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Stichting ‘Fruitcultuur’
Postbus 83
NL - 6980 AB Doesburg
ANBI status
Algemeen tel.nr. tot 20.00 uur 06 51268802
Postgiro: 238 51 93 - IBAN: NL 36 PSTB 0002 3851 93.
BIC: PSTBNL21.
RABO - bank: 31.50.94.729 - IBAN: NL 07 RABO 0315
0947 29. BIC RABONL2U.
Internet: www.tolderas.nl
Email: fructus@scarlet.nl
Fructus verschijnt eenmaal per kwartaal: omstreeks eind
januari, april, juli en oktober.
Abonnementen:
Prijs: Euro 25,— per jaar.
Buitenland Euro 38,— per jaar.
Losse nummers Euro 7,—.
Losse nummers bij toezending Euro 9,—.
Inclusief verzendkosten, bij vooruitbetaling.
Betaling door overmaking van het bedrag op een van
bovenvermelde rekeningen.
Abonnementen lopen van januari tot december.
Opzegging abonnement, schriftelijk voor begin nieuwe jaar.
Advertentietarieven op aanvraag.
Vormgeving, opmaak, initiatief, idee en titel © 1993 :
Bennie Giesen.
Zonder voorgaande schriftelijke toestemming van de
stichting mag niets uit deze uitgave, op welke manier dan
ook, vermenigvuldigd worden.
Alle foto’s, tekeningen enz. in dit tijdschrift zijn van de
stichting, tenzij een andere herkomst hierbij is vermeld.
ISSN nummer : 0929-6395 - ‘Fructus’.

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
Museum en museumtuin ’t Olde Ras
aanplantingen, snoeien, bemesten, natuurlijke
Gevestigd aan de Parallelweg Den Helder 1 - 6982 DV
bestrijding van ziekten enz. Elke abonnee kan
Doesburg.
vragen betreffende deze zaken aan de stichting
stellen. Graag vragen per Email 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. 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 38,—) op een van de boven vermelde rekeningen dan ontvangt men alle
uitgaven van dat jaar van het tijdschrift ‘Fructus’, franco thuis. Iedere abonnee, donateur, subsidiegever en
begunstiger heeft altijd gratis toegang tot de museumtuin, bijeenkomsten, lezingen, tentoonstellingen enz.
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Agenda 2012
De museumtuin is elke woensdag- en donderdagmorgen van
8.30 - 11.30 uur geopend.
Van 13 oktober 2012 tot medio
april 2013 is de tuin ook geopend
voor bomenverkoop op zaterdag
van 8.30 - 13.00 uur (bij vorst gesloten).
Voor speciale rondleidingen vanaf 10 personen kunt u een afspraak maken.
Op 10 en 11 november 2011 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.
Thema ‘Fruitmozaïk’.

Kolommetje

Oude fruitrassen!
Oude fruitrassen zijn als sinds lange tijden bekend.
Sommige van die oud rassen spreken menigeen nog tot
de verbeelding. Notarisappel, Sterappel, Sijden Hemdje
bij de appels, Clapp’s, Kleipeer (Winterrjan), Bergamotten bij de peren, Kwetsen en Roggepruimpjes zijn bekende pruimerassen terwijl bijna iedereen nog de Spekkers
(Bigarreau Napolèon)kent. En wie heeft nog nooit gehoord van de Marketon (perzik) meestal een verzamelnaam voor verschillende rassen perzik.
Waarom zijn die oude rassen nu weer in de bekendheid
gekomen, nostalgie of een andere oorzaak?
Veel oude rassen hebben een typische smaak die we bij
vele nieuwere rassen niet vinden, smaak en aroma zijn
vaak sterk aanwezig.
De oudere rassen hebben wel meestal een korte uitstaltijd
(de tijd dat de vruchten te gebruiken zijn en dan de goede
smaak hebben). Is er wat op tegen om een ras die zijn
uitstaltijd voorbij is dan niet meer langer te bewaren.
Oudere rassen zijn vaak veel minder ziektegevoelig,
sommige ook erg sterk ziektegevoelig maar de meeste
zijn goed en eenvoudig te telen voor liefhebbers.
Ongetwijfeld zal de nostalgie een rol spelen, alles van
oma is lekkerder!
Maar ook de zelfvoorziening is weer aan het terug komen.
Wat is er nu niet smakelijker dan een vrucht die eetrijp
geoogst is gelijk op te peuzelen.
Jaren geleden hebben we een bezoeker enkele Czar-pruimen laten proeven toen hij onze tuin bezocht, rijp geoogst uit de museumtuin. Hij hield bij hoog en laag vol
dat zijn geen Czar-pruimen, die kunnen niet zo lekker
zijn. Nu het waren wel Czar-pruimen, maar precies op
tijd geoogst zodat ze hun volle smaak hadden.
Nu kan de handel daar niet mee werken, dat snappen we
best maar dat zal èèn der redenen zijn dat men zelf fruit
gaat kweken.
Eet smakelijk!
Bennie Giesen
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Belangrijk
Bij het volgende nummer van Fructus die eind oktober uitkomt wordt de adreslabel weer uitgevoerd met als achterzijde de nota voor de abonnementsbetaling van Fructus voor het volgende
jaar 2013. Hiermede kunt u het abonnement verlengen voor 1 jaar.

Spechtgat
In de stam van een pruimenboom in onze
museumtuin vonden we dit gat waar een
specht zijn nest aan het maken is.
Uiteraard zijn wij hier bijzonder blij mee.
Hoe meer gasten, hoe liever.
In èèn der volgende nummers van Fructus
zullen we schrijven over alle vogels die
we onze museumtuin hebben gezien en
waargenomen.
Velen hebben in de tuin genesteld, ook
velen hebben hun leven daar gelaten.
We vinden geregeld overblijfselen van
vogels die ten prooi zijn gevallen aan
roofvogels die ook onze tuin bezoeken.

Kloppen maar!
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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) Is via aanbiedingen op internet nog wel eens te
verkrijgen.
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,—.
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,—.
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,—. (laatste 5 exemplaren 50% korting)
verzendkosten euro 8,--.

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 medio april elke woensdag- donderdag van 8.30 - 11.30 uur,
Van 13 oktober tot begin april ook zaterdags open van 8.30-13.00 uur, bij vriezend weer gesloten.
- 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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Pomerans
De Bittere Sinaasappel of Pomerans, Citrus aurantium, is een tot
10 meter hoge, groenblijvende
boom met glanzende bladeren en
lange doornen die behoort tot de
Rutaceae familie.
De crèmekleurige bloemen verspreiden een zoete zware geur.
De vruchten zijn kleiner en donkerder van kleur dan die van de
zoete sinaasappels die wij kennen
uit de groentenwinkel of markt,
ze smaken bitter en zuur. De
naam Pomerans is een samenvoeging van pomum aurantium wat ‘gouden appel’ betekent.
Citrus aurantium komt oorspronkelijk uit China en werd door de Arabieren via Noord-Afrika
naar Spanje en Portugal gebracht. Portugese zeevaarders brachten de vrucht in de 15e eeuw naar
Amerika waar in Florida grote plantages ontstonden.
Groeit overvloedig in de USA, Zuid-Amerika en Israël.

