BOKSDOORN
VEEL FRUITLIEFHEBBERS

WETEN DAT ER MEER EETBAAR IS
DAN APPELS EN PEREN, PRUIMEN

EN KERSEN. ZELF VIND IK HET
HEEL LEUK OM TE SNUFFELEN IN
BOEKEN, OP ZOEK NAAR ANDER
EETBAAR SPUL DAN HET
GEWONE (IN EEN PAAR EERDERE
NUMMERS VAN FRUCTUS HEEFT
U KUNNEN LEZEN OVER ANDERE
SOORTEN FRUIT).
In een tijdschrift over biologische voeding en alles
wat daarbij komt kijken las ik een verhaaltje met
Vrucht en bloem van de Boksdoorn
de kop: 2009, HET JAAR VAN DE GOJIBES!
Roodoranje vruchtjes, o.a. afkomstig uit China.
Gojibessen? Nooit van gehoord.
Ik heb gelijk twee struikjes gekocht, vorig jaren hebben die nog niet gedragen maar misschien
lukt het dit jaar.
Nu weet ik inmiddels wat meer over de gojibessen, op internet kun je er van alles over lezen.
Ook weet ik dat die inmiddels beroemde Gojbes uit verre oorden ‘gewoon’ bij ons in Nederland
groeit, alleen noemen we hem geen Gojibes maar boksdoorn!
Ik moet toegeven dat daardoor het mystieke, het geheimzinnige van deze bijzondere vrucht er
een beetje af was.
Hij groeit bij ons volgens dr. Jac P. Thijsse, aangeplant en verwilderd, in hagen en struwelen.
Het kan dus zijn dat u en ik daar al jarenlang langs gelopen zijn zonder iets bijzonders op te merken (hoewel de vruchtjes op zich aardig staan tegen het wat grijzig – groene blad).

Wat blijkt? Die doodgewone boksdoorn
is als Gojibes opeens een echte wonderbes.
Hij is voedzaam, zit barstensvol vitaminen en mineralen (stukken meer dan
onze vitamine C bommen!) en als je er
regelmatig van eet wordt je met gemak
100!
U heeft gelijk, dit klinkt allemaal wat
flauw maar zo bedoel ik het niet. Neem
me niet kwalijk.
De struik, groeiend in het wild.

19

Gojibessen spelen een belangrijke rol in de
traditionele Chinese geneeskunst, de bessen
worden onder andere verwerkt in medicijnen.
Ze versterken het immuunsysteem, beschermen de lever en versterken de oogfunctie en
verbeteren de bloedsomloop.
Ook zouden ze helpen om kanker te voorkomen, het besje zit vol antioxydanten, meer
dan in alle andere vruchten en groenten!

Overladen met vruchten.

En verder bevatten de bessen, u las het al,
een grote hoeveelheid vitaminen en mineralen:
11 verschillende mineralen;
22 sporenelementen
18 aminozuren
6 vitamines (per 100 gram 500 x
zoveel vitamine C als sinaasappels!)
en zo nog het een en ander.

Dat klinkt allemaal veelbelovend.
Volgens de informatie op internet is het een
lekkere vrucht maar smaken kunnen verschillen, ik vind er (in gedroogde vorm) niet veel aan.
Maar je kunt ze verwerken tot jam, sap, gelei en wie weet smaken combinaties met onze ‘gewone’ vruchten extra lekker.

De moeite waard om een plekje
voor in te ruimen op de fruittuin!

De bloem is een schoonheid.

