 100 gram uien in de olijfolie.
Voeg hierbij 1 kg ontpitte sleepruimen. Kook het sleepruimen/uienmengsel op een laag vuur tot
een groot deel van het vocht is verdampt. Voeg daarna 1 theelepel zout, 100 gram honing, 10
gram gember, wat gemalen piment en 1 eetlepel koriander toe.
Crème Bavarois met sleedoornsaus
Neem 125 gr melk en 1 vanillestokje en breng het aan de kook. Klop 3 eigeel met 75 gram suiker
schuimig. Voeg het eischuim bij de hete melk. Verwarm het nog even tot de melk begint te binden. Laat het niet koken. Haal de pan van het vuur en roer in koud water geweekte 3 vellen gelatine er door heen. Giet de vla over in een schaal en laat de vla afkoelen tot kamertemperatuur.
Vouw er dan 125 gram geklopte slagroom door heen. Spatel de bavarois in dessertschaaltjes en
zet ze voor vier uur koud.
Maak sleedoornsaus van 300 gram sleedoornjam en 100 gram suiker. Kook 300 gram sleedoornjam met 100 gram suiker en bind de vloeisof met 50 gram tarwezetmeel. Koel de sleedoornsaus
af. Smelt wat chocolade-confiture au bain marie. Garneer het dessert met sleedoornsaus en chocoladesaus.
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Leibomen
IN ONZE SERIE

LEIBOMEN ZULLEN
WE DIT MAAL EEN
FANTASIE-LEIBOOM
BEHANDELEN.

OFTEWEL EEN KOMOF KETELVORMIGE

LEIBOOM. DEZE
BOOMVORM ZAL
PRACHTIG STAAN IN
UW TUIN EN ZAL EEN
BLIKVANGER ZIJN. U
KUNT HEM HEEL
GOED SOLITAIR
AANPLANTEN IN UW
GAZON OF WAAR U
WILT.
Bij deze leiboom worden zo'n
zes hoofdtakken opgekweekt tot
een vertikale leiboom. De maten
die wij geven kunt u uiteraard
aanpassen. Het geraamte wordt
van ijzer gemaakt, ook hier kunt
u voor een ander materiaal kiezen maar het geraamte moet wel
stevig zijn.
Als voorbeeld in de beschrijving is hier gekozen voor vier ijzeren poten die vertikaal staan en
waaraan drie ijgeraamte
zeren ringen zijn
minstends 30 cm
bevestigd. Indien
het geraamte van
ijzer wordt ge2 - 2,5 m
maakt zal dit vrij
dun gemaakt
kunnen worden
om toch volmaximaal 35 cm
doende stevig te
zijn en niet teveel op te vallen
indien de boom
gereed is. Verder
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Wij gaan uit van een éénjarige onvertakte boom bij het
planten in de wintermaanden. De boom wordt geplant in
het midden van het geraamte zodat we de takken die gaan
groeien goed kunnen verdelen.
De stam van de éénjarige boom wordt op ongeveer 30 cm
hoogte boven de bodem gekort. In ieder geval een 5 -10 cm
onder de onderste ring van het geraamte.
Zorg dat bij het uitlopen van de stam deze recht blijft staan,
u kunt de stam eenvoudig vastmaken.

De daarop volgende zomer zal de stam uitlopen. Wij houden nu drie sterke uitlopers aan die wij voorzichtig naar de
onderste ring leiden. Deze drie takken worden op gelijke
afstand naar de onderste ring geleid. Dus de omtrek van de
ring wordt door drie gedeeld.
Het best is als u de drie takken bevestigd aan dunne tonkinstokken leid naar de ring toe. Gebruik hiervoor kunststof bindbuis wat de takken niet afknelt.
Laat altijd de top van deze takken (zo’n 15 cm) niet aangebonden om de groei er niet uit te halen.
Alle andere uitloopsels worden verwijderd. Als u denkt dat
één van de drie takken twijfelachtig is, laat dan voor reserve enkele andere uitloopsels voorlopig staan.