Gebruik
Uit deze Bittere Sinaasappelboom worden
drie verschillende etherische oliën gewonnen;
- . . . de bloesem levert de Neroli
- . . . de jonge twijgen met bladeren en on. . . . rijpe vruchten de Petitgrain
- . . . de schil van het bijna rijpe fruit de Po. . . . merans-olie.
De vrucht wordt gebruikt voor marmelade en
dranken.
De schillen vinden hun toepassing bij het
brouwen van witbier en andere Belgische bieren.
Uit de zaden wordt een olie geperst die veel
linoleenzuur bevat. Deze olie reduceert het
cholesterolgehalte van het bloed.
Van de bloemen kan thee gezet worden
‘Oranjebloesemthee’.
Pomerans etherische-olie gewonnen door
koude persing van de vruchtschillen, is donkergeel van kleur en heeft een zachte
enigszins muffige Sinaasappelgeur. Het is een
Citrus-olie die dikwijls gebruikt wordt ter vervalsing van de Neroli, deze heeft echter een
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veel krachtigere bloesemgeur. De werking
van Pomeransolie is nagenoeg gelijk aan
die van de Oranjebloesem.
Pomeransolie wordt als smaakstof in de
voedingsmiddelenindustrie gebruikt. Het is
een geurcomponent in zeep, wasmiddelen
en parfums.
Eveneens wordt de olie toegepast in stomachische, laxerende en parminatieve preparaten.
Pomerans essentiële olie is adstringerend,
antiseptisch en heeft eveneens rustgevende
eigenschappen.
Hij wordt in de aromatherapie o.a. gebruikt Het olie persen in vroegere tijden.
bij; hoofdpijn, spanningen, angst, maagklachten, reisziekte, vertraagd hartritme,
hartkloppingen, gebrek aan eetlust, koorts,
nervositeit, spijsverteringsproblemen, slecht slapen, sterke transpiratie, hartbeklemming en eczeem.
Verdampen in de slaapruimte helpt bij nervositeit en slaapproblemen.
Pomeransolie is een warme olie die de stemming verbetert.
Hij geeft warmte, vrolijkheid en gevoelens van medeleven.
Verdampen in de leefruimte verbetert de stemming en verdrijft sombere gevoelens.
Pomerans kan goed gemengd worden met Lavendel, Neroli, Citroen, Scharlei, Mirre, Nootmuskaat, Kaneel en Kruidnagel.
Wat geschiedenis
Bij de adel plantte men veelvuldig pomeransen aan in
hun oranjerieën.
Degene die 200 jaar geleden iets was en een kasteel had
met een oranjerie, teelde sinaasappels en dan vaak pomeransen.
Hier werd via een geheim recept een likeur van gebrouwen.
Zij waren ook een statussymbool.
“Op het aantal sinaasappels op een banket tafel is te zien dat de waardering voor de gast en de
vrijgevigheid van de gastheer”
In de Oranjerie van de edele heren waren tuinmannen druk bezig om de gevoelige kruising tussen grapefruit en mandarijn warm te houden op beschutte plaatsen in kuipen.
Vooral het besproeien van planten luisterde erg nauw en vereiste gevoel.
De bijzondere vruchten reageren erg op te nat of te droog.
Vaak leek het kweken van de planten lastiger dan het fokken van mooie renpaarden in de aangrenzende stal. Maar het was de moeite waard.
Van de schillen werd geurolie en Eau de Cologne geperst en verwerkt.
Van de bittere vruchten werd Engelse marmelade gemaakt.
In de negentiende eeuw bevelen apothekers het sap van pomeransen aan tegen de gevreesde
scheurbuik, de pitten van de vrucht tegen hoge koorts.
Hoewel de bittere sinaasappel overal een belangrijke rol speelde, was het niet voor de arme (of
gewone) mensen. Het was geen zogenaamde – boerenplant -.
Vanwege de uitgebreide zorg die ze nodig had werd ze beschouwd als de gouden appel van koninklijke huizen.
7

De tot 10 meter hoge pomeransbomen groeien nu eenmaal niet aan de veldrand.
In oranjerieën bij Kastelen werden de geheimen van de pomeransteelt zorgvuldig geheim gehouden en bewaard als ware het tafelzilver van het kasteel.
De bittere likeur gemaakt van sinaasappelschillen zou de maag rustig maken, de zenuwen kalmeren en de geest inspireren.

Recept van de “Basedower bisschop” drank, dit was de favoriete drank van een grafelijke familie in het verleden.
Neem 5 onbespoten pomeransen, 1 citroen (sap en schil), 1 vanillestokje, 250 g suiker, 25 cl
oude Sevilla sinaasappelwijn of likeur, mousserende wijn of mineraal water.
Snijd de pomeransen en citroenen in dunne plakjes, pers het sap eruit.
Schil en vlees samen met het geschraapt vanillestokje, het merg van het vanillestokje en het
suiker wordt in een kom gedaan.
De oude pomeransen er toevoegen, vullen met mousserende wijn of mineraal water, een doek
erover en zo lang mogelijk trekken laten.
Koud serveren.

Recept voor “Oranjebitter”
Neem 2 onbespoten pomeransen, goed wassen en de schil met
zo min mogelijk wit van de vrucht schillen.
Een anijsblokje wordt geschaafd.
De schillen met het anijsblokje, 6 suikerklontjes en 4 koffieboontjes worden tezamen met een halve liter brandewijn in een
fles gedaan (goed schoon maken die fles).
Zet de fles op een donkere plek. Iedere dag even omschudden en
4 weken laten staan.
Na 4 weken is de Oranjebitter klaar.
IJskoud drinken of eventueel met fijn gemaakte ijsblokjes.

. . . . Pomeransen
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Pomeransen zijn groenblijvende bomen met ronde kronen.
Hun zeer geurige, witte bloemen zitten op doornige takken. Deze en de ovale bladeren bevatten een geelachtig etherisches olie (Petitgrain), die dient als basis voor vele parfums.
De kogelvormige, licht verschrompelde vruchten zijn rijp in november, maar kunnen worden
geoogst tot medio april.
Pomeransen worden zelden veredeld, maar worden meestal opgekweekt uit de zaden.
Zij hebben behoefte aan veel warmte in de zomer en moet zo zonnig mogelijk staan. Met teveel regen krijgen ze snel wortelrot, is het te droog dan groeien ze niet. Ook houden de planten
niet van de wind.
Het beste is om ze te planten in grote kuipen, zodat in de winter in een heldere, vorstvrije
ruimte kunnen staan.
Bemesten doen we iets zuiniger dan andere citrusvariëteiten.
Drie- tot vierjaar oude planten (40 tot 60 cm hoog) kosten tussen de 30 en 40 euro. In speciale
kwekerijen zijn de pomeransen te verkrijgen.

APPELS EN PEREN
In onze kleine kenniskwis uit het vorige nummer van Fructus hebben enkele tientallen abonnees
gereageerd. Allen hadden het (bijna) goed.
René Maas uit Amersfoort had de juiste antwoorden geheel goed en is daardoor de winnaar, proficiat en hoera!
De losse bladen als attentie heeft hij inmiddels ontvangen.
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hoeveel kilo appels schat u dat er in 2011 in Nederland geoogst zijn? 418 miljoen kg
welk appelras is de grote favoriet? Elstar
van hoeveel hectares werden die appels geoogst? 8400 ha
en hoe groot was naar schatting de perenoogst? 300 miljoen kg
welk perenras is ‘the winner’? Conference
hoeveel hectares peren zijn er aangeplant in Nederland? 8200 ha
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ROZE