TEKST; PETER KOUWENHOVEN, BELLEFLEUR PRODUKTIES-LELYSTAD 2010 ©
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Van bloem
tot appel
Wanneer in het voorjaar de appelboom ons zijn volle bloesempracht
laat genieten, is hij erg kwetsbaar
voor weersinvloeden. Soms wil het
in mei nog wel eens vriezen en dat is
fataal voor de vruchtvorming. Het
weer speelt in dit seizoen een grote
rol. Immers, niet alleen vorst is gevaarlijk, ook “april doet wat hij wil”
kunnen maken dat de insecten niet
uitvliegen en er dus ook geen stuifmeel wordt rondgebracht.
In een goed jaar als de bloemen goed worden bestoven zullen echter de meeste bloesems zich
ontwikkelen tot appeltjes die na 100 tot 130 dagen zullen zijn uitgegroeid tot volwaardige vruchten.
De eerste drie, vier weken groeit de appel voornamelijk door celdeling. Hij groeit het hardst gedurende de nacht, waarschijnlijk omdat er dan minder verdamping plaatsvindt dan overdag. Bovendien worden ‘s nachts de voedingsstoffen, die overdag in het blad zijn gemaakt, naar de
vrucht vervoerd, waar ze in de vorm van zetmeel worden opgeslagen. De appel bestaat voor het
grootste deel uit water, en pas tegen het eind van de rijpingsperiode zien we een sterke stijging
van het suikergehalte, terwijl het zuurgehalte afneemt. Ook dit wordt beïnvloed door het weer.
Hoe lager de nachttemperatuur en hoe zonniger het weer, hoe sneller het rijpingsproces verloopt.
Het aroma ontwikkelt zich vooral in de laatste weken van de groei. Bij de pluk komt het erop aan
het juiste moment te kiezen waarop suiker en zuur in evenwicht zijn. Te vlug geplukte appels
smaken zuur en hebben nog niet hun volle aroma, te laat geplukte appels zijn smakeloos en melig.
Ook de schil van de appel ondergaat wijzigingen in de loop van het rijpingsproces. In die schil
bevind zich, evenals in de bladeren, bladgroen. Met het rijpen wordt dit bladgroen afgebroken en
worden de onderliggende kleuren zichtbaar. Sommige rassen krijgen bovendien nog een rode
blos, wat eveneens wordt bevorderd
door zonnig weer overdag en lage
temperaturen ‘s nachts. Elke appel
heeft zijn karakteristieke geur die
veroorzaakt wordt door de
aanwezigheid van verschillende
soorten zuur in wisselende
verhoudingen. Een zonnige nazomer
zal de appels een fijner aroma geven
dan een guur, winderig
herfstweertje.

Baumans Reinette
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GEBOORTEBOOM

Het planten van de eerste fruitboom in de museumtuin door burgemeester Hermen Overweg.
Dit is voor ons een herdenkingsboom.

Ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis planten wij Nederlanders graag een boompje.
Denk aan troonsbestijgingen, koninklijke geboortes enzovoort. In heel wat gemeentes staat een
Wilhelmina -, Juliana - en Beatrixboom. Of er gemeentes zijn die die traditie voortgezet hebben
na de geboortes van al die prinsjes en prinsesjes weet ik niet. Zo langzamerhand zou dat dan al
een heel bos kunnen zijn!
Aardig hoor, het planten van een Koningslinde of en Prinsesseneik maar waarom zou je ook niet
een herdenkingsboompje planten ter gelegenheid van een belangrijke gebeurtenis in je eigen gezin of familie?
In Lelystad wordt van 21 maart 2010 tot 21 maart 2011 het jaar van de Lelystadse bomen en bossen georganiseerd. In dat jaar staan de 40.000 stadsbomen en de bossen centraal. In dat jaar kunnen ouders die een baby krijgen, een geboorteboompje aanvragen bij de gemeente Lelystad.
Ieder boompje wordt voorzien van een op naam gesteld certificaat. Dat klinkt duur maar met behulp van de computer maak je die zo.
En natuurlijk hebben we, beste fruitvriend en lieve fruitvriendin, gekozen voor fruitboompjes,
een appel of een peer. Niet alleen omdat ze leuk bloeien en wie weet, als alles meezit, ook nog
wat vruchten dragen maar ook omdat fruitboompjes symbool staan voor ‘vruchtbaarheid’. En
vruchtbaarheid en geboortes, om het eenvoudig te houden, hebben alles met elkaar te maken!
TEKST; PETER KOUWENHOVEN, BELLEFLEUR-PRODUKTIES LELYSTAD 2010 ©
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Bijzondere recepten
Luchtige clafoutis met aalbessen.
750 gram aalbessen, 1 eetlepel kirsch, 4 gesplitste eieren, 7 eetlepels fijne tafelsuiker, 2 theelepels citroensap, zout, 2 eetlepels maïzena, 200 gr kwark.
Extra nodig: lage vuurvaste ingevette vorm.
Verwarm de oven voor op 200 gr. C. Ris de aalbessen, was ze en laat ze uitlekken. Doe ze in een
kom en schenk de kirsch erover. Klop de eidooiers met 4 eetlepels suiker lichtgeel en dik. Klop
de eiwitten stijf met een snufje zout en citroensap. Vermeng de maïzena, de kwark en 2 eetlepels
suiker en klop dit door de dooiers. Spatel het dooiermengsel door de stijfgeklopte eiwitten en
schep er voor- zichtig de aalbessen door. Vul de vorm tot 3/4 met het mengsel. Bak de clafoutis
in het midden van de oven.
Schakel de oven na ca. 10 minuten terug naar 150 gr. C en bak de taart nog ca. 20 minuten. Bestrooi het voor het serveren met 1 eetlepel suiker.
Gepofte appeltjes met bosbessenjam.
Boor kleine appels in de schil uit en zet ze op een ruim dubbel stuk aluminiumfolie. Vul de holte
met bosbessenjam. Draai het folie naar boven toe samen. Zet de appels 15 minuten langs de rand
van de kooltjes en laat poffen. Serveer ze met een bolletje (walnoot)roomijs.
Appels uit de oven met kruimeltjes.
4 appels, / l vanillevla, 2 eetlepels bruine basterdsuiker, 2 eetlepels bloem, 30 gr boter.
Verwarm de oven voor op 200 graden. Schil de appels, snijd ze in kwarten en daarna zonder de
klokhuizen in niet te dunne parten. Verdeel de vanillevla over de bodem van een platte ovenschaal. Verdeel de appelparten dakpansgewijs over de vla. Park de basterdsuiker, de bloem en de
boter met een vork door elkaar en verdeel de kruimels over de appels. Zet de schaal ca 15 minuten in de voorverwarmde oven totdat de appels beginnen te kleuren en serveer warm, lauwwarm
of koud.
Tip: Maak desgewenst éénpersoonsschaaltjes en schep er een bolletje ijs bij.
Appelcompote met abrikozen en rozijnen.
100 gr gedroogde abrikozen, 600 gr appels (goudreinetten), 75 gr rozijnen, scheutje gembersiroop, sap van 1 sinaasappel, sap van 1 / citroen, 2 eetlepels suiker.
Knip of snijd de abrikozen in stukjes. Snijd de geschilde appels in blokjes. Doe de appelblokjes
met de stukjes abrikoos, de rozijnen, de gembersiroop, het sinaasappelsap, het citroensap en de
suiker in een steelpan met een dikke bodem en laat met het deksel op de pan op middelhoog
vuur ca. 10 minuten zachtjes koken. Schep af en toe om. Laat de compote afkoelen en schep in
een passende schaal.
De appelcompote wordt luxueuzer als er een scheutje rum door wordt geroerd.
Gevulde appels.
4 appels (Jonagold), 6 gedroogde abrikozen in stukjes gesneden, 4 eetlepels rozijnen, 1 dl appelsap (bijvoorbeeld aangelengde diksap), 2 eetlepels kaneel, 2 theelepels honing, boter, vanillevla.
Oven op 200 graden voorverwarmen. Abrikozen en rozijnen 10 minuten weken in de appelsap.
Sap afgieten en bewaren. Honing en kaneel door het rozijnenmengsel roeren. Appels schillen.
Met een appelboor het klokhuis verwijderen. Gat aan de bovenkant nog wat wijder maken. Vullen met het mengsel. Naast elkaar in een ingevette ovenschaal zetten, klontje boter erop leggen.
Appelsap in de schaal schenken. 25 Minuten midden in de oven bakken. Af en toe bedruipen met
het vocht uit de ovenschaal. De warme appels serveren met vanillevla.
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Appels met drie soorten kaas.
4 mooie appels (Jonagold of Granny Smith), 2 eetlepels citroensap, ca. 75 gr komijnekaas aan
een stukje, ca. 75 gr oude Goudse kaas aan een stukje, ca. 75 gr blauwschimmelkaas aan een
stukje (b.v. Danish Blue), 4 eetlepels kwark, versgemalen peper, druiven om te garneren.
Was de appels zorgvuldig onder de warme kraan en droog ze. Snijd er aan de bovenkant een kapje af en hol ze uit met een bolletjessteker zodat er een randje van ca. 1 cm overblijft. Bestrijk de
appels van binnen met citroensap om verkleuren tegen te voorkomen. Snijd de komijnekaas en
oude Goudse in blokjes. Verkruimel de blauwe kaas. Doe de drie soorten kaas in en kom en
schep er wat kwark en peper door.
Vul de appels met het kaasmengsel, zet ze op een bord en garneer met witte en/of blauwe druiven. Leg er desgewenst nog een herfstblad bij.
Tip: * Van het vruchtvlees van de appels kunt u appelmoes maken. * Dit is een uitstekend dessert voor mensen die niet van zoet houden. U kunt het ook in een uitgebreider menu als tussengerecht tussen het hoofdgerecht en het zoete dessert serveren.
Stoofpeertjes in rode wijn.
8 stoofperen, ½ sinaasappel- of citroenschil, 2
kruidnagels, ca. 4 dl rode wijn, 100 g suiker, ½
tl gemalen kaneel, 1 tot 2 tl aardappelzetmeel.
Schil de peren, snij ze doormidden en haal de
klokhuizen eruit. Steek de kruidnagels in de sinaasappel- of citroenschil. Doe de peren in een
pan en doe er zoveel wijn bij dat ze net onder
staan. Voeg de sinaasappel- of citroenschil toe
en vervolgens de suiker en de kaneel. Breng het
geheel aan de kook en laat het met de deksel op
de pan circa 2½ tot 3 uur stoven. Verwijder de
schil met de kruidnagels. Roer het aardappelzetmeel met 2 el water tot een papje en bind
daarmee het stoofvocht. Serveer de peertjes
lauw of afgekoeld.