In de winter van het tweede jaar worden de drie takken op
zo’n 30 - 35 cm teruggesneden. Doe dit secuur waarbij u
goed kijkt dat aan het snoei-einde van elke tak, twee naar
buiten wijzende ogen staan, 1 oog zal naar links en 1 oog
zal naar rechts wijzen.
Zorg er voor dat de takken goed horizontaal blijven staan.
Kontroleer de stam bij de snoeiwond en dek deze goed af
met een wondafdekmiddel.
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In deze zomer worden twee
zijscheuten die uit elk van de drie
zijtakken groeien, horizontaal
naar links en naar rechts gebogen.
Leid ze v-vormig naar de eerste
ring toe, doe dit ook weer pas als
deze zijscheuten een lengte van
ongeveer 25 - 30 cm hebben
bereikt. Ze worden licht naar
boven gebogen waarbij de
hoofdzijtak horizontaal blijft
staan. Alle zes zijscheuten moeten
gelijk en even sterk groeien.
Wanneer er één te sterk groeit kan
die naar beneden worden geleid
om de groei er wat uit te halen.
Eventuele andere zijscheutjes die
ontspringen worden op 3 - 4
bladeren getopt. Dat dient om de
groei van de benodigde zijtakken te
bevorderen. Later als de zijtakken
vertikaal worden geleid kunnen
deze verwijderd worden.

In de nu volgende winter worden
de zes zijtakken op een naar onder
wijzend oog teruggesneden op zo’n
25 - 30 cm. De drie zijtakken
blijven horizontaal liggen, de zes
zijscheuten kunnen wat omhoog
wijzen.

In de zomer worden de
verlengenissen van de zes
zijscheuten, wanneer deze een 25 30 cm lengte buiten de ring
hebben vertikaal aangebonden. Dit
doen wij aan zes tonkinstokken die
gelijk verdeeld zijn om de ring. Dit
moet ook weer secuur gebeuren,
pas op voor breken van de
scheuten!
Het horizontale gedeelte van de
boom ondersteunen wij zodat deze
niet door de groei
omhooggetrokken kan worden. U
kunt kruiselings tonkinstokken
aan de onderste ring bevestigen.
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zijn er dan nog zes
lange tonkinstokken
nodig waaraan de
vertikale takken kunnen worden vastgebonden.
De onderste ring
Het vormen van de zes vertikale
takken. Wanneer deze voldoende wordt maximaal 35
cm boven de bodem
lengte hebben bereikt worden
vast gemaakt.
deze aan de tweede ring bevestigd.
De opkweek zal op
geregelde tijden dienen te geschieden
zoals bij alle leibomen. Ook zal er zorg
voor gedragen moeten worden om,
vooral in de eerste
jaren, de vertikale
takken gelijk op te
laten groeien.
Als boomsoort kunt
u in principe alle
De volgende wintermaanden
worden de zes verlengenissen op fruitsoorten gebrui25 cm boven de ombuigplaats te- ken maar neem wel
ruggeknipt op een naar buiten
een middelmatig
wijzende knop.
sterke onderstam
Andere scheutjes die overal kunnen ontstaan worden verwijderd, voor uw boom.
ook wortelopslag.

In de daarop volgende zomer worden de nu weer uitlopende verlengenissen aan de zes vertikale
takken aangebonden.
De hieraan groeiende zijscheutjes
worden tot 3 - 4 blaadjes getopt om
de groei erin te houden.
Uitloopsels aan het oudere hout
onder in de boom geheel verwijderen.
Steeds de takken aanbinden.
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De volgende winter worden weer de verlengenissen van de
vertikale takken teruggesnoeid op 25 - 30 cm lengte. Ook weer
op ogen die naar de buitenzijde wijzen.
Er wordt steeds opgelet of de zes verlengenissen wel even sterk
groeien, pas dit zonodig aan.
Zijscheutjes worden op 10 - 15 cm teruggesnoeid.

In de nu volgende zomer worden de scheuten verder geleid en
aangebonden.
Twee tot drie zijscheutjes die direct onder de afgeknipte top
aan deze zes scheuten groeien worden op zo’n 6 bladeren
getopt.
Andere zijscheutjes die wij aanhouden voor vruchthout worden
ook getopt.
Zijscheutjes die naar binnen groeien en scheutjes die op de
horizontale takken groeien worden geheel verwijderd.

In de volgende jaren wordt de boom verder behandeld zoals
terug beschreven.
Laat de hoofdscheuten in een jaar niet te lang groeien anders
zal er zich niet genoeg vruchthout vormen.
Let er ook steeds op dat de zes takken steeds even snel groeien
zodat de één niet sneller groeit dan de ander.
Als de boom de gewenste lengte heeft bereikt moet er voor zorg
worden gedragen dat er zich steeds overal genoeg vruchthout
vormt.

TEKST, TEKENINGEN EN FOTOGRAFIE: BENNIE GIESEN 2010 ©
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Er is een tijd voor...
ER IS EEN TIJD VOOR ONTLUIKEN
EN VOOR VERDORREN.