Amandelen

IN FEBRUARI-MAART KLEURT DE LUCHT ROZE.
DAN, DE EERSTE BLOEMEN VAN DE AMANDEL

KRUIPEN UIT HUN OMHULSEL.
KORT DAARNA, HOUDEN MILJARDEN ZIJDEACHTIGE
BLOEMBLADEREN EEN BEDWELMENDE BLOEMEN
SPEKTAKEL.
VAN BOVENAF GEZIEN LIJKT HET ALSOF EEN GOD
VAN DE LENTE AAN DE RAND VAN HET WOUD MET
EEN STOUTMOEDIGE AANVAL MET EEN PENSEEL
HET LANDSCHAP IN PASTELKLEUR HEEFT
GEDOOPT.
JE KUNT ER ONDER DWALEN VAN MAART TOT
APRIL, ONDER DE ROZE WOLKEN VAN BLOESEM.
10

WIT

Waar komen ze vandaan
Vele soorten fruit wandelden honderden jaren
geleden op Romeinse sandalen over de grote rivieren naar het noorden van Europa.
De veroveraars brachten de planten, de oorspronkelijk uit Perzië stammende steenfruitbomen, tot over de Rijn.
De amandelbomen die als eerste fruitbomen in
het nieuwe seizoen bloeien zullen lente gevoelens bij de Romeinse legioenen teweeg hebben
gebracht.
Als de takken met de pastelkleurige bloemen in
de zon fladderden hebben de mensen het voorjaarsgevoel dat dan gaat kriebelen.
Net is als de perzik en de abrikoos behoort de
amandel (Prunus dulcis) tot het geslacht Prunus (pruimachtigen). Botanisch systematisch
onderscheidt men Prunus dulcis var. sativa, als
de zoete amandel, Prunus dulcis var. amara,
als de bittere amandel. Andere vormen van de
zoete amandel is Prunus dulcis var. fragilis
(kraak-amandel) en Prunus dulcis var. macrocarpa (groot vruchtige amandel).
Als thuisland van de in Europa voorkomende
amandelen wordt onder andere beschouwd
Transkaukasus, de hooglanden van Iran en Afghanistan, het gebied van de Hindu Kush over
Tadzjikistan naar Kirgizië.
Prunus dulcis zou zijn ontstaan uit de kruising
van Prunus fenzliana, Prunus bucharica en
Prunus ulmifolia, Dit naar onderzoekingen in
de U.S.A.
Het resultaat hieruit was grotere bomen, grotere
noten, die variëren van bitter tot zoet en van
zacht naar hard-schalig.
De keuze voor het gebruik van vormen begon
lang voor de geschreven geschiedenis.
Hun natuurlijke verspreiding volgde de beschaving, langs en rond de Middellandse Zee, vooral
in Griekenland, Italië, Frankrijk en Spanje.

Op Gran Canaria komen zeer vele amandelen in het
wild voor.

Hieronder is het goed toeven.

Commerciële teelt van amandelen in Frankrijk.
Onder en boven.

Herkennen
De bloemkleur geeft aan welke boom eetbare
amandelen zal voortbrengen. De witte bloemen
behoren tot de zoete amandelen, de roze bloemen zijn sieramandelen.
Is de bloesem droom voorbij, helpen andere
kenmerken van de boom deze herkennen.
Het omhulsel van de zoete amandel is relatief
glad met vlakke poriën.
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Zonder notenkraker
kan men niet doordringen tot de heerlijke
kern van de amandel,
de schaal is erg hard.
Uitzondering heeft de
kraakamandel, waarvan de schaal met een
beetje geluk met hand
is te openen.
De kernen van de sierof bittere amandelen,
met hun diepe groeven herinneren aan de kernen van een nectarine of een perzik.
De amandelkern
De olie van bittere amandelen geeft altijd speciale smaak aan bakkerij- en zoetwaren, bijvoorbeeld in de productie van marsepein.
Amandelen bevatten een licht blauwzuurgehalte. Het blauwzuur in amandelen is veilig, is vluchtig en bovendien warmtegevoelige. Alleen verse bittere amandelen mogen niet worden gegeten.
In de spijsvertering splitst het blauwzuur in de maag zich af, het wordt geabsorbeerd door het lichaam. Voor volwassenen is de consumptie van een paar bittere amandelen niet gevaarlijk, maar
voor kleine kinderen kan de consumptie van vijf tot tien amandelen schadelijk zijn.
De bitteramandel smaakt bitter en is moeilijk te kraken, daardoor zal het risico niet erg groot
zijn, men zal er niet snel veel van eten.
Zoete amandelen doen met hun uitgebalanceerde combinatie van vet en koolhydraten een knappende bijdrage aan het dieet.
In 812 verordende Karel de Grote, in “Capitulare de Villis” uitdrukkelijk dat amandelen aangeplant moesten worden.
Het was pas in het jaar 1900 dat de sier- of
bittere amandelen met hun veel donkerder
bloemen en hun bittere kern, de zoete
amandel verdreven.
Sommige amandelbomen sterven vrij snel
van ouderdom, een amandelboom is gemiddeld slechts 40 tot 50 jaar oud.
Wie wil er niet graag knabbelen aan amandelen uit zijn eigen tuin?

Planten
De witroze bloemen zijn slechts de eerste gift van een amandelboom in de loop van het jaar.
Vanaf ongeveer september worden de vruchten rijp. In onze koude regionen hebben de amandelbomen geplant tegen een zuidelijk gelegen muur meer kansen om goed rijp te worden.
Droogte stoort een amandel niet zo erg indien geplant tegen een muur bij ons thuis, we kunnen
ze eenvoudig van voldoende vocht voorzien. Op kalkhoudende bodems, zullen ze zonder zorgen
bloeien, vrucht dragen en te rijpen.
Geplant tegen een beschermende muur kunt u ze dan tevens eenvoudig beschermen tegen nachtvorsten.
Als de vruchten rijp zijn, moeten ze gelijk walnoten van hun omhulsel bevrijdt worden. Bovendien moeten ze nauwgezet en vrij snel gedroogd worden, anders bederven ze snel.
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Iedereen met een trek naar amandelen kan
ze in september eten, wilt u ze bewaren,
dat kan goed in een koele kelder met een
hoge luchtvochtigheid.
Amandelen zijn zeer waardevol voedsel.
De onverzadigde vetzuren en het hoge vitamine E en B gehalte zijn erg nuttig voor
de mens.
Het sneeuwt roze!

Plant-eisen
Amandelen hebben een zeer hoge warmteRobijnamandelen
. . . .
behoefte nodigen het groeiseizoen. Terwijl het hout een normale
Midden-Europese winter kan weerstaan,
de bloemen zijn zeer gevoelig voor
(nacht-)vorst. Voor het planten moet
daarom slechts relatief vorstvrij locaties
worden geselecteerd (typisch kan worden
vermeldt dat de in de museumtuin aangeplante Robijnamandel in 18 jaar nog geen
enkele maal geheel bevroren is geweest,
hij heeft nog elk jaar gebloeid en vruchten
gegeven. Enkele malen heeft de boom in
een kwakkelwinter al eind februari gebloeid en ook zelfs daarop al vruchten
voortgebracht).
Amandelen gedijen zelfs in de volle zon, hebben lage eisen aan bodemvocht. Veel regen en
vochtigheid zijn schadelijk. De grond moet diep goed los zijn en warm. Optimale groei is mogelijk in neutraal, licht alkalisch en matig zure bodems.
Groei kenmerken
Het hout, bladeren, bloemen en fruit is erg vergelijkbaar met perziken maar amandelen groeien
meestal uit tot grotere kronen. De amandel kan wel tot 8 meter hoog worden, er zijn zelfs amandelbomen bekend die tot 15 meter hoog zijn geworden en de leeftijd van bijna 100 jaar hebben
bereikt. De amandelboom is groter en levendiger dan de perzikboom en vormt meer rechte takken in de kroon van de boom.
Amandelen kan men opkweken als laagstam, halfstam en hoogstam, zelfs als leiboom (waaiervorm).
Amandelbomen zijn zeer geschikt om langs wegranden aan te planten ter verfraaiing van het
landschap.
Ziekten en plagen
Amandelen worden net zo aangetast als pruimen, perziken en abrikozen met het Sharka-virus,
hier tegen helpt alleen maar het verwijderen van de aangetaste bomen.
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Amandelbomen zijn gevoelig voor bladluizen, ook kan meeldauw aan de bomen voorkomen.
Deze ongemakken kunnen eenvoudigd bestreden worden.