Stoofpeertjes, smullen maar.

Warme appelbroodpuddinkjes.
50 g zachte boter + boter om in te vetten, 25 g suiker + extra suiker, 5 sneetjes wit casino-brood,
4 el abrikozenjam, 1 grote of 2 kleine zoetzure appels (Jonagold of Elstar), 1 tl kaneel, 1 el citroensap, 2 eieren, 2 dl melk, ½ dl slagroom, 1 zakje vanillesuiker.
Verwarm de oven voor op 175°C. Vet 4 soufflébakjes in met boter en bestrooi de binnenkanten
met een laagje suiker. Ontkorst het brood en besmeer de sneetjes aan een kant dik met de boter
en de jam. Snij het besmeerde brood in blokjes van 2 cm. Schil de appels, verwijder de klokhuizen en snij ze in blokjes van 1 cm. Schep de appel om met de kaneel en het citroensap. Verdeel
de helft van het brood over de bakjes, schep hierop de appel en druk iets aan. Dek af met de rest
van de broodblokjes (besmeerde kant onder). Doe de bakjes niet te vol, want de pudding rijst in
de oven. Klop de eieren los met de melk, de slagroom, de suiker en de vanillesuiker. Verdeel dit
mengsel lepel voor lepel over de bakjes zodat het brood het vocht kan absorberen. Zet de bakjes
op een stuk aluminiumfolie op het rooster en bak de puddinkjes 30 minuten in de oven (laat de
oven aanstaan). Bestrooi licht met een beetje suiker, bak ze nog 10 minuten en serveer de puddinkjes warm.

RECEPTEN; EDY RIEWALD 2010 ©
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Kersen gegevens
Enkele gegevens van zoete kerserassen waarvan de meesten vrij onbekend zijn in Nederland.
De tabel spreekt voorzich, bij opmerking is de vermelding - prima kers - de beste beoordeling. Hier is samengevat;
houdbaarheid, vervoerbaar, ziektegevoelig en smaak.
Bij de gegeven kleur moet men bedenken dat hoe later de vrucht geoogst wordt hoe donkerder hij wordt.

