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eind januari, april, juli en oktober.

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.
Museum en museumtuin ’t Olde Ras
Zoals bijvoorbeeld: voorlichting geven
Gevestigd aan de Parallelweg Den Helder 1
omtrent aanplantingen, snoeien, bemesten,
NL 6982 DV Doesburg.
natuurlijke bestrijding van ziekten enz.
Elke abonnee kan vragen betreffende deze
zaken aan de stichting stellen. U kunt ook
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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Kolommetje

Agenda 2012
De museumtuin is elke
woensdag- en donderdagmorgen van 8.30 11.30 uur geopend.
Van 13 oktober tot medio april 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 tot en met 11
november 2012 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.

APPEL VERSLAGEN
Het jaar 2012 is een bijzonder jaar voor ons fruitliefhebbers: voor het eerst
in de geschiedenis (voor zover ik me die kan herinneren) is het areaal peren groter dan dat van appels!
Nou en?
Als u zo reageert heeft verder lezen geen zin waarmee ik niet wil zeggen
dat het lezen van dit kolommetje anders wél zin heeft en bijdraagt aan uw
welbevinden.
Het areaal appels is de afgelopen jaren steevast afgenomen, we hebben
het er al eens eerder over gehad. Dat heeft allerlei oorzaken: de slechte
prijzen voor de appels, de grote concurrentie uit het buitenland en zo zullen er nog wel wat redenen zijn. De prijzen van de peren is al jaren (wat)
beter, bovendien is de Conference, de meest geteelde peer, goed en lang
te bewaren zonder al te veel smaakverlies en met weinig uitval. Op het
perengebied is de concurrentie vanuit het buitenland een stuk minder.
Een paar cijfers (afkomstig van het CBS).
Peren worden in 2012 op 8350 ha geteeld, daarvan is 6150 ha Conference. De appelteelt omvat 8120 ha. Elstar is de grootste met 3300 ha
(was in 2011 3370 ha dus een afnemend areaal). Ook het areaal Jonagold en Jonagored daalde (met 4%).
Ik moet toegeven toch wat medelijden te hebben met ‘de appel’ in het algemeen. Kijk ze daar hangen, die prachtige Elstarren (of is het Elstars of,
wie weet, Elstara?). Toch een verrukkelijke appel waar geen buitenlandse
vrucht tegenop kan. Helaas denken de meeste Nederlanders daar anders
over, dat zegt overigens meer over de smaak van de Nederlanders dan
de smaak van de Elstar.
Ze glimmen en glanzen, lijken het nog niet door te hebben dat ze de strijd
aan het verliezen zijn.
Jarenlang lijk je onverslaanbaar maar nu is het toch zover. Ook de nieuwe
appelrassen hebben die teloorgang niet kunnen stoppen.
Hoe zou het op onze fruittuinen zijn? Ik denk dat de cijfers van het CBS
daar niet opgaan. Wij zijn er over het algemeen niet op uit om de nieuwste
rassen te kweken, storen ons niet aan statistieken. Nee, die oude rassen
uit de tuin achter het ouderlijk huis, die heerlijke peer die je vroeger uit de
tuin van de dokter jatte maar die je nu, heel gewoon, zelf een plekje hebt
gegeven (maakt het wel een stuk minder spannend en, geef toe, zo’n half
- rijpe gejatte peer, “Het zoet der zonde” sprak oma in zo’n geval, smeekte
beter dan de rijpe van je eigen boom).
In mijn tuin staan vooral appels en het ziet er niet naar uit dat die zich, ten
opzichte van de peren, zorgen hoeven te maken. Maar ach, de oppervlakte van mijn fruittuin is helemaal niet interessant voor het CBS. Aan de andere kant denk ik dat, als je al die particuliere stukjes fruittuin bij elkaar op
zou tellen, je nog een aardige oppervlakte zou hebben.
En wat nog veel aardiger is: al die liefhebbers, die lyrische verhalen kunnen vertellen over die speciale rasjes die zij nou net wél hebben, rassen
die je nooit meer in de winkel ziet maar die lékker zijn… Die verhalen
staan in geen enkele statistiek maar zijn o zo belangrijk!
Die verhalen hoor je eigenlijk nooit over de Elstar, Jonagold en Jonagored.
Misschien komt de teloorgang daar wel door, wie zal het zeggen?
Peter Kouwenhoven.
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Abonnement
Bij dit nummer van Fructus is de adreslabel uitgevoerd als nota voor het vernieuwen
van het abonnement voor het jaar 2013.
Help u onze administratie en betaald u deze nota per omgaande zodat wij geen herinneringen hoeven te versturen.
Vriendelijke dank voor uw medewerking.
In het eerste nummer van Fructus in 2013 zal de adreslabel uitgevoerd worden als
abonnementskaart, bewaart u hem aub goed, u hebt voor al onze evenementen en uw
bezoeken aan onze tuin, gratis toegang op vertoon van die kaart.

Fruitshow 2012
Wij nodigen u allen uit om de fruitshow die wij op 10 en 11 november organiseren in ons
museumgebouw.
Wij hebben weer diverse nieuwe items in de planning waarbij u uw ogen zult uitkijken.
Onder andere is het thema in dit jaar ‘appelmozaïek’ en ‘minifruittuin’ in het museumgebouw.
Wij verheugen ons op uw bezoek.

Belangrijk laatste nieuws
Ongetijfeld zult u gedacht hebben waar blijft het laatste nummer van Fructus van
dit jaar.
Wij sturen de copij begin oktober naar de drukker en dan ontvangt u half oktober
de Fructus.
Bij mail kontakt met de drukker werd mede gedeeld dat er wat met de persen was.
Maandag 5 november na telefonisch kontakt met een medewerker van de drukkerij, die mededeelde dat de Fructus in ieder geval voor de fruitshow in de bus zou
liggen bij de abonnees.
Donderdagmiddag kon ik geen verbinding krijgen met de drukkerij, ook hun site
was verdwenen.
Na zoeken op internet kwam ik uit bij Omroep Brabant, en wat bleek, woensdagavond was de drukkerij uitgebrand ( u kunt op de site van Omroep Brabant in
hun archief videobeelden van de brand zien). De Fructus werd in Valkenswaard
gedrukt.
In 2009 is de drukkerij al failliet gegaan maar heeft een doorstart gemaakt.
Wij zijn al in kontakt met een nieuwe drukkerij en u zult hopelijk nog deze maand
het laatste nummer van Fructus ontvangen, wij doen ons best om dit te realiseren.
Wij bieden onze verontschuldiging aan voor het ongemak voor u en hopen dat u
begrip hebt voor de situatie.
Hier stond een klein artikeltje over vruchten dat wij later zullen plaatsen.
Met vriendelijke groeten en u allen alvast een voorspoedig en gezond 2013 te
wensen.
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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

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 15 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
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Kasteel Amerongen
IN ONZE

SERIE
KASTELEN
MET
LEIBOMEN
VERTELLEN
WE DITMAAL
KORT OVER
KASTEEL
AMERONGEN.
Het Huys in de middeleeuwen, een ongedateerde prent.