Zegt u het zelf eens, hebben ze sierwaarde of niet?

Sierwaarde en voordelen
De sierwaarde van amandelen is vooral
te danken aan zijn zeer vroege bloei en
zeer aantrekkelijke bloesem.
De bloemblaadjes zijn veel groter dan
de bloemblaadjes van andere fruitteeltsoorten. De bloem heeft een diameter van tenminste 3 cm en kan bij bepaalde rassen zelfs ongeveer 5 cm
bedragen. De kleur is wit of levendig
roze. Sommige witbloeiende soorten
hebben donkerroze meeldraden wat een
prachtig contrast geeft.
De amandelen zijn een van de vroegste
bloeiers in het seizoen in de weiden,
hun aanbod van stuifmeel en nectar
wordt beschouwd als erg goed.

Bestuivingsvoorwaarden
Verschillende amandelbomen zijn afhankelijk van
kruisbestuiving.
Het stuifmeel van perziken is ook geschikt voor de
bevruchting.
Echter moeten het dan wel vroeg bloeiende perzikrassen zijn.
Wilde soorten en onderstammen
Bijzondere wilde amandelsoorten zijn er niet.
De consumptie amandelen - Prunus dulcis var amara en de Prunus dulcis var sativa - moet
men niet met de Prunus triloba ‘Multiplex’ verwisselen. Deze laatste is afkomstig uit China en
met zijn dubbele roze bloemen is het een uitstekende
. . . .
Nog een amandelplantage
sierboom.
De Prunus cercocarpifolia is een struikvormige
amandel die tot 1,2 m hoog wordt en roodbruine takken heeft. De vruchten van deze in het wild groeiende soort worden tot zo’n 1,5 cm groot. Hij stamt uit
Mexico alwaar hij in ravijnen groeit tot zo’n 2000
meter hoogte in de bergen.
Als onderstammen voor de veredeling van amandelen
komen de volgende in aanmerking, zaailingen van
bittere amandelen en kernechte perziken. Ook kan
men enkele pruimen rassen hiervoor gebruiken zoals
Brompton en Saint Julien. Amandelen worden bij
voorkeur vermeerderd door middel van oculeren.
TEKST EN FOTOGRAFIE: BENNIE GIESEN 2012 ©
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Bomen vormen
Het doel van het vormen van bomen is om de
bomen door het snoeien een snelle en regelmatige productie te verkrijgen van fruit. Tevens
krijgt men door het uitdunnen van hout en verjongingsnoei licht en ruimte in de boom, ook
zullen de vruchten dichter bij de takken komen
te zitten door deze ingrepen uit te voeren. Uiteindelijk zal de vorm van de boom zo blijven
zoals we voor ogen hadden.
Een der eerste vereiste is om goed de verschil- Mooi met bloemen beklede pereleiboom tegen de slangenmuur bij
landgoed Huis te Mandpad.
lende soorten knoppen te onderkennen. We
kennen bijvoorbeeld waterloten, houtscheuten,
kortlot, vruchthout (kort en lang), bloemknoppen, bladknoppen, gemengde knoppen en vruchtknoppen.
Lijkt ingewikkeld maar valt reuze mee.
Waterloten: dit zijn sterk groeiende
scheuten die meest steil
groeien, ze verzwakken de
boom doordat ze veel energie vragen en veel druk uitoefenen op de recht
groeiende takken waarop ze
veelvuldig groeien. Het best
kunt u deze scheuten direct
tot aan de basis verwijderen.

waterloot

Houtscheuten: dit zijn scheuten die over
hun gehele lengte alleen
bladknoppen heeft waarbij
aan de basis van deze
scheuten (het onderste
stuk) meest slecht ontwikkelde knoppen zitten. Verder hebben deze scheuten
maar een matige groeikracht en zijn doorgaans
veel korter dan de waterscheuten.

houtscheut

kortlot

Kort en lang vruchthout
bloemknop

gemengde knoppen (2)
bloemknop (1) vruchtknot (3)

1

2

3

Kortlot: kortloten zijn korte houtscheuten
die maar weinig groeikracht bezitten. Kortloten hebben meestal
een eindknop die kan uitgroeien
tot een bloemknop, de scheut zelf
ontwikkeld zicht vaak als hij niet
gesnoeid wordt tot vruchthout.
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Kort en lang vruchthout: dit zijn korte scheuten die aan het eind een bloemknop hebben. Bij
erg vruchtbare rassen groeien de bladknoppen van deze scheut in hetzelfde jaar vaak nog uit tot bloemknoppen. Een nadeel is dat sommige
van deze scheuten wat te lang kunnen worden wat minder geschikt is
voor de opkweek bij leibomen. Dus als deze te lang zijn (meer dan 25
cm) dan worden deze alsnog ingekort of verwijderd. Ook als deze te
lang zijn zal er een verstoring in de voeding van de vruchten kunnen
komen, die dan aan te lang hout hangen.
Bloemknoppen: bloemknoppen kan men herkennen doordat ze duidelijk dikker in omvang zijn,
ook zijn ze veel meer geschubd.
Gemengde knoppen: deze zitten meest op kortlot en andere korte houtstukjes (tot zo’n 3 cm
lang zijn deze stukjes, meerjarig wat langer), dit kortlot bezit schubben
van bladeren die eerdere jaren zijn afgevallen. Kortlot kan na jaren erg
vertakt zijn en wordt dan wel geheel verwijderd als hier bijna geen bloemknoppen meer opkomen. Gemengde knoppen groeien soms uit tot bloemknoppen. Dit gaat gebeuren door een goede snoei, niet te kort en niet te
lang. Dit moeten we uit proberen voor de meeste rassen wie welke snoei
benodigd. Wanneer er teveel van die gemengde knoppen zitten zal de toevoer van sappen te weinig worden en zullen er te weinig gemengde knoppen uitgroeien als bloemknoppen.
Vruchtknoppen: deze zijn verdikte knoppen die door de groei van meerdere bloemknoppen eerdere jaren zo zijn gegroeid. Hieruit groeien snel weer nieuwe bladknoppen.
Zijn deze te oud en vormen er zich geen bloemknoppen meer uit dan wordt
deze geheel verwijderd.
waterloot

Van
houtscheutknop
door de zomer tot
scheut in de winter.

houtscheut
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Waterloten
Houtscheutknoppen kunnen zich koest
houden als slapend oog of uitlopen en
dan uitgroeien als waterloten of als houtscheuten.
Lange scheuten ontwikkelen zich tot waterloten.
Zij zijn dicht bebladerd en hebben aan de
basis een houtscheutknop zitten. Deze
kunnen zich ook uitgroeien tot houtscheuten waaraan zich ook weer bloemknoppen kunnen vormen.
Dit duurt weer langere tijd en men kan
zich beter toeleggen op de vorming van
kortlot en ander vruchthout.

vruchthout

Houtscheutknop

Kortlot

vruchthout

Houtscheutknoppen kunnen zich tot verschillende soorten scheuten ontwikkelen. Dit kan meerdere jaren in beslag nemen.