Ras

herkomst groei

bloeit

Précose Bernard Frankrijk m.sterk vroeg
Beaulieu
Frankrijk m.sterk vroeg
Early Rivers
Engeland sterk
vroeg
Giorgia
Italië
m.sterk vroeg
Garnet
U.S.A.
m.sterk m.vroeg
Vista
Canada m.sterk m.vroeg
Starcrimson
U.S.A.
m.sterk m.vroeg
Adriana
Italië
m.sterk m.vroeg
Early Can
Canada m.sterk m.vroeg
Mora di Cazzona Italië
sterk
m.vroeg
Diana
Italië
m.sterk m.vroeg
Salmo
Canada m.sterk m.laat
Duroni Neri
Italië
m.sterk midden
Forli
Italië
sterk
midden
Fercer
Frankrijk sterk midden
Summit
Canada m.sterk
Sunburst
Canada m.sterk midden
Obtention
Frankrijk m.sterk m.laat
Merveille de Saint Frankrijk m.sterk midden
Big. Napoleon
onbekend z.sterk laat
New Star
Canada m.sterk midden
Sylvia
Canada m.sterk midden
Larian
U.S.A.
m.sterk m.laat
S.S.Knorpelkirsch Duitsland sterk
laat
Lapins
Canada sterk
midden
Gege
Frankrijk m.sterk laat
Noire de Meched Iran
m.sterk laat
Hedelf.Riesenkirs. Duitsland m.sterk laat
Ferrovia
Italië
m.sterk m.laat
Turca
Italië
m.sterk laat
Ferbolus
Frankrijk sterk laat
Vittorio
Italië
m.sterk m.laat
Regina
Duitsland m.sterk laat
Rhederoordtsche Nederland m.sterk vroeg

rijpt in draagt vrucht vrucht
dagen
gewichtkleur
na Burlat

stevig- opmerking
heid

-1
4
5
6
8
9
10
13
13
13
14
15
16
16
16
19
19
19
19
20
20
20
23
24
25
25
25
25
27
28
30
30
40
70

goed
goed
goed
middel
goed
goed
middel
middel
goed
goed
middel
goed
middel
middel
goed
goed
middel
goed
goed
goed
middel
middel
goed
goed
goed
goed
goed
middel
middel
goed
goed
middel
goed
goed

vroeg 8
vroeg 8
vroeg 7
vroeg 7
vroeg 8
goed 7
vroeg 9
goed 7
goed 8
goed 7
goed 7
vroeg 9
vroeg 9
z.goed 7
laat 14
goed 9
vroeg 11
vroeg 8
middel8
vroeg 12
vroeg 7
vroeg 8
laat 9
laat 14
vroeg 13
middel8
goed 9
goed 8
middel8
vroeg 8
middel7
goed 7
z.goed 10
goed 7

donkerrood
donkerrood
donkerbruin
donkerrood
donkerrood
oranjrood
oranjerood
purperrood
roodoranje
purperrood
purperrood
roodoranje
donkerrood
helderrood
donkerrood
donkerrood
donkerrood
purperrood
roodoranje
geelrood
purperrood
purperrood
donkerrood
donkerrood
donkerrood
donkerrood
donkerrood
purperrood
purperrood
oranjrood
purperrood
purperrood
donkerrood
donkerrood