De geschiedenis van Kasteel Amerongen begint officieel in 1286. Op 20 juli van dat jaar
verklaart Floris V van Holland dat Henric en Diederic Borre van Amerongen zijn mannen
van leen zijn geworden van den “Huyse dat si doen timmeren”.
Het kasteel werd in die vroege jaren meerdere malen verwoest en weer herbouwd. In
1557 wordt het Huys verkocht aan Goert van Reede van Saesveld. Hij trouwde met
Geertruid van Nijenrode, die erfdochter van het nabijgelegen “Zuylestein” was.
De eerste kaart waarop Kasteel Amerongen is afgebeeld dateert uit 1597, het jaar waarin het Huys werd erkend als Ridderhofstad.
Frederik van Reede erft het Huys van zijn vader en laat het op zijn beurt na aan zijn
zoon Goert. Met Goerts zoon Godard Adriaan van Reede, die het Huys in 1641 in bezit
krijgt, breekt er voor het Huys een nieuwe
tijd aan.
Godard Adriaan van Reede is bekend als
prominente vertegenwoordiger van de Nederlanden in het buitenland. Samen met
zijn vrouw Margaretha Turnor verfraait hij
het Huys. In februari 1673 werd het Kasteel door de Franse troepen met takkenbossen in brand gestoken. Onder
supervisie van Margaretha wordt er na de
verwoesting direct begonnen met de herbouw.
Het huidige kasteel Amerongen is opgebouwd in de voor die tijd veel voorkomende Hollands-Classicistische stijl.
Het Huys na 1678.
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In 1680 was het Huys klaar. Godard
Adriaan van Reede overlijdt in 1691.
Zijn zoon Godard van Reede-Ginckel
volgt zijn vader op als heer van Amerongen.
Godard van Ginckel is een van de
vertrouwelingen van Stadhouder Willem III. Hij is succesvol in het leger
van de Prins en behaalde in Ierland
belangrijke overwinningen.
Hij wordt onderscheiden en verkrijgt
de titel Graaf van Athlone.
Hij was getrouwd met Philipotta van
Raesfeld, erfdochter van Kasteel
Middachten.
Het huidige kasteel.
Na het huwelijk van Van Ginckels
zoon Frederik Christiaan van Reede,
tweede Graaf van Athlone, met Henriëtte Gravin van Nassau Zuylenstein, is het Huys van binnen geheel naar de eisen van
die tijd aangekleed.
Een inventarislijst uit 1748 geeft een beeld van een verfijnde en weelderige smaak. Er
staat bijzonder meubilair in Huys en de kasten zijn gevuld met porselein, zilver en damast.
Wanneer in 1795 de Fransen de Nederlanden binnenvallen vertrekken de Oranje gezinde mannelijke leden van de familie samen met Willem V naar Engeland. Zij worden
spoedig gevolgd door de vrouwelijke leden.
Dit vertrek naar Engeland betekent voor Kasteel Amerongen een lange afwezigheid van
de eigenaren. Het beheer was in handen van de rentmeester.
De negende en laatste Graaf van Athlone woont op Kasteel Middachten, hij is tevens
Heer van Amerongen. Hij overlijdt kinderloos in 1844.
Het Huys komt daarna via de vrouwelijke lijn in 1879 in bezit van Godard John George
Charles, Graaf van Aldenburg Bentinck.
Godard Graaf van Aldenburg Bentinck vestigt zich op Kasteel Amerongen en brengt het
Huys opnieuw tot bloei.
Hij huwt Auguste Wilhelmine Louise Adrienne Gravin van Bylandt, die hem vier zonen
en een dochter schenkt.
Kasteel Amerongen wordt volgens moderne methoden beheerd. De graaf steunt de bevolking van Amerongen door agrarische projecten op te zetten, Godard geeft de bekende architect dr P.J.Cuypers opdracht veranderingen in het Huys aan te brengen.
Na het einde van de Eerste Wereldoorlog, vanaf 11 november 1918, logeert de Duitse
Keizer Wilhelm II, op verzoek van de toenmalige Commissaris van de Koningin, anderhalf jaar op Kasteel Amerongen. Hij ondertekent hier zijn acte van abdicatie. In mei
1920 verhuist hij naar het nabijgelegen Huis Doorn.
Godard van Aldenburg Bentinck sterft in 1940 en laat het Huys en de tuinen na aan zijn
kinderen.
Zijn erfgenamen bezitten Kasteel Amerongen tot 1976 als onverdeelde boedel en verkopen in 1977 het Huys, interieur en de tuinen aan de Stichting Utrechtse Kastelen die het
in 1982 overdraagt aan de Stichting Kasteel Amerongen.
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De tuin
In de middeleeuwen was er bij kasteel Amerongen nauwelijks sprake van een park- of tuinaanleg. Wel stonden er fruitbomen en was er een
moestuin.
Na de verwoesting van het oude kasteel in februari 1673 is het nieuwe “Huys” op de oude fundamenten herbouwd.
De tuin werd in rechte vakken verdeeld en elk vak
krijgt een eigen invulling zoals moestuin, boomgaard en bosgebied. Verder is een nieuwe buitengracht gegraven.
De tuinaanleg heeft in 1683 nog de renaissancevorm, elk deel van de tuin staat op zichzelf.
De tuin met boomgaard, langs de muur
De tuin van het Kasteel wordt in de 18e eeuw gelinks of de foto stonden vele leibomen.
ometrisch in vakken verdeeld. Er ontstaat een
Baroktuin.
In 1879 laat de nieuwe eigenaar, graaf Godard
John George Charles van Aldenburg Bentinck de tuinen van het Kasteel herinrichten
door tuinarchitect Hugo A.C. Poortman.

Kasteel met muur waarbinnen leibomen stonden, over rassen is niets bekend.

TEKST EN FOTOGRAFIE: STICHTING FRUITCULTUUR; OUDE AFBEELDINGEN VAN PRENTKAARTEN 2012 ©
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Walnotenboom, een sierraad in het landschap

Walnoten
Met walnoot of okkernoot wordt meestal
gedoeld op de vrucht van de gewone
walnoten- of okkernotenboom (Juglans
regia).
De vruchten van andere soorten in het
geslacht walnoot (Juglans) heten ook
zo, hier willen we nog de Zwarte Walnoot
(Juglans nigra) noemen. Deze geeft ook
goede noten maar hebben een bijzonder
harde schaal. Hij vormt prachtige bomen
die gezond zijn en mooi groeien.
In de botanie wordt de walnoot beschouwd als een steenvrucht, dus geen
noot, in tegenstelling tot de eikel en de
hazelnoot.
Bloeien
Mannelijke en vrouwelijke bloemen komen bij de
walnoot aan dezelfde boom voor.
Mannelijke bloemen zijn in katjes verenigd. Vrouwelijke bloemen bevinden zich al of niet in trossen
aan het einde van nieuwe scheuten, die in het
voorjaar ontstaan uit de eindknop van de langloten en uit enkele daaronder gelegen knoppen.
Bij de rassen die bekendstaan als kortlotdragers
komen vrouwelijke bloemen ook aan de kortloten
voor, dus meer gespreid langs de takken.
Vele rassen kunnen vrucht zetten met eigen stuifmeel, maar verschillende bloeitijden van de mannelijke en vrouwelijke bloemen kan dit beletten. Bij
de meeste rassen bloeien de mannelijke en de
vrouwelijke
bloemen
namelijk
Parmantige heren.
niet tegelijk. De
mannelijke
bloemen
bloeien meestal eerst, maar er zijn ook rassen
waarbij het omgekeerde het geval is.
Daarom is het aan te bevelen om tenminste twee
verschillende rassen te planten waarvan de
bloeiperioden van de mannelijke en de vrouwelijke bloeiwijzen elkaar voldoende overlappen.
De dames staan er weer mooi op.
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De walnoot is een windbestuiver. Omdat de mannelijke bloeiwijzen zeer veel stuifmeel
leveren dat over grote afstanden kan worden getransporteerd, worden in commerciële
beplantingen slechts enkele bestuiverbomen per hectare geplant. Bij het planten van de
bestuivers kan het beste rekening worden gehouden met de overheersende windrichting.
Er zijn rassen die zonder eigen of vreemd
stuifmeel toch noten leveren.
De productiviteit kan per jaar en per ras
variëren. Onvoldoende productiviteit kan
voor een deel berusten op (te) vroeg uitlopen van de knoppen in het voorjaar waardoor vorstschade aan de jonge scheuten
en daarmee de vrouwelijke bloemen kan
ontstaan.
Rassen die vroeg uitlopen (zoals Plovdivski, Proslavski, Rita, Nr. 16 en Coenen) lopen meer kans op nachtvorstschade dan
rassen die laat uitlopen (zoals Buccaneer,
Wonder van Monrepos, Parisienne en
De knoppen voor het jaar erop zijn reeds gevormd
Franquette).
(zie het donkere hout onderaan de scheut).
Ook gevoeligheid voor wintervorst, waardoor twijguiteinden kunnen bevriezen en
afsterven, leidt tot verlies aan productie.
Vermeerdering
Walnoten kunnen door middel van zaaien
worden vermeerderd, maar bij gezaaide
bomen zijn de eigenschappen van tevoren
niet bekend. Gezaaide bomen kunnen laat
(maar soms ook erg snel) in productie komen, vaak pas na 10 tot 15 jaar.
Voor de professionele teelt wordt meer en
meer gebruik gemaakt van geënte bomen.
Geënte bomen hebben als voordeel dat
men door voor een bepaald ras te kiezen
vooraf de eigenschappen kan bepalen als
groeikracht, groeiwijze, bloeitijden, productie en egale vruchtkenmerken. Bovendien
wordt door bomen van hetzelfde ras te
planten een uniforme aanplant verkregen.
Geënte bomen komen snel in productie,
soms al na 2 tot 4 jaar.
Voor het enten wordt gebruik gemaakt van
een onderstam. Hiervoor worden meestal
zaailingen van de gewone walnoot (Juglans regia) gebruikt.
Bomen die op een gewone walnoot zijn
geënt hebben een langere levensduur.
Zaailingbomen kunnen bijzonder sterk zijn
en groot worden.
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Tweejarige geënte boom van de reuzennoot ‘Big
Ben’.