Als ik dit schrijf is de lente op haar hoogtepunt, een
heerlijke tijd vol geuren, kleuren en beloftes voor later. In de zomer komt alles tot volle wasdom en in
de herfst vallen de blaren.
Reeds in de Muiderkring placht men te zeggen: “Tot
in de pruimentijd” en dat was augustus.
Ik heb een man gekend die in Indonesië was opgegroeid en later naar ons land was verhuisd. Hij werd
echt ongerust toen hij de eerste Hollandse herfst
meemaakte want hij dacht dat bomen en struiken
massaal afstierven, ja dat heb je als je in de tropen
bent opgegroeid waar alles altijd groen blijft.
Er is een tijd van groeien en rijpen en van geplukt worden. Voor de ene vrucht duurt dat wat langer dan voor de andere. De aardbei doet het snel: een maand na de bloei moet het net al over de
zomerkoninkje, de eerste vrucht voor de rumpot. Appels doen er wat langer over en de sleedoorns zijn in november rijp, terwijl de duindoorn en de late ciderappels nog in december kunnen worden geoogst. Zo hebben de dieren en de wijnmakers steeds wat te doen.
Er is een tijd van werken en van genieten.
Jammer dat sommige mensen alleen aan werken denken en anderen alleen aan genieten, vaak
van het werk van anderen. Het is allemaal een kwestie van balans: als je een tijdje hard hebt gewerkt, bij voorbeeld in je tuin, neem dan een
makkelijke stoel en geniet van de voorbijkomende dieren, de opkomende planten, de kleuren en geuren en... van een zelf gemaakte drank,
want werken maakt altijd dorstig. Zo hou je het
langer vol en word je niet moe. Het is ten slotte
een hobby, of niet soms?
Er is een tijd van succes en van teleurstelling.
Denk nu niet dat een Proostschrijver slechts superdranken maakt, ook hem overkomt het soms
dat de drank niet precies was geworden wat hij
ervan verwachtte, om het nu maar eens mild uit
te drukken.
Soms maak je iets wat je zelf wel lekker vindt,
maar anderen niet. Geen nood: je werkt niet
voor de markt maar voor jezelf. Heel soms
waarderen anderen ook wat je presenteert, zelfs
de keurmeesters en dan win je een prijs. In de
laatste twee gevallen is de drank een succes, al
menen sommigen dat dit alleen zo is in het laatste geval.
Er is een tijd van bouwen en van brouwen.
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Ik ben altijd wat jaloers op die handige mensen die
de meest gesofistikeerde apparaten bouwen om bier
te brouwen. Sommigen brouwen er een paar keer
mee en doen de zaak dan van de hand om zich te
verbeteren. Dat is dan een gelukje voor onhandige
klungelaars zoals ik. Zij vinden bouwen en construeren eigenlijk veel leuker, gelukkig maar...
Er is een tijd van geven en van nemen.
Wat krijgen we veel: fruit van mensen die er een
overschot van hebben bij voorbeeld. Vergeet niet
hen te laten proeven van wat u er van hebt gemaakt, u bent dan zeker nog te worden gebeld, of er
komt een wijnmaker bij!
En nu is het tijd om in een makkelijke stoel ergens
van te gaan te genieten, Proost!
TEKST: JAN VAN SCHAIK; FOTOGRAFIE: BENNIE GIESEN 2010 ©

22

Aardbeienlikeur, een tractatie!

EEN FRUITBOOM
EEN ARTIKEL OVER BOMEN, STAMMEN, WORTELS EN BLADEREN.
EEN BEETJE MISLEIDEND IS DE TITEL ‘EEN FRUITBOOM’ WEL,
HET GAAT NIET ALLEEN OVER ECHTE BOMEN MAAR OOK OVER
SPILLEN, STRUIKEN EN HALFSTAMMEN DUS ALLE HOUTIGE
GEWASSEN WAAR APPELS, PEREN, KERSEN EN PRUIMEN (OM ONS
WAT TE BEPERKEN) GROEIEN.

Voor we verder gaan toch nog even: wat is een
‘echte’ boom?
Een boom is een houtig gewas dat met één stam uit
de grond komt en dat op 1,8 – 2,0 meter boven de
grond vertakt. Halfstammen vertakken op ongeveer 1,2 meter en struiken op ongeveer 0,6 meter
(een beetje misleidend. Bij sierheesters of struiken
heb je het over houtige gewassen die met meerdere
stammen uit de grond komen).
Verder kennen we spillen en allerlei andere, soms
heel bijzondere, leivormen.