Slapend oog

vruchthout

Vruchthout of
bloemknop

Houtscheutknop

Vruchtknop of
gemengde knop

Vruchthout of
bloemknop

Vruchtknot

Ontwikkeling van de ogen (knoppen).
Aan kortlot kunnen zich bloem- en bladknoppen ontwikkelen. Zij zijn meest omgeven met een roset van bladeren die dan dicht opeen
staan. Ze kunnen zich dan tot bloemknop ontwikkelen als deze voldoende voeding krijgt toegediend vanuit de boom. Als er zich meer als
zes bladeren om het kortlot vormen dan zal de knop zich ontwikkelen als bloemknop, zitten er vijf of minder bladeren dan zal het een bladof overgangsknop worden.
Bloemknoppen ontwikkelen zich in het jaar na het ontstaan van de knop (er zijn rassen die in het eerste jaar bloemknoppen vormen).
Worden de bloemen bestoven dan zullen zich niet alle bloemen ontwikkelen tot volwassen vrucht. Sommige zullen aan de boom blijven
hangen andere zullen afvallen, dit noemt men rui. Men kent rui direcht na bestuivin en rui vanaf globaal juni. Door dit ruien vormen die
knoppen dan vaak zich tot vruchtknot. Die kunnen zich heel uitgebreidt vormen, vooral bij perebomen kunnen zich ingewikkelde knotten
vormen. Te grote knotten vrmen dan vaak geen bloemknoppen meer en kunnen dan beter verwijderd worden waarna we weer opnieuw
beginnen met vruchthout vormen.

17

Zo moeten de takken eruit zien.
Oude foto van onbekende fotograaf.

TEKST, TEKENINGEN EN FOTOGRAFIE: BENNIE GIESEN 2012 ©
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APPELS EN PEREN
Het pad van een fruitteler gaat niet
steeds/vaak niet (invullen naar u het het beste uitkomt) over rozen.
Er is altijd wel wat en zelden wat goed maar
ja, het spreekwoord luidt niet voor niets:
‘Geen rozen zonder doornen’ hoewel dat
niet voor iedere roos opgaat.
Spyon
. . . .
Zo hoorde ik het volgende verhaal terwijl
een appelboompje probeerde te snoeien (dat
lukte niet helemaal omdat de boom te
hoog/mijn stokzaag te kort was).
Mevrouw had een fruitteler in de familie
De ‘Spyon’ het grootste in ons land geteelde appelras, de
waarvan de appels dit voorjaar afgekeurd
vruchten kunnen tot bijna 1 kilo uitgroeien. Ze worden
werden. Ik kreeg er overigens een
nog groter dan de Bramleys Seedling.
flinke zak van mee en heb er heerlijk
van gesmuld.
Ik kon er niks verkeerds aan ontdek- Deze zullen wel verkocht worden (hopelijk). Het ras is Polka.
ken, misschien was de maat wat aan
de grote kant.
Moet je je voorstellen: je hebt je bomen gesnoeid, bemest en gespoten.
De appels zijn geplukt en de vruchten waren 3x gesorteerd, werden de
hele winter bewaard, met zorg, aandacht en liefde behandeld en… dan
beur je niks! Nou bleek er voor deze
appels in Noorwegen wel belangstelling te bestaan. Voor 8 eurocenten de kilo werden ze daar naar
toegebracht. Van die 8 centen wordt
je niet rijk, je dekt er lang de kosten
niet mee maar je hebt in ieder geval,
tenminste dat hoop ik, het gevoel dat
je niet helemaal voor niks gewerkt
heb. Is het gek dat zo’n teler een
paar weken een rothumeur heeft?
Van mij mag hij. En ieder seizoen
verwacht hij dat het beter gaat, overigens ook voor fruitliefhebbers, zoals wij, een heel herkenbaar gevoel!
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Zoiets mogen we ons als consument, ook aanrekenen. We hebben liever appels van ver weg. Laten we het niet hebben over de reis- dus milieukilometers maar je moet er toch niet aandenken
dat je je tanden zet in zo’n gifgroene opoe Smit?
Peren
Wat een winter hebben we gehad.
Tot laat ‘groeiden’
de planten nog
‘gewoon’ door toen
plotseling de vorst
toesloeg. Op veel
plekken min 20 graden! In Lelystad
. . . . Red d’Anjou
was het zelfs het
koudste van heel
Nederland (overigens is het hier fantastisch.
Het is ook wel eens
de warmste plek
van Nederland!)
met bijna 23 graden
min.
Een paar avonden
later, op Omroep
Flevoland, een triest kijkende fruitteler met een takje met bruine, bevroren perenknoppen. Die
strenge vorst bleek de boosdoener. Gek maar het eerste wat er in mij opkomt is ‘Dat zal vast wel
een beetje meevallen!’ Hoe ik daaraan/daarbij kom? Vraag het me niet.
Natuurlijk is een kleinere perenoogst jammer maar het biedt ook voordelen. De pluk-, sorteer- en
bewaarkosten zijn (een stuk) lager, de prijzen vaak beter. Als ALLES bevroren is schiet je daar
niks mee op, je oogst gewoon vrijwel niks maar een kleinere oogst hoeft niet altijd een schadepost qua ping ping te zijn.
Op mijn tuin (ook in Lelystad) groeien en bloeien de peren redelijk. Niet zo rijkelijk als vorig
jaar maar het kan niet alle jaren feest zijn. Natuurlijk heb ik, voor zo uit het handje, een Conference staan. Niks bijzonders, de meest geteelde peer van Nederland. Maar wat is tie lekker! Voor
de stoof heb ik een Beurre de Mérode. Het is een grote peer waarvan je na het schillen ook nog
wat overhoudt (dat is bij de Gieser Wildeman wel even wat anders!).
Geen topoogst dit jaar maar wel, als alles meezit, een behoorlijke oogst.
En ach, andere wensen heb ik, wat het fruit betreft, eigenlijk niet!

TEKST: PETER KOUWENHOVEN, BELLEFLEUR PRODUKTIES-LELYSTAD: FOTOGRAFIE; BENNIE GIESEN 2012 ©
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Kasteel Keukenhof
IN ONZE SERIE KASTELEN
MET LEIBOMEN, HIER
KASTEEL KEUKENHOF.