Broadview
Rassen
Broadview:
Afkomstig uit British Columbia (Canada). Goed winter;
hard. Matige groeikracht. De mannelijke bloemen bloeien
voor de vrouwelijke. Desalniettemin kan Broadview ook
zonder bestuiving (apomictisch) vruchtzetten.
Goede productie van tamelijk grote langwerpige
noten met goede smaak. Weinig vatbaar voor
ziekten. Broadview is beslist èèn van de betere
rassen die door de matige groeikracht ook geschikt is voor kleinere standplaatsen.
Buccaneer: (boom rechts)
Afkomstig uit het Limburgse plaatsje Neer. Groeit
;
wat sterker dan Broadview en vormt een opgaande kroon. Minder noten dan bij Broadview. De noten zijn tamelijk groot en rond van vorm. Goede
smaak. Loopt vrij laat uit, waardoor er minder
kans is op nachtvorstschade. Omdat de mannelijke bloei meestal geheel binnen de vrouwelijke
bloei valt, is de overlap van beide bloemtypen voldoende voor zelfbestuiving. Aanplant van een bestuiverras kan echter meer zekerheid bieden.
Buccaneer is zelf ook geschikt voor de bestuiving
van veel andere rassen, waaronder bijvoorbeeld
Broadview. Buccaneer is weinig vatbaar voor
ziekten.
Geisenheim Wonder:
;
Een nieuw ras welke in 1983 is ontstaan op het proefstation in Geisenheim
(Duitsland). Matige groeikracht. De mannelijke bloeiwijzen bloeien eerst, doch dit
ras vormt voornamelijk apomictische (de zaadkern van het stuifmeel versmelt niet
met de eicel waardoor de kiem alleen de eigenschappen van de moederplant bevat) vruchten. Goede productie van noten met een prima kwaliteit. Loopt laat uit.
Zeer weinig vatbaar voor ziekten. Alhoewel de praktijkervaringen nog beperkt
zijn, lijkt dit een zeer waardevol ras.
Weinheimer:
;
Afkomstig uit Duitsland. Matige groeikracht. Tamelijk goede tot goede opbrengst.
Vrij grote noten met zeer goede smaak. Kan apomictisch vrucht zetten, alhoewel
de productie verbetert bij kruisbestuiving. Kan in natte jaren aangetast worden
door ziekten.
Parisienne:
;
Afkomstig uit Frankrijk. Sterke groei met vrij steile
groeiwijze. De vruchtbaarheid treedt laat in, daarna
goede opbrengst aan vrij grote tot grote noten met goede smaak. De knoppen lopen laat uit en ontlopen daardoor de nachtvorsten in het voorjaar. De mannelijke
bloeiwijzen bloeien voor de vrouwelijke. Geen overlap,
kruisbestuiving is nodig. Weinig vatbaar voor ziekten.

Parisiënne
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Franquette:
Afkomstig uit Frankrijk. Sterke groeier. De vruchtbaarheid treedt net als bij Parisiënne
;
laat in. De knoppen lopen laat uit en ontlopen daardoor de nachtvorsten in het voorjaar.
Ook bloeien de vrouwelijke bloemen echter erg laat, waardoor ze de mannelijke bloei
van de meeste andere rassen ontlopen. Hierdoor is de vruchtzetting vaak onbevredigend. Voor de noten kan daarom beter een ander ras
worden geplant. De houtkwaliteit van Franquette staat bekend als zeer goed.
Esterhazy II
Esterhazy II:
Stamt van origine uit Hongarije. Groeit middelsterk en
;
breedkronig. Bloeit laat en behoeft geen andere bestuiver. Vormt middelgrote noten met een erg goede smaak.
Soleze:
Eveneens afkomstig uit Frankrijk. Soleze begint pas op wat latere leeftijd te produ;
ceren, een eigenschap die bij meer Franse rassen voor komt. Daarna is de productie
echter goed. De mannelijke bloemen bloeien voor de vrouwelijke. Draagt grote noten
van goede kwaliteit. Alhoewel de bomen langzaam groeien, kunnen ze op latere leeftijd
toch een grote omvang krijgen. Enigszins vatbaar voor ziekten.
Rita:
;
Afkomstig uit de Poolse Karpaten. Zwakke groeier met dichte kroon. Loopt vroeg uit.
Grote opbrengst aan middelmatig grote noten. De noten hebben dikwijls een asymmetrische vorm (scheef uiterlijk). De mannelijke en vrouwelijke bloeiperioden overlappen
elkaar grotendeels. Daardoor is Rita een zelfbestuiver. Weinig vatbaar voor ziekten.
Nr. 16:
;
Ontstaan als een zaailing van Rita. Afkomstig uit Michigan (USA). De groeikracht is te
omschrijven als matig. Nr. 16 is dus geen sterke groeier, maar groeit wel wat sterker
dan Rita. Loopt tamelijk vroeg uit. Net als bij Rita overlappen de mannelijke en vrouwelijke bloeiperioden elkaar grotendeels, daardoor is ook Nr. 16 een zelfbestuiver. Goede
productie van fraaie grote langwerpige noten met een scherpe punt. Weinig vatbaar
voor ziekten.
Nr. 26:
;
Stamt uit Geisenheim, Duitsland. Groeit middelsterk en breed maar vormt een wat kleinere kroon en is daardoor voor kleinere tuinen geschikt. Loopt laat uit en draagt vroeg,
goed en regelmatig vruchten. Bestuift zich zelf. Brengt middelgrote noten voor met een
goede smaak.
Coenen:
;
Afkomstig uit Veghel (Nederland). Forse groeier met een brede losse kroon. Loopt
vroeg uit. Heeft een bestuiver nodig die vroeg mannelijk moet bloeien (Broadview is geschikt). Grote tot zeer grote noten met goede smaak.
Axel:
;
Afkomstig uit Nederland/België. Krachtige opgaande groeier. Vanwege de extreem grote noten is Axel waarschijnlijk de grootste walnoot die er is. De noten zijn echter vaak
slecht gevuld en slecht bewaarbaar. Middelmatige smaak. Door de zeer grote noten
wel een leuke curiositeit. De Axel is zeer geliefd in België. De reden is dat de Belgen
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meer dan Nederlanders graag verse noten eten en dan is de Axel bij uitstek geschikt. Het is een ‘sappige’ noot met een voor liefhebbers fijne smaak. Door zijn
sappigheid is de Axel moeilijk te bewaren en hij kan dan muf worden of schimmelen. Een Coenen heeft vers gegeten al een sterkere nootsmaak. De Axel heeft
een zachte smaak. Hij levert naar verhouding echter veel nootvlees.
Proslavski:
Afkomstig uit Bulgarije. Sterke groei met breed uitgroeiende kroon. Donkergroen
;
loof met zeer grote bladeren. Loopt vroeg uit. De mannelijke bloeiwijzen bloeien
zeer vroeg. Er is slechts een heel klein gedeelte overlap. Hierdoor is kruisbestuiving nodig (bijvoorbeeld door Buccaneer, Rita, Nr. 16, Coenen). Grote langwerpige noot met dikke schaal. Zeer goede smaak. Weinig vatbaar voor ziekten.
Plovdivski:
Afkomstig uit Bulgarije. Matige groeikracht met brede kroon. Loopt vroeg uit. De
;
mannelijke bloeiwijzen bloeien voor de vrouwelijke. Heeft een bestuiver nodig.
Grote langwerpige noten met een dikke schaal en een grote kern. Zeer goede
smaak.
Hansen:
;
Afkomstig uit Ohio (USA). Zeer winterhard ras met een tamelijk zwakke groeikracht. De mannelijke bloeiwijzen bloeien voor de vrouwelijke; heeft een bestuiver
nodig. De bijzonderheid van Hansen is dat de kleine ronde noten in grote trossen
aan de boom hangen, soms wel tot 13 stuks bij elkaar. De smaak is goed en de
noten zijn gewoonlijk goed gevuld. Weinig vatbaar voor ziekten.
Roter Donau:
;
Afkomstig uit Duitsland/Oostenrijk. Middelmatige groeikracht. Dit bijzondere ras
draagt middelgrote noten met een rode kern. Men zou dit dus de bloedsinaasappel onder de walnoten kunnen noemen.
Laciniata:
;
Wordt niet geteeld om de noten, maar om de prachtige
diep ingesneden bladeren. Zwakke tot matige groeikracht.
Goede winterhardheid. Prachtige sierboom.