Z=zelf
bestuiver

prima kers
beter als Burlat
prima kers
goede kers
prima kers
goede kers
matige kers
Z
goede kers
prima kers
prima kers
prima kers
goede kers
prima kers
goed
goede kers
prima kers
prima kers
Z
als Burlat
matige kers
goede kers
prima kers
Z
prima kers
matige kers
prima kers
prima kers
Z
prima kers
prima kers
goede kers
matige kers
prima vrucht
goede kers
goede kers
prima kers
goede kers z. laat rijpend
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Dieren in de hoogstamboomgaard
Ons cultuurlandschap heeft de laatste jaren veel verandering ondergaan. Natuurlijke gronden zijn al dan niet terecht opgeofferd voor bebouwing, wegen enz.
Ook door de intensieve landbouwsektoren is veel natuurlijke gronden verdwenen.
Door de verandering zijn flora en fauna erg veranderd. Voor veel dieren is hun
levensruimte aangetast. Zij hebben vaak nieuwe ruimten moeten zoeken.
Gelukkig hebben we onze hoogstamboomgaarden nog, een oase voor vele dieren
en planten. Een boomgaard die natuurlijk bemest wordt zal al snel een goed tehuis worden voor dieren of die nu klein of groot zijn.
Een boomgaard zal zich ontwikkelen tot een levensruimte voor dier en plant. Er
zal zich een rijkdom aan soorten ontwikkelen. Naast vele plantensoorten zullen er
zich vele dierensoorten vestigen. Vaak dierensoorten die ergens anders in hun
voortbestaan bedreigd worden. Vogels, kevers, vlinders en andere kleine dieren
zullen rust, voeding en nestplaats vinden in de boomgaard. Niet voor niets plaatsen imkers graag hun bijen in een boomgaard. Bijen brengen erg smakelijke honing voort uit boomgaarden met hun bloeiende fruitbomen en andere beplanting
van bloemen die in een boomgaard groeien.
Over de landschappelijke waarde hoeven we het alleen al helemaal niet meer te
hebben, juweeltjes in het landschap.
Lopend door een boomgaard zal u de rust overvallen en de zuivere lucht zal u
heerlijk tegemoet komen. Een bloeiende boomgaard straalt een heerlijke geur
over ons uit.
Onder de hoogstambomen vind men bij onderzoek duizenden insecten (niet duizenden verschillende) per vierkante meter. Wilde Bijen, Sluipwesp, Hommel en
Zweefvlieg en andere nuttige insecten komen u helpen.
En laat men een dood gegane boom liggen in boomgaard dan heeft men al helemaal een prijs. Holenbroeders zullen zich nestelen in de boomgaard zoals de
Steenuil, Spechten, de Hop, Merel, Fazant, Torenvalk, Patrijs, Nachtegaal, Vinken, Boomklever, Duiven, Uilen, Geelgors, Goudhaantje, Zwartkop, Winterkoninkje, Lijsters, Kauw, Roodborstje, Spreeuw, Koekoek, Kwikstaart, Zwaluw,
mezensoorten alsook de Kieviet met nog vele andere vogelsoorten.
Vleermuizen, Egel, Haas, Konijn, Hermelijn, Bunzing, Muizensoorten, Mol,
Marters, Wezel en Woelrat, Das, Hamster en Eenhoorn.
Zelfs reptielen kunt u verwachten, Kikvorsensoorten, Padden, Hagedissen, Ringen Gladde-slang.
Bestuivende bij

Dansende konijnen
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Jonge steenuiltjes