Het Landgoed Keukenhof met het kasteel Keukenhof ligt tegenover de Keukenhof.
In de Late Middeleeuwen hoorde het gebied bij Slot Teylingen, hier werd gejaagd op wild.
Rond 1642 bouwde Adriaen Maertensz.
Block, een voormalig commandeur voor
de VOC in de Molukken, er zijn huis.
Latere eigenaren waren onder meer de
Het kasteel rond 1914.
anatoom, prof. Willem Röell, en de
kunstkenner Johan Steengracht van
Oostcapelle, die het kasteel in 1809 van Het kasteel nu.
de ondergang redde.
Cecilia Maria, de enige dochter van
Steengracht van Oostcapelle, en getrouwd met Carel Anna Adriaan van
Pallandt, een baron van het oude adellijk
geslacht Van Pallandt, erfde de Keukenhof.
Het vererfde op de familie Van Lynden
na een huwelijk in 1861 met Cornelia
Johanna, baronesse van Pallandt
(1840-1923).
Het kasteel is rond 1865 door de familie
Van Pallandt in een neo-renaissance stijl
uitgebreid en verfraaid met hoektorens.
Het kasteel bezit een belangrijke collectie meubels en portretten, onder meer van Nicolaes Maes.
Het Chinese en Japanse porselein staat op een 17e-eeuwse manier opgesteld in een uniek en speciaal gebouwd kabinet, met een uitbundige schouw in de stijl van Daniël Marot.
De wanden van het kamertje zijn bekleed met goudleer.
De laatste eigenaar, Jan Carel Elias graaf van Lynden (1912-2003), kleinzoon van de genoemde
baronesse van Pallandt, liet het kasteel na zijn dood na aan de Stichting Kasteel Keukenhof.
De Stichting Kasteel Keukenhof heeft zich de taak gegeven om het Kasteel en alle andere 17
rijksmonumenten op het landgoed, terug te brengen in goede staat, waarin zij ongeveer 100 jaar
geleden verkeerden.
Het totale Landgoed Keukenhof bestaat uit ongeveer 230 hectare grond, bossen en landerijen.
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Schuin tegenover het
Kasteel staat de ommuurde tuin ‘Frederiks
Hof’, met daarin het
idyllische, haast sprookjesachtige Zwitsers
Speelhuis.
De naam ‘Frederik’s
Hof’ is afkomstig van
een jongetje van een van
de adellijke families die
op Kasteel Keukenhof
hebben gewoond.
In 1850 werd de eerste
steen gelegd voor een
‘speelhuis’ waarin Fre- Op de achtergrond de muur met leibomen.
derik zich met een gouvernante kun
terugtrekken als de
drukte hem te veel werd.
Hij leefde in alle rust tussen de bloemen en planten in de ommuurde tuin.
Het Kasteel is op afspraak open voor bezichtiging.

Het kasteel met tuinen voor 1700.

TEKST EN FOTOGRAFIE: STICHTING FRUITCULTUUR: 2012 ©
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Een stimulans
Iets goeds wil je bevorderen ofwel stimuleren en daarvoor gebruik je een stimulans.
En stimulantia zijn niet alleen middelen, het kunnen ook woorden of daden zijn.
Ik kan me nog een aardig voorbeeld herinneren hoezeer die kunnen stimuleren. Toen ik pas leraar engels was geworden kwam de directeur van de school het lokaal binnen met een aantal folders van geluidsapparatuur waarvan sommige (en dat was toen nieuw) op afstand waren te
bedienen.
“Zoek maar uit wat het beste past in jouw systeem want je moet goed ingespannen zijn” was zijn
stimulerende opmerking.
U begrijpt natuurlijk dat de jonge leraar extra zijn best deed omdat hij het gevoel had dat de directie achter hem stond.
Natuurlijk had die directeur ook alleen kunnen denken: ik zal hem goede apparaten geven want
dat komt het onderwijs ten goede, maar hij zei het ook en daardoor werd de ander gestimuleerd.
Niet alleen om goed onderwijs te geven, ook om zuinig te zijn op de apparatuur en om die optimaal in te zetten.
De directeur had ook zelf een keuze kunnen maken, maar hij liet die over aan de leraar. Alweer
een stimulans: hij geeft de ander verantwoordelijkheid, schenkt vertrouwen en dat heeft positieve
effecten.
Het publiek stimuleert de spreker.
Niets is dodelijker dan een amorf publiek, mensen die braaf luisteren, maar niet reageren: niet lachen om een grap, niet protesteren als ze het er niet mee eens zijn en ook geen vragen stellen als
ze het niet begrijpen. Het is dan net of je spreekt in een zaal zonder akoestiek waarin je woorden
smoren in het zand. Dat is dodelijk vermoeiend want steeds moet je jezelf stimuleren.
De huisgenoten van iemand die wijn maakt of
bier brouwt hebben hier een grote verantwoordelijkheid want zij kunnen de hobbyist inspireren tot nog grotere prestaties door hun
stimulerende opmerkingen, meer nog dan het
winnen van een prijs bij een wedstrijd want zij
zijn er altijd en wedstrijden slechts zo nu en dan.
Wat stimuleert de wijnmaker, likeurbereider of
bier brouwer meer dan te merken dat op een Gilde avond zijn flessen geheel worden leeggedronken? Hoeftie minder te sjouwen als hij naar
huis gaat.
Wij drankbereiders worden ook door Proost gestimuleerd stimulerende middelen te maken en
die stimuleren onszelf en anderen om dingen te
doen die bijdragen tot een gelukkiger wereld.
Lang leve Proost!
Oude distillatie unit.

TEKST: JAN VAN SCHAIK: TEKENING; OUDE ONBEKENDE HERKOMST 2012 ©
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Zwaluwen
ER ZIJN VELE

. . . . Het orkestje

SOORTEN ZWALUWEN
(88 SOORTEN).

ZWALUWEN BEHOREN
TOT DE FAMILIE
HIRUNDINIDAE, HIER
BEHANDELEN WE DE
BORENZWALUW
(HIRUNDI RUSTICA).

De Boerenzwaluw heeft een gevorkte staart met lange staartpennen, een rode keel en
rood voorhoofd, de onderkant is wit van kleur.
Hij wordt wel 20 cm lang, weegt tot 22 gram en kunnen
tot 6 jaar oud worden.
Het wijfje legt meerdere broedsels per jaar. Na 15 dagen komen de eieren uit en na 3 weken verlaten de jongen al het nest.
Vliegen doet hij snel (tot ruim 30 km per uur) én het
grootste deel van zijn leven, hij vangt insecten in de
vlucht.
Hij vliegt erg sierlijk en mede door zijn eigen gewicht kan hij zo lang vliegen, hij verbruikt weinig energie.
Hierdoor kan hij zeer nuttig zijn om schadelijke insecten te vangen in de of bij onze fruitbomen,
als we hem kunnen overhalen in die nabijheid te nestelen. Zorg voor nestmogelijkheden voor de
zwaluw.
Hij komt bijna in geheel Europa voor.
We zien hem veel in landbouwgebieden, Vóór de eieren!
in de buurt van veeteelt- en gemengde
bedrijven.
De boerenzwaluw, de naam zegt het al,
komt veel voor bij boerderijen.
De nesten van de boerenzwaluw worden
bij voorkeur gemaakt in boerenschuren,
loodsen en stallen.
Van april tot oktober blijven deze trekvogels in Nederland, de winter wordt in
Afrika doorgebracht.
Boerenzwaluwen zijn echte luchtacrobaten: het is bekend dat een mannetje meer
succes heeft bij de vrouwtjes naarmate
zijn staartpunten langer zijn.
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Waarschijnlijk zijn mannetjes met lange staarten wendbaarder en daardoor in staat meer insecten
te vangen. Dat heeft natuurlijk grote voordelen bij het grootbrengen van jongen.
Nuttige insectenvanger
Zowel mannetje als vrouwtje kwetteren er
lustig op los terwijl ze vliegen of zitten.
Beide werken aan het nest dat op een voor. . . . Bijna groot!
werp tegen een wand wordt vastgemaakt,
zoals een balk. Zij vermengen hun speeksel
met aarde en klei en de buitenwanden van
het nest worden versterkt met strohalmen.
Het wijfje bekleedt de binnenkant met
zachte veertjes.
Meestal zijn er twee, maar soms wel drie
broedsels per jaar. De vogel legt dan
meestal 4 eieren, die circa 14 dagen worden bebroed.
Het wijfje broedt in haar eentje de eitjes
uit, maar manlief brengt haar ondertussen wel voedsel aan.
Het voedsel bestaat bij voorkeur uit grotere insecten die binnen een halve km rond de broedplaats
worden verzameld.
Een nest met 5 jongen heeft per dag, ongeveer 6.000 insecten nodig. Per week, zijn eigen voedsel
inbegrepen, verslindt een boerenzwaluw zowat 50.000 insecten.
De jongen verlaten het nest meest al na drie weken.
Er wordt vaak in grotere of kleinere kolonies gebroed.
Oorspronkelijk broedden de boerenzwaluwen in rotsholen, maar stilletjes hebben zij het gezelschap van de mensen opgezocht (zouden er zich in de omgeving van mensen meer insecten ophouden?).