Purpurea

Purpurea:
;
Wordt niet geteeld om de noten, maar omdat de bladeren
van deze boom rood van kleur zijn. De noten die gevormd
worden zijn overigens wel eetbaar en intern eveneens
rood van kleur. Groeit langzaam en vormt daarom meer
een grote struik dan een echte boom. Bovendien is dit ras
niet geheel winterhard en vriezen de jonge twijgen in de
winter gemakkelijk een stukje in. Is pas relatief recent ontdekt (1938) en tot op dit moment zeldzaam. Voor de echte liefhebber.
De grond
De walnoot groeit op vele grondsoorten, maar groeit het beste op vruchtbare, goed waterdoorlatende, diept bewortelbare grond met veel humus. De walnoot is kalkminnend.
De optimale zuurgraad van de grond ligt tussen pH 6,5 en 7,5. Vooral voor de opbouw
van de schaal hebben de bomen veel kalk nodig.
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De walnoot vergt minimaal 80 cm doorwortelbare grond. De grond moet voor de aanplant van jonge walnotenbomen worden bewerkt. Eventuele ondoordringbare lagen dienen te worden gebroken door diepploegen. De grond moet goed worden gemest met
organische stof of stalmest.
Om wortelziekten te voorkomen geen walnotenbomen planten direct na bosontginning.
Wacht een jaar of drie en verwijder alle oude wortelresten. Grasland moet minimaal een
halfjaar voor aanplant worden los gemaakt en ondergewerkt om het gras goed te laten
verteren.
De aanplant
De walnoot moet jong aangeplant worden. Bij het planten van oudere bomen is de terugslag groot en duurt het lang voordat de boom noten gaat dragen.
Tweejarige veredelingen van minimaal 1.80 meter hoog zijn het beste om aan te planten. Het wortelstelsel is dan 3 jaar houd. De planttijd is meestal tussen november en januari/februari. Het plantgat moet groot genoeg zijn om de wortels er goed gespreid in te
planten. De plantdiepte moet zodanig worden gekozen dat de bovenste zijwortels 5 tot
10 cm onder het maaiveld liggen. Niet te diep te planten, dat vertraagt de groei. De
kwekerij diepte is meestal correct. De plantgaten voor jonge walnootbomen variëren van
30-60 cm doorsnee tot 25-30 cm diepte. De wortels moeten ruim en los in het plantgat
kunnen worden uitgespreid. Beschadigde of gebroken wortels worden weggesnoeid.
Geen andere wortels weghalen, dat tast de groeireserve aan en bemoeilijkt het aanslaan van de boom. De wortels worden uitgespreid en daartussen wordt de losse aarde
goed aangedrukt. Eventueel in het plantgat tuinaarde of andere bodemverbeteraar toevoegen; in geen geval meststoffen op de wortels doen, dit zal dan de wortels verbranden waardoor zelfs de boom kan afsterven. Goed begieten voor dat het gat wordt dicht
gemaakt.
De boomspiegel (bovenkant plantgat) bedekken met oude stalmest of ander vochtig organisch materiaal.
De jonge bomen hebben het vaak moeilijk om het van het onkruid te winnen. De ondergrond moet daarom goed schoon worden gehouden, onkruid en gras beconcurreren de
jonge bomen op licht, water en voedingsstoffen.
Snoeien
Snoeien kan het beste in juni, wanneer de boom volledig uitgelopen is. Dit geeft de beste wondgenezing en een goede hergroei, zodat de boom in een goede evenwichtstoestand de winter in gaat. Bovendien is er weinig kans op het binnendringen van
ziektekiemen, omdat de walnoot tijdens het groeiseizoen de grootste weerstand heeft.
Vruchtbare rassen die aanvankelijk steil groeien, kunnen later toch breed uitgroeien
door het uitzakken van de takken bij vaak grote vruchtdracht.
Het jaarlijkse snoei onderhoud is afhankelijk van de gekozen teelvorm (plantafstand, ras
en snoeivorm), over de snoei bij walnoten bestaat onder deskundigen nog meer verschil
van mening dan bij andere fruitbomen, en dat wil wat zeggen!
Voor snoeien geldt: jong beginnen en vaak, maar matig ingrijpen.
Het weghalen van nog levende takken wordt door de walnoot slecht verdragen.
Het kan alleen als de takken niet dikker zijn dan 5 cm, Grotere wonden genezen slecht
en gaan vaak rotten. Dikkere takken alleen weghalen als ze afgestorven zijn.
Bij verschillende bomen in de museumtuin is gebleken dat het snoeien in het gehele
jaar kan zonder erge schade.
Gedurende vele jaren zijn de bomen gesnoeid en er is geen bijzondere schade aan de
bomen opgetreden. We hebben wanneer het ons uit kwam gesnoeid, dik of dunne takken. Oud hout verwijderen we altijd.
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Ziektes en plagen
De schadelijkste bacterie ziekte is Bacteriebrand (Pseudomonas juglandis). De bacterie tast knoppen, vruchten, bladeren en
scheuten aan. De boom gaat er niet aan ten
gronde, maar de oogstderving is zeer aanzienlijk.
Het is te herkennen door bruine, later zwarte
vlekken op bladeren en bolsters. De ziekte
wordt via stuifmeel overgebracht. Het is daarom zaak ook de bomen in de naaste omgeving in de gaten te houden. De bacteriebrand
tast ook de gemengde knoppen aan, waardoor ook de oogst in het volgende jaar wordt
bedreigd. Niet alle rassen zijn gevoelig voor
bacteriebrand.
Bacteriebrand treedt vooral op hoge luchtvochtigheid, regen en warmte (tussen de 16
en 29 graden) en sterke groei (jonge bomen!). Ook veel stikstof en water zijn ongunstige factoren.
Alle aangetaste noten verwijderen en de kankers in de boom wegknippen.