Fazant

Mollie

Uitgevlogen
zwerm bijen

Eekhoorn

William, Willem en ik.
In Nieuw en St.Joostland was een
boomgaard en daar stond een rij
Williams perebomen. Die rij diende
om de andere peren te bevruchten.
Omdat ik had gelezen dat je van die
peren een heerlijke likeur kunt maken, of eigenlijk een vruchtendiestillaat, kocht ik alle peren van de
fruitkweker op conditie dat hij ze
niet zou plukken. Een paar keer per
week kwam ik ze oprapen, want als
ze echt aan de boom zijn gerijpt valBonne Chrétien Williams
len ze.
Prachtige peren, geel met een rood
blosje en rond het klokhuis al een
beetje buikziek Op dat moment hebben ze een maximum aan aroma. Na een tijdje stonden er in de garage een aantal plastic vaten
met pulp te gisten, wel 150 kilo!
Dat moest gedestilleerd worden, maar daar wist ik toen nog niet zo veel van, gelukkig kende ik
Willem van de Velde uit Vught en die had een grote ketel met roermechanisme. Stook je zonder
te roeren dan zullen de vaste stoffen aanbranden en die smaak raak je nooit meer kwijt.
Wanneer je geen roermechanisme hebt pers dan de pulp uit en destilleer het sap. Perenpulp pers
je het makkelijkst als je er wat ruwe stof door mengt, zoals fijn gehakt en uitgekookt stro.
De eerste keer stook je lang door, tot er bijna nog alleen maar water uit komt.
Dan ga je fijn stoken. Eerst komt er vrij neutrale alcohol uit, telkens even proeven en dan, ineens
komt dat prachtige williamsbouquet! Dat gaat vrij lang door, maar stopt op een zeker moment.
Dan komen de foezels en harde smaken.
Meet het alcoholgehalte van die lekkere fractie en meet het volume.
Rekenvoorbeeld.
Stel je hebt 4 liter van 60%, je wilt naar 40%. Hoeveel water moet er bij?
60/40x4=6 6-4=2 liter
Die 2 liter kun je gebruiken om suiker op te lossen, als je een zoete drank wilt. Hoeveel suiker is
een kwestie van smaak. Ik gebruik meestal voor zoete likeur 200 g per liter.
In Duitsland mag men geen suiker toevoegen, in Frankrijk wel.
Enfin, Willem en ik stookten door tot diep in de nacht en toen hadden we
elk 5 liter van die heerlijke likeur.
Jammer genoeg heeft de fruitkweker alle bomen gerooid. Daarna heb ik ze
wel eens op de fruitveiling gekocht, maar die waren zo groen als gras en
hadden zeer weinig aroma. Ten einde raad heb ik toen maar zelf zo’n
boom geplant en dit jaar was de oogst 10 kg en dat leverde 1 liter likeur
op.
Nu wil er meer gaan planten en gelukkig heeft de Stichting ter Bevordering van de Fruitcultuur toegezegd te helpen. Bennie: bedankt!
TEKST; JAN VAN SCHAIK, FOTOGRAFIE; STICHTING FRUITCULTUUR 2010 ©
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Fruitteelt
onder glas
Fruitteelt onder beschermende
omstandigheden is vanuit de historie gegroeid. Teelde men eerst
fruit op luwe plaatsen in de buitenlucht, weldra had men door
dat dit op meer beschuttere plaatsen nodig was. In de negentiende
eeuw deed het glas zijn intrede in
de fruitteelt.
De gewassen die men aanplantte
waren hoofdzakelijk druif, perzik
en pruim. Later kwamen daar andere fruitsoorten bij zoals, bessen, framboos, vijf, enz.
Het doel om fruit onder glas te
telen had verschillende redenen,
gewassen te telen die in de buitenlucht minder kans van slagen
had (uitheemse gewassen), fruit
te telen op tijden die normaal
niet kon. Nu worden bijna jaarrond aardbeien en ander kleinfruit aangeboden en geteeld.
Hedendaags zijn er veel rassen
van die fruitsoorten die het wel
beter doen in de volle grond.
Fruit geteeld onder glas is over
het algemeen beter van kwaliteit
en daardoor beter te verkopen.
Glasteelt vinden en vonden we
hoofdzakelijk in het Westland en
omringende gebieden terwijl verspreid over Nederland diverse
kleine gebieden met glasteelt
voorkomt.
Wel mag gesteld worden dat
deze teelt enorm terugloopt,
vooral het grootfruit (perzikken
en pruimen) en druiven. De teelt
van kleinfruit onder glas breidt
zich wel verder uit.
Bij de teelt van fruit aan bomen
(perziken en pruimen) in de kas
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Modern warenhuis

Moderne serre

Moderne foliekas uitgevoerd als warenhuis

Pruimenboom als waaiervorm opgekweekt

Druiven in de kas, zie de jaarlijkse
verlengenis

en ook bij druiventeelt onder glas is het mogelijk
om onderteelten toe te passen, bijvoorbeeld
aardbeien maar ook groenten, dit werd vroeger
veel gedaan. De bomen werden dan opgekweekt
als waaierboom met de takken tegen het glas geleid wat de mogelijk bood voor onderteelten.
In vorige tijden werd veel fruit geteeld in zogenaamde serres terwijl ook veel gebruikt werd gemaakt van warenhuizen.
In de glasteelt is het mogelijk om teeltomstandigheden te beïnvloeden. Dit kan op verschillende manieren, de oogst kan vervroegd worden of
verlaat. De oogstzekerheid is beter te regelen,
men kan tijdens de bloei verwarmen om de bestuiving positief te beïnvloeden.
In de teelt komen weer andere oorzaken aan het
licht die wat meer aandacht kunnen vragen. Zo
kunnen bepaalde ziekten wat eenvoudiger de
kop op steken zoals spint, luis en bij druiven
meeldauw.
Ook zal bij erg warme weersomstandigheden gelucht moeten worden.
Maar de teelt van fruit onder glas heeft ook zeer
belangrijke voordelen. De omstandigheden zijn
betrekkelijk eenvoudig aan te passen. Ziekte bestrijding is meest eenvoudiger uit te voeren. Een
ander belangrijk voordeel is dat men alle tijden
beschut aan de opstand kan werken.