De omschrijving van een boom is een zakelijke, misschien wetenschappelijk verantwoord maar wel een erg
nuchtere. Hans Andreas, een schrijver – dichter zei het,
in zijn gedicht ‘Boomomschrijving’ zo:

Bomen zijn werkelijk
hun bladeren praten werkelijk
met woorden, veelzeggend en letterloos.
Hun toppen zingen
hun stammen zwijgen hoorbaar
Hun wortels houden
van de aarde
Bij een boom
staande moet ik wel
ademen als een boom.
Naar een boom
ziende zie ik
hemel en aarde in elkanders
armen.
Want een boom,
een boom is een bruiloft.

En, dat zult u moeten toegeven, dat klinkt heel anders!

Een hoogstamfruitboom
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Lente
Veel mensen halen in de
lente opgelucht adem.
Winterdepressies smelten
weg als sneeuw voor de
zon, winterjassen verdwijnen en zomerjassen verschijnen. Wat de fruitboom
betreft, die is zijn voorbereidingen voor de lente al
veel vroeger begonnen. De
knoppen die in de lente
uitlopen zijn vorig jaar al
gevormd, voordat het
groeiseizoen voorbij was!
In die knoppen zit alles
Een struik-fruitboom
wat dit jaar nodig is: bladeren en/of bloemen, natuurlijk in piepklein
formaat. De bladknoppen zijn meestal spits van vorm, de bloemknoppen zijn ronder.
In de lente stijgt de temperatuur. De boom wordt steeds actiever. De wortels voeren vocht, met
daarin opgelost allerlei voedingsstoffen, aan via het spinthout dat net onder de bast ligt en dan
vooral door de laatst gevormde jaarring.
Hoe komt het dat die wortels vocht opnemen?
Als de boom vocht verdampt door de hogere temperaturen dan ontstaat er een onderdruk in de
wortels (Als je een glas limonade drinkt met een rietje heb je te maken met hetzelfde principe).
Door die onderdruk wordt vocht uit de wortelomgeving opgezogen. Nu is dit proces hier wel erg
simpel weergegeven maar het gaat om het principe.
In tijden van droogte valt er niet veel vocht aan te zuigen en op te nemen. De boom laat zijn blad
slap hangen. Slim, want slap blad verdampt minder vocht dan stevig blad. Als de droogte lang
aanhoudt kan de boom zijn blad verliezen, in het ergste geval droogt de boom helemaal uit en
gaat hij dood.
Auxine
In de knoppen van bomen zit een soort groeihormoon, auxine. De meeste auxine zit in de eindknoppen waaruit de langere takken groeien. Minder auxine in de zijknoppen, die takken blijven
dan ook korter. De eindknoppen bepalen de groei van de kroon en de lengte, de zijknoppen vullen de kroon met bladeren (en bloemen). Dankzij de bladeren kan de boom optimaal van het zonlicht profiteren.
Op biologie-examens werd destijds wel de volgende vraag gesteld. Ik snij vandaag een hartje in
de stam van een boom op 1,5 meter hoogte. De boom groeit een meter per jaar. Hoe hoog zit het
hartje over 10 jaar? Het antwoord is simpel: nog steeds op 1,5 meter. De boom groeit alleen aan
zijn takuiteinden. Natuurlijk is de stam wel dikker geworden waardoor het hartje wat onregelmatig en uitgerekt is.
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HET BLAD
Een belangrijk onderdeel van de boom is het blad. Vrij snel nadat het blad gevormd is is het in
staat om zelf voedsel te gaan produceren. Koolzuurgas (CO2) uit de lucht wordt onder invloed
van zonlicht omgezet in zuurstof (O2). Dat omzettingsproces wordt fotosynthese genoemd. Vertaald in een scheikundige formule ziet het proces er zo uit:
6 moleculen water (H2O) plus 6 moleculen koolzuurgas (CO2) geeft suiker (glucose C6H12O6)
en 6 moleculen zuurstof (O2) . Om het proces in gang te houden is zonlicht nodig. De fotosynthese vindt plaats in alle groene plantendelen (overigens ook in anders gekleurde bladeren),
’s Nachts gebruikt de boom weer een deel van zijn zelf geproduceerde zuurstof.
Niet alleen de vorming van zuurstof is belangrijk. De plant is in staat om de suiker, de glucose
om te zetten in zetmeel en cellulose. Samen noem je ze koolhydraten en die zijn weer verantwoordelijk voor de groei. Planten zijn dus instaat om energie vast te leggen. De voedingsstoffen,
die in de bladeren gevormd worden, worden via piepkleine kanaaltjes naar takken, stam en wortels getransporteerd.