Trekvogels
In september verlaten de boerenzwaluwen Nederland en hun broedgebied, na wekenlange slaapplaatsen in rietvelden (soms maïs) te hebben gebruikt.
Onze vogels overwinteren vooral in West- en Centraal-Afrika, in een gebied van Ivoorkust tot
Angola.
De overtocht wordt overdag afgelegd. Zij vliegen in losse groepen en zoeken tegen de schemering gezamenlijke slaapplaatsen op.
Vrijwel alle oudervogels, die de terugtocht
overleven, keren op de oude broedplaats
terug.
Van de jongen keert 80% binnen 3 km van
de geboorteplaats terug.
Voor de terugtocht nemen zij rustig hun
tijd, zij vliegen ongeveer 200 km per dag.

Even uitrusten!

25

Weinig toekomst
De naam zegt het al: boerenzwaluwen horen bij boerenbedrijven, vooral bij de melkveehouderij.
Van oudsher worden ze als broedvogel in stallen en andere ruimten getolereerd en zelfs (erg) gewaardeerd als insectenverdelgers.
Nu dreigt daar verandering in te komen door de sterk toegenomen aandacht voor veiligheid en
hygiëne in de voedselproductie, zwaluwen zijn niet langer welkom in melkstallen en andere kleine ruimten.
Boerenzwaluwen komen daardoor onnodig nog verder in de knel dan ze al zaten door de afname
van het aantal boerenbedrijven, want juist die kleine ruimten bieden de beste broedplaatsen.

TEKST EN FOTGRAFIE: LEO HELMINK 2012 ©
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Wees er zuinig op.

Bijzondere vruchten; kroosjes (Prunus insititia).
De Blauwe Kroos is gelijk alle kroosjes ontstaan in het
wild. Zij werden hoofdzakelijk gebruikt als onderstam
voor de gecultiveerde pruimerassen en sier-prunussen.
De vruchten blijven klein van formaat en zijn bijna altijd zuiver rond. Hebben lange stelen, er zitten vele
stipjes op de schil en vaak ook dauw (waslaag). Het
vruchtvlees is groenig van kleur, vrij sappig, bros en
stevig. Bij volle rijpheid heeft de Blauwe Kroos een
. . . . Blauwe Kroos
mierzoete smaak met een suikerachtig aroma.
De vruchten rijpen in september en kunnen kort bewaard worden.
De boom groeit eerst sterk maar in de draagtijd zwak
door zijn grote vruchtdracht. De groei is verder steil en
vormt een dichte boom met veel blad. Het hout is vooral in zijn jonge jaren wat gedoornd.
Hij bloeit vroeg-middentijds en bestuift zich zelf.
Zoals gezegd draagt bij vroeg, erg goed en regelmatig
vruchten. Boom en vrucht is weinig ziektegevoelig.
De Gele Kroos wordt wat groter dan de Blauwe- en de
Rode Kroos van formaat. Ook deze heeft vrij lange stelen.
De schil groengeel van kleur, bij volle rijpheid geel
van kleur met vele bruinrode vlekjes of een bruinrode
blos met een waslaag.
Het vruchtvlees geelgroen van kleur, stevig en vrij sappig, het heeft een goede zoete smaak met een fijn aroma. Het vruchtvlees wordt snel droog, ze moeten
binnen enkele dagen gegeten worden of verwerkt. Ze
rijpen in augustus.
De boom groeit zwak tot matig sterk, steil en later hangend. Er komen weinig doornen voor aan de boom.
. . . .
Bloeien doet hij vrij vroeg en bestuift zich zelf.
Vruchten dragen doet hij vroeg, regelmatig en in goede hoeveelheden.
Ook deze kroos heeft weinig last van ziekten, zowel de
boom als vruchten blijven goed gezond.

De Rode Kroos blijft ook klein van formaat en gelijk
de Blauwe Kroos ook zuiver rond.
De steel is lang, de gladde en glanzende schil is bruinrood van kleur met een lichte dauw.
Het vruchtvlees is geelachtiggroen van kleur, zeer sappig, smeltend met een zoete smaak bij volle rijpheid. . . . .
Ze rijpen in september en kunne ook kort bewaard
worden.
De boom groeit matig tot sterk en vormt een losse
boom met dunne scheuten. Ook deze soort is in zijn
beginjaren wat gedoornd.
Bloeien doet hij vroeg en bestuift zich zelf ook.
Vruchten dragen doet hij wat later maar dan wel regelmatig.
Boom en vruchten hebben weinig last van ziekten

Gele Kroos

Rode Kroos
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Ziekten aan kweeperen
OOK AAN DIT

FRUITGEWAS
KUNNEN
HINDERLIJKE
ONGEMAKKEN
OPTREDEN.

NU IS HET WEL ZO
DAT AAN DE
VRUCHTEN VAN
KWEEPEREN
WEINIG ZIEKTEN
VOORKOMEN DIE
ONZE GEHELE
OOGST KAN
VERNIETIGEN.

. . . . Reas Mammoth

AL MET AL BLIJFT HET TOCH HINDERLIJK EN MET WEINIG
MIDDELEN KUNNEN WE VEEL ONHEIL VOORKOMEN.

Ten eerste zorgt u voor een optimale groei van de boom.
Jaarlijks (na de bloei) kan men de boomspiegel afdekken met organische mest. Laat bij voorkeur
geen onderbegroeiing toe.
Te veel stikstofmeststoffen kunnen aantasting door bepaalde schimmelziekten bevorderen.
De kweeboom/kweestruik verdraagt snoei uitstekend, hoewel die niet noodzakelijk is. Het verwijderen van ouder hout en het daardoor verschaffen van licht en lucht in de boom is altijd nuttig.
Laag hangende en takken die elkaar kruisen of in de weg zitten tijdig verwijderen. Bij geënte
kweeën regelmatig de grondscheuten (opslag) verwijderen.
Ziekten
Schimmelziekten en plagen komen voor bij de kwee (Cydonia oblonga).
De kweepeer is niet speciaal onderhevig aan bepaalde ziekten; soms heeft hij wel eens last van
rupsen, moniliaziekten, meeldauw, bladvalziekte, schurft en bacterievuur. De vatbaarheid voor
deze ziekten is erg afhankelijk van het ras en de standplaats.
Gescheurde kweevruchten zijn erg vatbaar voor schimmelaantasting.
Bacterievuur (perenvuur).
De toppen van scheuten en de bloemtrossen verwelken en verdrogen (plotseling bruin- zwartverkleuring).
Plaatselijk op de schors van de stam en takken omzoomde dode plekken.
Snoeimateriaal ontsmetten. Besmettingen van takken, bloesem en blad zo vlug mogelijk opruimen. Geen Crataegus monogyna of andere waardplanten in de buurt planten.
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Bladvlekkenziekte
Op bladeren verschijnen donkere roodbruine ronde vlekjes . . . . Bladvlekkenziekte
die samenvloeien tot grote onregelmatige vlekken.
Zieke, bruine bladeren krullen en vallen af. Deze bladval
kan overvloedig zijn. De schimmel overwintert op afgevallen bladeren. Bladeren opruimen.
Gesnoeide bomen drogen sneller op (minder hout in de
boom dat meer licht en lucht toelaat). Zonnige standplaats
uitkiezen.
Meeldauw
De scheuten en het blad worden wit bepoederd en misvormen. Vooral jonge bladeren en scheuten.
Monilia
De vruchten rotten weg.
Cirkelvormige plekjes (sporenhoopjes) op de vruchten

. . . .