Enkele rassen van toen.
Druif; Black Alicante, Frankenthaler, Gros Maroc, Golden Champion en Muskaat van
Alexandrië.
Oud model serrekas
Perzik; Amsden, Victor, Champion, Duke of
York, Gloire Lyonaise, Palmerston, Pe
regrine, Schone uit het Westland, Rode
Baltet, Montagne, Souvinir de Java, Sal
wey en J.H. Hale.
Pruim; Formosa, Golden Japan, Ontario, Beau
ty, Howards Mirakle en June Blood.

Oud model warenhuiskas
TEKST; BENNIE GIESEN: FOTOGRAFIE; STICHTING FRUITCULTUUR 2010 ©
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Bijzondere vruchten
Ditmaal in onze serie bijzondere vruchten enkele oude kerserassen.

Bigareau Napoleon
‘t Olde Ras

De Ridderoordtsche is in de eerste helft van de 19’
eeuw gewonnen op het landgoed Ridderoordt, Gelderland door Baron Brandsen.
Een matig grote kers die donkerroodbruin van kleur
wordt. Typisch zijn de erg lange stelen. Het vruchtvlees is roodachtig van kleur, stevig en heeft een fijne zoete smaak, is sappig met een iets rinsachtig
aroma.
Het bijzondere aan deze kers is dat hij in september
rijpt, bij goed weer is hij zelfs geoogst in de museumtuin in oktober!
Hij scheurt zo goed als niet bij regen.
De boom groeit sterk en vormt een brede boom die
matig groot wordt. Bloeien doet hij middentijds.
Boom en kers zijn goed gezond. De vruchten zijn
voor elk doel te gebruiken.

Varikse Zwarte

‘t Olde Ras
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De Bigareau Napoléon is al sinds 1667 bekend en is het
meest verspreide kersenras op de wereld. Herkomst verder onbekend. In Limburg bekend als Gascogner, in andere delen van Nl. bekend als Rouaan.
Een grote kers die geelrood van kleur wordt, bleek
vruchtvlees, erg sappig en zoet met een erg goed aroma
bij volle rijpheid. De kersen zijn erg scheurgevoelig.
Rijp geplukt zijn deze goed te bewaren.
De boom groeit erg sterk en vormt een grote boom met
een brede kroon. Hij bloeit laat en heeft gevoelige bloesem. Vruchten draagt hij vrij vroeg, goed en regelmatig.
De rijpe vruchten zijn bijzonder gewild voor de liefhebber en geschikt voor alle soorten van verwerking. De
boom heeft last van bakteriekanker bij natte bodem en
gomvorming bij snoei van dikke takken.

Ridderoordtsche

‘t Olde Ras

De Varikse Zwarte stamt waarschijnlijk uit Varik of de
omgeving hiervan, naar verluid is omstreeks het eind van
de achttiende eeuw hier ontstaan uit zaad.
De glanzende vruchten worden intensief zwart van kleur
en middelmatig groot. Het vruchtvlees is ook erg zwart
van kleur, zacht en sappig, heeft bij goede rijpheid een
goede zoete smaak. Niet geheel rijpe vruchten zijn nog
wat aan de bittere kant.
De vruchten rijpen wel egaal aan en zijn daardoor in
eens te plukken. Hij scheurt wel snel bij regen. Hij rijpt
begin juli normaal gesproken in Nl.
De boom groeit vrij sterk en vormt een grote boom. Bloeien doet hij vroeg. Vruchten dragen doet hij goed en regelmatig.
Een goede kers voor de liefhebber, de vruchten zijn ook
prima om te verwerken ook al door zijn zwart vruchtvlees.
Boom en vruchten zijn goed gezond.

Gouwe ouwe
Ditmaal als gouwe ouwe een afbeelding van een appelbewaarkast.
De appels of peren die in zo’n kast bewaard werden voor latere tijden werden vaak omwikkeld
met een oliehoudend papier zodat de vruchten minder uitdrogen konden. Het fruit kon zo goed
beoordeeld worden op onregelmatigheden, er mocht niets verloren gaan.
De zijkanten en ook de voorkant van zo’n kast waren bekleed met fijnmazig gaas om zo de insecten buiten te houden en om voor beluchting van het fruit te zorgen.
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De oogsttijd komt eraan, smullen maar.

Snoep verstandig
eet meer fruit
lekker en gezond
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