De stam met zware takken

DE STAM
Rondom de stam zit de schors.
Die schors beschermt de boom
tegen invloeden van buitenaf
(kou, hitte, ziekten). Onder de
schors zit de bast. Via de bast
worden de voedingsstoffen uit
de bladeren vervoerd naar andere delen van de boom, die voedingsstoffen zijn opgelost in via
de wortels opgenomen vocht.
Tussen bast en spinthout (meestal lichtgekleurd in tegenstelling
tot donkergekleurd kernhout) zit
een piepdun laagje, het cambium. Tijdens het groeiseizoen
vormt het cambium bast- en
houtcellen, die houtcellen vor-

men een jaarring.
Omdat ieder jaar een ring gevormd wordt is aan de jaarringen de leeftijd van de boom (ook bij
boomtakken) af te lezen. In groeizame jaren zijn de ringen breed, in slechte jaren smal. Meestal
zijn ze breder aan de luwe zijde van de stam (noordoosten) en dunner aan de windzijde.
Het hart van de boom wordt gevormd door het donkergekleurde kernhout. Deze cellen zijn dood
en gevuld met afvalstoffen.
Het leven van de boom zit dus aan de buitenkant. Daarom groeit een holle boom (denk aan een
knotwilg!) gewoon door. Het dode hout is weggerot maar het levende spinthout wordt steeds
weer aangevuld dankzij het cambium.
Aan de dikte van de jaarringen kun je niet alleen een goed of minder goed groeiseizoen aflezen
maar ook of het om een snelle of een langzame groeier gaat, een fruitboom op een zwakke onderstam groeit minder dan een boom op een sterke onderstam. De jaarringen van de laatste zullen
(wat) breder zijn dan die van de boom op een zwakke onderstam.
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DE WORTELS
Onder de grond zit een belangrijk (het
belangrijkste?) deel van de boom: de
wortels die samen het wortelgestel vormen. De dikke trekwortels zorgen er
voor dat de boom niet omvalt, de dunne
haarwortels nemen vocht en voedsel op.
Net als bovengronds treedt ook ondergronds groei op. Aan de toppen van de
haarwortels zit het wortelmutsje waarin
tijdens het groeiseizoen nieuwe cellen
gevormd worden.
De doorsnede van het wortelgestel komt
gemiddeld overeen met de doorsnede
van de stam maar vaak is, in situaties
waarin de boom zich ongestoord kan
ontwikkelen, het wortelgestel veel groter.
In en om de boom speelt zich dus van
alles af. Hoewel we het bijna als
vanzelfsprekend beschouwen dat de
boom gewoon weer uitloopt in de lente
gaat het om een ingewikkeld proces. In
dit artikel is een klein slipje van de sluier
opgelicht.

Het wortelgestel van een fruitboom

TEKST: PETER KOUWENHOVEN, BELLEFLEUR PRODUKTIES-LELYSTAND; FOTOGRAFIE: BENNIE GIESEN 2010 ©

Nog wat over de perzikkrukvlekkenziekte.
De belangrijkste bestrijding die u kunt aanwenden
om deze ziekte te verminderen is een goede snoei.
Ook een jaarlijkse goede organische bemesting in
februari is bijzonder nuttig.
Bij de perzik is het belangrijk dat elk jaar een derde tot de helft van het aanwezige hout verwijderd
worden. Zorg voor licht en ruimte in de boom.
De snoei wordt altijd toegepast in de bloeitijd!
Alle takjes die geen bloemknoppen gevormd hebben worden geheel verwijderd. Als na de bloei het
vruchtje zichtbaar wordt, passen we de tweede
snoei toe. Hiertoe wordt dat gedeelte van elk
vruchttakje achter het laatste gezette vruchtje na 3 - 4 bladeren verwijderd. Dus gezette vruchtjes,
dan 3 - 4 bladeren en dan afgeknipt.
Wilt u chemische bestrijding, dat kan ook. Er wordt dan gespoten zodra de bladpuntjes, wanneer
die uitlopen, 1 - 2 mm bedragen (dit luistert zeer nauw). Na 10 dagen wordt de bespuiting herhaald. Gespoten kan worden met Eupareen en Funguran.
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Kastelen met leibomen

Kasteel Zuilen

Naar men aanneemt is
het goed gesticht in
1300.
Reeds in 1107 werd er
een goed Sulen vermeldt, hier handelt het
zich om een goed in de
nabijheid van het Duitse Anholt en Rees.
Vandaar uit kwam men
terecht in het Utrechtse.
De eerste die zich daar
vestigde was Gijsbert
van Zuilen. Deze vestigde zich in Jutphaas.
Het kasteel Zuilen kan
in de tweede helft van
de 13A eeuw worden
gedateerd. Toen was er
sprake van een donjon,
een vierkante woontoren met muren die 2,7
meter dik waren.