Monilia

Tak- en bloesemsterfte
Infectie van de jonge bladeren, via de takken kunnen de
niet-geopende bloemen aangetast worden.
Besmette bloemen geven vruchten die na enkele weken afsterven.
Jonge bladeren, scheuten en bloesems kunnen aangetast
worden.
Bij de snoei mummies en dode twijgen verwijderen.
Schurft
Komt voor aan bladeren en vruchten. Zorgen dat de boom na
een regenperiode tijdig kan opdrogen (zonnige plaats voor
de boom uitkiezen).
Ernstige aantasting aan het blad, deze verwijderen van de
boom en verbranden.
Inwendig bruine vruchten
. . . . Schurft
Uiterlijk lijken de vruchten normaal. Bij het doorsnijden zijn
ze gedeeltelijk of volledig bruingekleurd.
Vruchten vroeger plukken. Vruchten na de pluk zo snel mogelijk verwerken.
Behandel de vruchten met
zachtheid.
In een vroeg stadium kunnen de
vruchten kort na de pluk nog gebruikt worden voor verwerking.
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Slakken bestrijden in aardbei
Bij regenachtig en warm weer is er in de meeste tuinen veel schade van slakken, ook in onze
fruittuin, vooral de aardbei is gewild bij de
slakken. Een zachte winter is gunstig voor het
overleven van vele slakken. Sommige planten
zijn bijzonder aantrekkelijk voor slakken.
Aardbeien zijn meestal erg begeerd door de
slakken. De meest voorkomende naaktslakken
zijn de Spaanse Wegslak en de Kleine Akkerslak. Verder zijn er diverse huisjesslakken,
maar meestal zijn deze minder schadelijk dan
de naaktslakken.
Dit vinden we niet smakelijk.
Symptomen van slakkenschade?
Typische slakkensporen op de grond en de
plantendelen. Aangevreten bladeren, jonge
plantjes waarvan enkel de stengel of de bladnerven overblijven. Indien er glinsterende slijmsporen te vinden zijn, dan is de schade meestal door slakken veroorzaakt. De gaten in de bladeren
zijn bijzonder ruw. Van de kleinere slakkensoorten zijn de slijmsporen meestal bijna niet te zien.
Slakken eten tot de helft van hun lichaamsgewicht per dag. Huisjesslakken voeden zich vooral
met rottende plantendelen, algen en wieren. Zo kunnen naaktslakken de eerste schade aanbrengen, waarna huisjesslakken nadien de rottende bladeren verder opruimen.

Planten waar slakken niet van houden:
. . . . Bieslook
. . . . Hysop
. . . . Knoflook
. . . . Munt
. . . . Oost-Indische kers
. . . . Salie
. . . . Tijm
. . . . Tomatenplanten
. . . . Tuingeranium
. . . . Venkel
. . . . Vingerhoedskruid

Parende naaktslakken in de museumtuin.

Nadelige gevolgen van slakkenaantastingen:
- Kans op bladschimmels en bladval.
- Groeiverzwakking
- Kans op afsterven van jonge aardbeiplantjes.
Hoe slakkenschade voorkomen?
Egels, bruine kikkers, padden, mollen, spitsmuizen, salamanders, eenden en kippen ruimen veel
slakken op. Ook sommige vogels zoals merels en lijsters eten af en toe naaktslakken. Lijsters
hebben een voorkeur voor huisjesslakken. Andere vogelsoorten eten af en toe kleine slakjes.
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In de handel is nu ook een natuurvriendelijk biologisch product verkrijgbaar voor naaktslakken.
Het bestaat uit eitjes van zeer kleine parasitaire wormpjes (aaltjes). Meng het poeder met water
en verspuit het over de grond. De aaltjes trekken in de grond en gaan actief op zoek naar slakken.
De slakken worden geïnfecteerd en sterven snel af. Het product is enkel schadelijk voor slakken
en blijft ca 6 weken actief, zelfs bij regenweer. Dit biologisch product is veilig voor kinderen,
huisdieren en vogels.
Plantenstroken die slakkenvrij zijn gemaakt, kan u beschermen met een omheining van koperfolie, van enkele cm hoogte. Zelfs bloempotten of kuipen kunnen ermee beschermd worden. De
slakken gaan niet dood, maar ze komen niet over de omheining.
Gedroogde zeewier rond uw plantjes leggen is ook een goede bescherming. Zeewier is zoutrijk,
zodat de slakken er niet over kruipen.
Gedroogde tijm en scherpe hulstbladeren gestrooid rond uw plantjes geven ook een bescherming.
Ook koffiedik en gemalen koffie gestrooid rond planten is zeer geschikt en kan sommige naaktslakken zelfs doden.
Biervallen en barrières van droog materiaal zijn natuurvriendelijker.
De bierval werkt ook prima. Graaf een potje met donker bier enkele cm in de grond, zodat de
rand ca 2 cm over de grondoppervlakte komt. Slakken worden aangetrokken en verdrinken in het
bier. Om goed resultaat te hebben moet er per vierkante meter telkens één bierval geplaatst worden. Dagelijks moeten de slakken uit de potjes bier verwijderd en gedood worden. In plaats van
bierpotjes kunnen ook melkpotjes gebruikt worden.
‘s Avonds of ‘s nachts met een zaklantaarn de slakken zoeken en verzamelen. Ook na een regenbui kan u best dit werkje herhalen.
Leg enkele grote rabarberbladeren op de grond en verzamel dagelijks de talrijke slakken die eronder schuilen.
Slakken hebben altijd vocht nodig om zich verplaatsen. Een barrière van droog materiaal zoals
stukjes eierschalen, cacaodoppen, perlite, koffiedik, gedroogde tijm, kalk en basaltpoeder kan
dus helpen. Ook heel fijn gemaakte houtsnippers kunnen uitstekend dienst doen als slakken afweer, ze kruipen er niet overheen.
Maai de graskanten vanaf mei regelmatig zeer kort af. Vandaar komen de eerste slakken naar uw
aardbeiplanten. Hak of schoffel bij droog weer zeer regelmatig en oppervlakkig tussen uw planten. De bovenste grondlaag droogt uit en de slakken krijgen het moeilijker om zich te verplaatsen.
Laat krielkippen lopen onder uw fruitbomen, zij ruimen ook veel ongewenste gasten op. Vooral
in de winter en in het voorjaar zouden de kippen eens vrij moeten kunnen rondlopen in de tuin.
Maak de omstandigheden ongunstig voor slakken! Ruim uw tuin regelmatig op. Slakken verbergen zich graag tussen rottende plantenresten, stenen en afval, in en bij een composthoop, vooral
als deze plaatsen zich ook nog eens in de schaduw bevinden en lang vochtig blijven.
Verwijder de laaghangende takken van struiken en bomen, zodat de schuilplaatsen kunnen opdrogen.
Zorg voor lucht en licht rond de planten. De grond kan dan ook opdrogen, en schoffelen is daarna goed mogelijk. Zo schept u een goed klimaat waardoor veel aardbeiplanten gezonder blijven.
Verwijder regelmatig het onkruid en maak de grondkluiten fijn want hieronder verbergen slakken zichzelf en hun eieren.
Schoffel of hak de tuin regelmatig zodat de slakkeneieren vernietigd worden. Volwassen slakken
kunnen zich moeilijk verplaatsen op deze losse en droge grond.
Succes.
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