Bacteriebrand

Gezond blad

Ziektes worden voorkomen door ieder jaar de
afgevallen bladeren, takken en bolsters te
verzamelen en te verbranden. Hetzelfde
geldt voor snoeihout. Een schone ondergrond voorkomt ziektes en plagen. Het is
goed om organische mest (stalmest) te gebruiken.
Bladvlekkenziekte (Microstoma juglandis)geeft op zowel de bovenzijde als wel de
onderzijde van het blad zwarte vlekken. Aangetast blad vergeelt en valt er af. Ook de
scheuten en bolsters kunnen bruine vlekken
krijgen. Nat lenteweer bevordert deze bladvlekkenziekte. Het beste is om het gevallen
blad te ruimen en af te voeren.
De Walnootgalmijt (Aceria erinoea) ook wel
genoemd de okkernotenviltmijt kan zorgen
voor holle bobbels op het blad, aan de onderzijde van het blad zijn harige structuren te
zien. Grote schade veroorzaken deze mijten
niet. Er is niet veel aan te doen om dit te
voorkomen. De mijten zijn kleiner dan 0.1
mm en om te overwinteren kruipen ze in de
knoppen om vervolgens in het vroege voorjaar de nieuwe bladeren weer aan te vallen

Bladvlekkenziekte

Galmijt
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Groei en bloei
De walnoot is eenhuizig, dus met mannelijke en vrouwelijke vruchten gescheiden aan
èèn en dezelfde boom. De mannelijke bloemen zitten op katjes die ongeveer 10-11 cm
lang zijn. Elk katje telt 100 tot 160 bloemen. De onderste bloemen op het katje zijn het
grootst. Iedere mannelijke bloem heeft een schutblad, bloembekleedselen en een
variërend aantal meeldraden. De grotere bloemen onder aan het katje hebben de meeste meeldraden. Elke meeldraad bevat zo’n 1800 stuifmeelkorrels. Iedere boom kan dus
ontelbaar vele stuifmeelkorrels produceren, hetgeen nodig is omdat de walnoot een
windbestuiver is en er dus veel stuifmeel verloren gaat.
De katjes worden al in de zomer en de herfst voorafgaande aan de bloei in het daarop
volgende jaar aangelegd. Het zijn kegelvormige kropachtige structuren in de bladoksels.
De temperatuur heeft grote invloed op de ontwikkeling van de katjes in het voorjaar.
Warm weer versnelt de groei, koude vertraagt de ontwikkeling. De mannelijke bloeiperiode kan daardoor per jaar verschillen. Strenge (nacht)vorst vernietigt de katjes en storm
kan de katjes van de boom blazen. De katjes verschijnen bij de veredelde rassen na 3-4
jaar. Het stuifmeel van een boom komt in 8-14 dagen vrij, het meeste stuifmeel in een
periode van 5-6 dagen. Bij warm weer duurt deze bloeiperiode nog korter. Het vrijgekomen stuifmeel is 2-3 dagen kiemkrachtig. De vrouwelijke bloemen worden later aangelegd dan de mannelijke en bevinden zich in knoppen aan het eind van de èèn-jarige
twijgen. De knop bevat 1 tot 3 vrouwelijke bloemen en een beginsel voor een gebladerde scheut. De vrouwelijk heeft een omwindsel van schutblad en twee voorbladen en is
vergroeid met de bloembekleedselen. Het vruchtbeginsel is bekroond met een tweelobbige stempel en bestaat uit twee vruchtbladen. Het stempel heeft vele plooien en daardoor een groot oppervlak, noodzakelijk bij windbestuiving.
Ontwikkeling van de noot
Na de bevruchting neemt de noot snel in omvang toe en bereikt na ongeveer 3 maanden de uiteindelijke grootte. De snelste groei vindt plaats tot half juli, daarna vertraagd
het tempo omdat de schaal zich gaat vormen, wat veel bouwstoffen vraagt. Dit duurt tot
eind juli. De uiteindelijke grootte van de noot is bereikt en de kernvorming vangt aan,
wat een maand duurt. Daarna gaan de tussenschotten verhouten. Begin oktober begint
de binnenkant van de bolster zo te veranderen, dat ze niet meer aan de schaal hecht.
Wanneer het weefsel tussen bolster en schaal helemaal bruin is en het kernvlies nog
licht dan is de noot rijp. De bolster splijt en de noot valt er uit. Gemiddeld gebeurt dit
rond medio oktober.
De oogst
De noten worden geoogst als ze rijp zijn, dat wil zeggen uit de bolsters vallen. Dit duurt
per ras zo’n 2-3 weken. Het (handmatige) rapen dient iedere 2-3 dagen te gebeuren om
schimmelvorming op de noten te voorkomen De noten moeten zo snel mogelijk na het
afvallen worden gewassen en gedroogd. Verse noten kunnen gekoeld enige dagen worden bewaard en zijn een delicatesse waarvan ook noten op brandewijn kan worden gemaakt. Na het oogsten worden de noten gedroogd. Noten kunnen het best gedroogd
worden door de buitenlucht via de wind. Eerst worden de noten gewassen.
Smaak
Het witte vruchtvlees van de verse Hollandse natte walnoot heeft een zacht/zoete
smaak. Om het witte vruchtvlees zit een geel schilletje, dat bitter smaakt. De bittere
smaak verdwijnt met een aantal dagen. Als de noten vers zijn, kun je het schilletje makkelijk verwijderen.
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Walnootolie
Volgens Spaans onderzoek (Hospital Clinico in Barcelona)
blijkt dat walnoten een positieve rol vervullen binnen de
voeding. Walnoten leveren een bijdrage aan het flexibel en
elastisch houden van de aderen. Zij verbeteren de conditie
van de endotheelcellen op de binnenwand van de bloedvaten (o.a. goed voor laag houden cholesterol). Dat wordt
verklaard door de vetzuursamenstelling, walnootolie bevat
immers ruim 10% alfa-linoleenzuur en maar liefst 58% cislinolzuur. Wetenschappers van de University of Scranton in
Pennsylvania hebben 9 verschillende noten onderzocht en
ontdekt dat walnoten bijna twee keer zoveel antioxidanten
bevatten als amandelen, pinda’s, pistachenoten, hazelnoten, paranoten, cashewnoten, macadamia’s en pecannoten. Walnoten bevatten met name de mineralen fosfor,
magnesium, zink, ijzer en kalium. Ook zijn ze een bron van
vitamine B1, gamma-tocoferol (een vorm van Vitamine E)
en foliumzuur.
Walnotenlikeur
Neem 6 onrijpe walnoten die u plukt in de laatste week van
juni. De noten zijn dan nog geheel zacht van binnen wat
noodzakelijk is. Snijdt ze in vier of meer delen met een
scherp en stevig mes. Neem 50 gram suiker waarvoor u
ook bruine suiker kunt gebruiken. In een pot van 1 liter doet
u !/" liter Doppelkorn of inmaakbrandewijn. Sluit de pot met
een draaisluiting. Dit laat u nu 6 weken staan terwijl u om
de 2 dagen de pot goed omschud. Nu kunt u de likeur
filteren door een witte koffiefilter. De likeur is klaar en
onbeperkt te bewaren. In plaats van onrijpe walnoten kunt
u ook een gewoon wijnglas vol met groene jeneverbessen
nemen. U zult versteld staan van de exclusieve smaak.

Walnotenperserij ‘Le Moulin de la
Tour’ in België.