De oude slangenmuur beplant met leibomen. Prent van Jacob Cats 1772.
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Tot ongeveer 1400 bleef
het slot in eigendom van
de familie Zuylen, daarna
kwam het in handen van
Frank van Borsele die de
vierde echtgenoot was van
Jacoba van Beieren.
Na verwoesting tijdens de
Hoekse en Kabeljauwse
twisten was de donjon een
eeuw niet meer dan een
ruïne.
Rond 1525 liet graaf Willem van Renneberg een
nieuw kasteel bouwen
waarbij dit werd uitgebreid
met een poortgebouw.
Door verhuwelijkingen
kwam in 1665 het slot in
eigendom van de familie
Van Tuyll van SerooskerKasteel Zuilen in vogelvlucht
ken die dat in bezit hielden
tot 1951.
Rond 1742 werd de 120
meter lange slangenmuur aangelegd. Oorspronkelijk zijn er vele leibomen tegen deze slangenmuur aangeplant.
In 1752 is het kasteel ingrijpend verbouwd in Franse stijl.
Om het geheel in stand te houden werd alles onder gebracht in de Stichting Slot Zuylen.
Nu is kasteel en de tuinen als museum te bezichtigen en worden er vele aktiviteiten georganiseerd.

De huidige slangenmuur
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Bijzondere vruchten
Ook nu weer enkele rassenbeschrijvingen in het kort, waaronder de Api étoilée, een appelras die
reeds door de Romeinen beschreven werd.

Api étoilée

Hiernaast de Api Noir.
Een al zeer oud appelras die waarschijnlijk uit
Frankrijk stamt.
De mooie vruchten blijven klein van formaat, zijn vrij
sterk geribt en dan vooral om de kelkzijde. Op tijd
dunnen zal de vruchtgrootte positief beïnvloeden.
Het witte vruchtvlees heeft een roodachtige tint, is
vrij vast en sappig, heeft een zoete smaak met een
goed aroma, de appel smaakt erg fris.
De boom groeit vrij zwak, ook al door zijn grote en
regelmatige vruchtdracht. Hij bloeit middentijds en is
een zelfbestuiver. De vruchten kunnen lang aan de
boom blijven hangen.
Boom en vrucht zijn vrij ziekte ongevoelig.

Arkansas Black

De Api étoilée blijft vrij klein van formaat, van vorm
is hij platrond-achtig waarbij de appel meestal erg
vijfkankig uitkomt. Soms zijn deze kanten minder
sterk aanwezig.
Het vruchtvlees is vrij hard en vast, sappig en heeft
een zuurachtige smaak met weinig aroma. De vruchten rijpen laat en kunnen lang aan de boom blijven
zitten zonder dat deze vallen.
De boom groeit vrij sterk en steil, hij bloeit erg vroeg
en bestuift zich zelf, vruchten dragen doet hij regelmatig.
De boom en vruchten zijn vrij gezond, alleen komt
wel kanker aan de boom voor.

Api Noir

Hiernaast het Amerikaanse appelras, de Arkansas
Black. De naam zegt het al, hij stamt uit de staat Arkansas.
De matig grote vruchten heeft crémeachtig gekleurd
vruchtvlees dat vrij stevig maar toch bros is, het
heeft een frisse zoetzuurachtige smaak met een goed
wijnzuurachtig aroma.
De vruchten rijpen in oktober, hij draagt vroeg en
goed vruchten.
De boom groeit vrij sterk. Hij bloeit middentijds en
heeft een goede bestuiver nodig die gelijktijdig
bloeit.
De vruchten zijn voor alle doeleinden te gebruiken.
Boom en vrucht is vrij ongevoelig voor ziekten.
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Gouwe ouwe
Dit maal als - Gouwe ouwe - een foto van het pereras ‘Beurré Bosc’, (grote boom).
Een smakelijke handpeer.
Let op de kleine boom welke omgeënt is.

30

31

Fruitshow
7-8
november 2009

32