TEKST EN FOTOGRAFIE: BENNIE GIESEN 2012 ©
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Bomen vormen
IN HET VORIGE NUMMER VAN

FRUCTUS HEBBEN WE DE
VERSCHILLENDE SOORTEN
HOUT EN KNOPPEN UITEEN
GEZET IN ONZE SERIE BOMEN
EN LEIBOMEN VORMEN. IN DIT
NUMMER ZULLEN WE HET
ONDERHOUD AAN DE BOMEN
BEHANDELEN.

Mooi gevormde parasolbomen

Bij de snoei in de wintermaanden willen we bereiken dat door die snoei van overbodig
hout, de sapstroom naar de gehele boom wordt geleid en dan vooral naar het vruchtdragende deel van de boom. Ook bereiken we dan dat het gedeelte van de boom waar
er zich geen of te weinig vruchthout vormt, dit wordt gestimuleerd. Dus eigenlijk willen
we de sapstroom sturen waar we die hebben willen. Een sapstroom die in evenwicht
wordt geleid. We laten aan de bovenste delen van het vruchthout wat zijscheutjes staan
om de sapstroom
Als uit een oog van vorig jaar een
te benutten. Zo
scheut is gegroeid en we deze willen
dwingen we om
vormen tot een vruchthoudende
scheut, snoeien we deze terug tot 2 - 5 (slapende) knopogen. Bij een scheut die middelmatig
pen uit te laten
sterk groeit wordt de scheut op drie
lopen. Dit wordt
ogen teruggesnoeid. De drie over geOvergangsknop
bleven ogen zullen gelang hun positie hierna afgebeeld
of korthout
verschillend reageren. Het oog aan het en beschreven.
eind zal meer sap krijgen dan de ande- Dit bereiken we
re twee ogen. Het zal een houtscheut
onder andere
of kortlot vormen met sterke groei.
Houtdoor de scheuten
Het middelste oog zal minder sap ontscheut
vangen en een overgangsknop of kort- uit en omlaag te
sterke
buigen. Niet alle
lot vormen.
Overgangsknop
scheuten zullen
of slapend oog

1’- jaar

2’- jaar

Bloemknop

Hoofdtak

Slapend oog
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Overgangsknop

In het eerste jaar wordt de hoofdtak tot op het eerste oog teruggesnoeid.
In het tweede jaar heeft het slapand oog aan de basis zich ontwikkeld tot overgangsknop. De
overgangsknop aan de bovenzijde
heeft zich ontwikkeld als bloemknop. Het oog aan het scheutje
heeft zich tot een langere scheut
ontwikkeld.
Snoei nu de scheut tot aan de
bloemknop terug zoals in de tekening staat aangegeven zodat zich

Inkerving voor versterking sapstroom naar scheut

Slapend oog

Bloemknop

Overgangsknop

Overgangsknop
Slapend oog

Slapend oog
Overgangsknop

Bij teveel ogen zal de ontwikkeling minder zijn, de meest rechtse had zich dan als een
overgangsknop ontwikkeld.
Snoei de overgangsknop weg en
kerf de bast in (de helft van de
bast rondom insnijden), zie middelste tekening.

In het tweede jaar had het oog
aan de basis als slapend oog
ontwikkeld, het bovenste oog zal
zich dan ontwikkeld hebben als
overgangsknop.

In het derde jaar zal het oog aan
de basis zich ontwikkeld hebben
tot overgangsknop.
Het bovenste oog zal dan zich
ontwikkeld hebben tot bloemknop.

gelijk gesnoeid of ingekort moeten worden, sommige zullen we langer of korter houden.
Scheuten die in de winter dan geen vruchtknoppen dragen kunnen dan verwijderd worOvergangsknop

Drie ogen staan laten
Bloemknop
Overgangsknop

Kort wegsnoeien
5 ogen laten staan
Bij overmatige ontwikkeling van
de ogen moet de onderste
scheut op 4 - 5 ogen teruggesnoeid worden.
De bovenste wordt geheel weggesnoeid.

Overgangsknop
In het volgende jaar wordt de
middelste scheut aan de basis
weggesnoeid.
De linkse scheut wordt tot op
drie ogen teruggezet.
De onderste scheut wordt geheel
verwijderd.

Bloemknop
In het derde jaar zullen de twee
ogen aan de basis van de onderste scheut uitgegroeid zijn tot
bloemknoppen.
Ons doel.

den. Indien we scheuten nodig hebben voor de vervangingssnoei laten we die wel
staan.
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x

x

Indien er zich drie scheuten
hier bevinden wordt het bovenste gedeelte verwijderd
(linkse tekening) om zo de
knop x te stimuleren.
De onderste scheut wordt op
drie ogen ingekort.
Het jaar erop wordt alles verwijderd wat uit de drie ogen
is gegroeid, boven de bloemknop x.

x

x

x
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Indien zich twee scheuten
hebben ontwikkeld worden
deze zoals op de linker tekening is aangegeven verwijderd. Bij de onderste scheut
laten we twee ogen staan
om de knop x voldoende tot
ontwikkeling te laten komen.
Het volgende jaar zal zich
deze knop (x) dan hebben
ontwikkeld tot een vruchtknop, kort hierboven wordt
de rest wat gegroeid is verwijderd (rechtse tekening).

x

Bij gebogen scheuten met
bijvoorbeeld drie uitlopers
die achter de knop x staan,
wordt de bovenste uitloper
op drie ogen teruggesnoeid.
De andere worden geheel
verwijderd. Zo wordt het oog
x versterkt.
In het jaar erop is de knop x
uitgegroeid tot een bloemknop.
De drie ogen welke zijn uitgelopen op de rug van de
scheut, worden nu aan de
basis, zoals in de tekening is
aangegeven, geheel verwijderd.

Indien er zich maar èèn
scheut op de tak bevind
wordt die op èèn oog teruggesnoeid.
De knop x wordt hierdoor gesterkt.
Het jaar volgend hierop zal
de knop x zich ontwikkeld
hebben tot een bloemknop.
De uitgelopen scheut die uit
het ene oog is gegroeid
wordt met het stompje geheel verwijderd.
x

x

x

Indien er zich in het eerste
jaar al een bloemknop x gevormd heeft, kan men volstaan met alle scheuten te
verwijderen die na die plek
zitten.
In onze museumtuin hebben
we zelfs bij het enten in april
(copuleren) datzelfde jaar al
wel eens een vrucht gehad
aan die ent.
Is per ras uiteraard verschillend.

Tak goed gevormd met bloemhout (bloemhout is wat te lang).

TEKST, TEKENINGEN EN FOTOGRAFIE: BENNIE GIESEN 2012 ©
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(FRUIT-)BOMEN SCHRIJVEN
GESCHIEDENIS
MENSEN, DIEREN

EN PLANTEN
GROEIEN EEN
BEPAALDE PERIODE
VAN HUN LEVEN
TOT ZE HUN
UITEINDELIJKE
GROOTTE HEBBEN
BEREIKT.

BIJ MENSEN EN

DIEREN IS MEESTAL
WEL TE ZIEN OF
MEN TE MAKEN
HEBT MET EEN
JONG, EEN WAT
OUDER OF EEN OUD
MENS OF DIER.

Plantage met fruitbomen die meer dan 100 jaar oud zijn!

BIJ PLANTEN IS DAT
MOEILIJKER.

AAN EEN PAARDEBLOEM KUN JE

NIET ZIEN OF HET OM EEN OUDE
OF EEN JONGE PLANT GAAT.

BIJ BOMEN IS DAT GEMAKKELIJKER.
JONGE BOMEN WORDEN MET HET
OUDER WORDEN GROTER EN
DIKKER.

Bij (omgezaagde) bomen kun je zelfs zien of ze
jong of oud zijn: ieder jaar ‘maakt’ de boom een
ring van hout in zijn stam (en de takken). Als je
het aantal ringen telt weet je hoe oude de boom
of tak is. Als je doorsnede of de omtrek van de
afgezaagde stam opmeet kun je, met een speling van een paar jaar, bepalen hoe oud een niet
omgezaagd exemplaar van dezelfde soort is (deTellen maar.
zelfde soort: iedere boomsoort heeft zijn eigen
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groeisnelheid. Een snelgroeiende, dikke wilg kan daarom jonger zijn dan een langzaam
groeiende, dunne, zomereik!).
Ieder jaar een jaarring. Aan de jaarringen kun je het een en ander aflezen: was het een
goed of slecht groeiseizoen? Van welke kant komt de meeste wind?.
DE OPBOUW VAN DE STAM
De opbouw van de stam is gelijk aan die van een tak, uiteraard is de stam dikker dan de
tak.
Kernhout
Het hart van de stam of tak
heeft vaak een wat afwijkende
kleur. In dit (dode) kernhout zijn
in de loop van de jaren afvalstoffen opgeslagen, die voor het
kleurverschil zorgen ten opzichte van het levende spinthout.
Met het ouder worden van de
1 - kernhout
boom kan de doorsnede van
2 - kernhoutringen
het kernhout groter worden.
3 - jaarringen
Omdat het kernhout dood is en 4 - cambium
dus niet meer bijdraagt aan de 5 - bast
groei van de boom is het geen 6 - schors
levensbedreiging voor de boom 7 - spinthout
8 - kernhout
als het wegrot.
Dat is te zien bij knotwilgen,
waarbij het hart verdwenen is
en alleen nog de levende ‘rand’ overeind staat (het kernhout van wilgen is zacht waardoor het gemakkelijk weg rot). Het lijkt alsof zo’n holle stam zwakker is dan een massieve stam maar dat is schijn: een holle ijzeren pijp is moeilijker te buigen dan een
massieve staaf met dezelfde omvang en dat gaat ook op voor een holle en niet holle
boom.
Jaarringen
In en om het kernhout zitten de jaarringen. De lichtgekleurde, levende jaarringen worden spinthout genoemd. Omdat de jaarringen, verdeeld over het groeiseizoen (lente tot
en met de herfst, met de snelste groei in de lente) gevormd worden, ziet u kleurverschillen waardoor de jaarringen meestal goed te onderscheiden zijn. Niet bij iedere boom is
dat het geval, jaarringen vallen nauwelijks op bij, om maar een boomsoort te noemen,
een paardekastanje.
Cambium
Tussen hout en bast zit een dun laagje, het cambium. Aan de binnenkant vormt het
cambium hout, aan de buitenkant bast. Zonder cambium geen groei!
De wortels, en dan met name de allerdunste wortels, de haarwortels, nemen vocht en
(daarin opgelost) allerlei voedingstoffen op. (De dikke wortels zijn er vooral om de boom
overeind te houden. Trekwortels worden die wel genoemd).Via de bast worden vocht en
voedingsstoffen door de boom getransporteerd: van de wortels naar de stam, de takken, knoppen en bladeren. Het omgekeerde vindt ook plaats: voedingsstoffen, gemaakt
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in het blad (dankzij fotosynthese in de groene delen van de plant, waarbij onder andere
koolzuurgas onder invloed van zonlicht omgezet wordt in zuurstof en koolhydraten/suikers, worden vervoerd naar takken, stam en wortels. Als de bast rondom ingesneden
wordt tot op het hout dan gaat de boom dood omdat de sapstroom dan onderbroken
wordt. De boom kan dan geen vocht en voeding meer op nemen voor het deel van de
boom boven de inkerving. Het stuk onder de insnijding wordt wel gevoed, daar kunnen
knoppen uitlopen waarna op het onderstuk weer nieuwe takken gevormd worden.
Groeien
Bomen (en struiken) groeien aan de uiteinden van hun takken. Aan het eind van een tak
zit een eindknop, uit die eindknop groeit een nieuw stuk tak. Als u dit weet is het antwoord op de volgende vraag niet moeilijk. Iemand kerft zijn naam op 1,5 meter hoog in
de stam van een boom. De boom is op dat moment 10 meter hoog. Hoe hoog zit de
naam als de boom 20 meter hoog is en hoe hoog als de boom 30 meter hoog is? Uiteraard zit de naam dan nog steeds op 1,5 meter hoogte omdat de boom alleen via eindknoppen groeit. Wel rekt de naam in de breedte wat uit omdat de stam dikker wordt.
Jaarringen
Er wordt ieder jaar een jaarring gevormd. Aan de hand van het aantal jaarringen kan
men te weten komen hoe oud de boom of tak was op het moment dat hij gekapt werd.
Maar men kan nog meer zien aan de jaarringen. Zo is de geschiedenis van de boom
gemakkelijk af te lezen!
Brede en smalle jaarringen
Er zijn bomen die snel groeien zoals wilgen en populieren en langzame groeiers zoals
eiken en beuken. Ook bij fruitbomen treden groeiverschillen op. De jaarringen van
snelle groeiers zijn breder dan die van
langzame groeiers. Een beuk van 50
jaar oud is dan ook een stuk dunner
dan een wilg van die leeftijd. Bomen
die langzaam groeien, dus met smalle
jaarringen, leveren over het algemeen
harder hout dan bomen met brede
jaarringen.
Goede en slechte groeiseizoenen
Aan de breedte van de jaarringen van
één boom is nog meer te zien. In goede groeiseizoenen (niet te warm, niet
te koud, niet te droog en niet te nat)
maken bomen verhoudingsgewijs bre- Hergroei van een kersenboom na rigoureuze afzaging van de stam.
de jaarringen. In slechte seizoenen
zijn ze smal(-ler). Aan de breedte van
de jaarringen is dus te zien wat een
goed groei - jaar en wat een slecht groei - jaar was. Met een beetje moeite zijn de gegevens over zo’n seizoen vaak nog wel terug te vinden op internet. Tel het aantal jaarringen van buitenaf (de binnenste, centrale jaarring is de oudste, groei vindt immers plaats
aan de buitenkant). Op die manier wordt duidelijk in welk jaar de jaarringen gevormd
zijn en is te zien of in het jaar van een smalle ring inderdaad sprake was van een slecht
seizoen (veel droogte, te nat, te koud of juist te warm).
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Beschikbare voedingsstoffen
Naast het groeiseizoen is ook de hoeveelheid beschikbare voeding af te lezen aan de breedte van de jaarringen.
Het is moeilijker om aan vergelijkingsmateriaal te komen
omdat de stamschijven van dezelfde boomsoort afkomstig
moeten zijn maar van verschillende groeilocaties. Zo is
een zomereik van 40 jaar, die groeit in Flevoland (vruchtbare grond met volop voeding en voldoende beschikbaar
vocht) twee keer zo dik als een 40 jarige zomereik op de
Veluwe (groeiend in arm zand met weinig voeding en
soms vocht te kort).

Oud en nieuw!

Windrichting
Bomen, die op winderige plekken groeien, zoals aan zee
of midden in een kale polder, vormen andere jaarringen
dan hun soortgenoten, die groeien op beschutte plekken.
De jaarringen aan de windkant zijn smaller dan aan de
luwe kant van de stam. Aan de jaarringen is dus te zien
hoe de boom gestaan heeft ten opzichte van de meest
heersende windrichting (uit het zuid - westen).

Groei meten
De groei van een boom is gemakkelijk te meten. Als men dat een
aantal jaren zou doen zou men
de groei in beeld kunnen bren
1 - hoek 45
gen. Hoe te meten?
2 - hoogte oog
U kunt op gezette tijden de omtrek van de boomstam meten.
Doe dat steeds op dezelfde hoogte (bijvoorbeeld op 150 cm, lager
wordt de omtrek groter, hoger
juist minder). Ook de hoogte van
de boom is gemakkelijk te meten.
Maak een driehoek van karton
met 1 hoek van 90 graden en 2
hoeken van 45 graden. Houd de
schuine kant bij uw oog, loop zover naar achteren dat u, kijkend
over de schuine kant, de top van
de boom ziet. De afstand tot de boom + uw eigen lengte vormen samen de hoogte van
de boom (zie illustratie).
Worden alle bomen even hoog?
Nee. Sommige bomen, zoals een lijsterbes en meidoorn, worden maximaal een meter
of 6 tot 8 hoog. Een beuk, eik, populier en wilg kunnen gemakkelijk 20 tot 25 meter
hoog worden. Bomen worden door boomkwekers en groenmensen meestal als volgt ingedeeld: kleine bomen tot maximaal 6 meter hoog (3A grootte), middelgrote bomen die
6-12 meter hoog worden(2A grootte) en grote bomen, die hoger dan 12 meter worden(1A
grootte)

25

Ouderdom
De ene boom kan oud worden, de andere
niet. Dat heeft met de boomsoort te maken
maar ook met de groeiplek. Op een slechte
groeiplek, bijvoorbeeld als een boom rondom
in het asfalt staat, blijft een grote boomsoort
meestal toch kleiner van stuk bij gebrek aan
vocht, voeding en zuurstof. Ook zware luchtverontreiniging is van invloed op de groei (en
Oude fruitboom
gezondheid) van de meeste bomen.
Snelle groeiers, zoals populier en wilg, worden minder oud dan langzame groeiers. Een
eik of beuk van 200 jaar is bijzonder maar
geen zeldzaamheid. Een wilg of populier is met 50 – 75 jaar wel aan zijn eind. De oudste bomen in Nederland en België zijn overigens 500 tot 600 jaar oud.
Dat zijn overigens geen fruitbomen. De oudste fruitbomen, meestal hoogstammen, zijn
enkele tientallen jaren oud. Niet zo vreemd dat er geen heel oude fruitbomen groeien in
ons land: een fruitboom wordt beoordeeld aan de hand van de jaarlijkse opbrengst.
Loopt die (te) sterk terug dan is een kwestie van de kettingzaag uit de schuur halen om
de boom te vellen. Met een beetje geluk komt het
hout in ieder geval nog in de houtkachel of open
haard terecht! Kijk in ieder geval even naar de
jaarringen!

Erg oude appelboom met een enorme kroon.

De oudste boom, die ooit op aarde gevonden is,
was ongeveer 5000 jaar oud! Wat hebben zulke
oude bomen ontzettend veel meegemaakt!

Zo’n oude boom leeft meest alleen nog door
zijn bast.

TEKST: PETER KOUWENHOVEN; BELLEFLEUR PRODUKTIE-LELYSTAD: FOTOGRAFIE: BENNIE GIESEN 2012 ©
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Gouwe ouwe

Appels en peren laden vanuit Bohemiën in Berlijn in de negentiende eeuw.

Fruitshow (Autumn Show) in 1934 in Chrystal Palace, Londen, Engeland gerorganiseerd door de
Royal Horticultural Sociey’s.
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Bijzondere vruchten
In onze serie bijzondere vruchten (eigenlijk zijn alle
vruchten bijzonder) ditmaal enkele pruimerassen.
Hier de Dubbele Boerenwitte.
Omtrent dit ras zijn nogal wat misverstanden, er zijn voor
verschillende pruimerassen die deze naam hebben
Dubbele Boerenwitte gekregen, naar veel onderzoek blijkt deze hier de juiste te
zijn.
De Dubbele Boerenwitte is reeds lange tijden bekend,
Knoop kende hem reeds in 1753. Verder is hij ook veel
verspreid in Duitsland.
Mooie ronde, geelwit tot geel gekleurde pruimen, matig
groot. De schil is wel vrij teer en beschadigd snel.
Fijne zoete smaak, steen los van vruchtvlees dat fijn en
smeltend is. Rijpt midden augustus.
Boom groeit matig sterk en breed-steil. Wordt bestoven
door de Belle de Louvain en Hauszwetsche.
Draagt vrij snel, bij grote dracht dunnen anders blijven de
pruimen te klein.
Boom en vrucht weinig ziekte gevoelig.

Czar

De Czar miskend, maar door diegenen die hem aan
de boom laat rijpen, bemind.
Voor 1871 in Engeland gewonnen door Th. Rivers
uit een kruising tussen de rassen Prince Anglebert
en Early Rivers (Eldense Blauwe).
Matig groot van formaat, ovaal van vorm. Grote
vruchten (meest sterk dunnen) zijn erg lekker en
hebben een duidelijke veel betere smaak dan
kleine vruchten.
Boom groeit sterk, bestuift zich zelf en is een
goede bestuiver voor de meeste andere
pruimerassen.
Draagt vroeg, goed en regelmatig vruchten, wel op
tijd dunnen.
Rijpt eerste weken van augustus.
Is weinig gevoelig voor ziekten.

Excalibur

28

De Excalibur is gewonnen door het
horticultural research International, East
Malling, Engeland in 1989.
Grote en erg mooi gekleurde pruimen met
een goede smaak en een fijn aroma. Steen
laat los van het vruchtvlees.
Boom groeit sterk. Heeft goed stuifmeel
maar vraagt een andere bestuiver om tot
vruchtzetting te komen zoals de Jubileum,
Sanctus Hubertus en de Victoria.
Draagt matig vroeg vruchten en matig veel.
Rijpt eind augustus.
Weinig gevoelig voor ziekten. Wespen
lusten deze pruim wel graag.

Bijzondere (appel)recepten
Appelchips
Neem 150 gram suiker dat u in 150 ml water aan de kook brengt en 2-3 minuten laat
koken. Nu 1 appel goed wassen, klokhuis
met een appelboor verwijderen en in dunne schijven snijden. Deze legt u in de hete
suikeroplossing en laat u 2 minuten intrekken. De schijven nu met een pollepel uit de
suikeroplossing halen, waarna u ze op een
bakblik legt waarop een laag bakpapier is
gelegd. In een voorverwarmde oven van
120 worden de appelschijven in ongeveer
1 uur gedroogd. De chips direct van de
bakplaat nemen en op een rooster leggen om af te koelen. Zo worden ze goed knapperig.
Gevulde bakappels
Neem 4 grote appels (reinetten), was deze
en droog ze goed af, klokhuis verwijderen
met een appelboor. De appel insnijden zoals op de foto, zodat er een kapje ontstaat.
Een vuurvaste vorm met een deel van 40
gram boter invetten en de appels erin zetten. De rest van de boter over de appels
verdelen en in de uitgeholde appels doen.
Per appel 1 eetlepel suiker in de holte doen
en wat over de appel strooien, de rest van
de holte opvullen met water. In een voorverwarmde oven van 1800 in 30 minuten
bakken. Elke appel met 1 eetlepel frambozengelei bedekken en gelijk serveren.
Appel cocktail
Zes appels schillen, in blokjes snijden en
met ¾ liter appelsap pureren. Een halve liter sinaasappelsap samen met een scheut
alcoholvrije Bleu Curaçao bij elkaar doen
en door de gepureerde appelmassa heen
mixen. Fijn gemaakte ijsblokjes in een glas
doen, de massa op het ijs doen en elk glas
met een appelschijf garneren.
Eventueel kunt u er een alkoholische drank
van maken door er een flinke scheut wodka
of calvados erbij doen.
Erg lekker.
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Eigen bestrijdingsmiddelen
Alle onder vermelde spuitmiddelen steeds toepassen naar waarneming of genoemde
ongewenste insekten aanwezig zijn en dan spuiten.
Paardestaartaftreksel
40 gram akkerpaardestaarten een half uur in 2 liter water laten koken. 2 volle dagen laten trekken, zeven en tot 10 liter aanvullen. In de wintermaanden de bomen bespuiten
om schurftsporen te doden.
Bieslook
In het voorjaar bieslook zaaien om bomen die gevoelig zijn voor schurft.
Brandnetelgier
Veel verse brandnetels in een emmer stoppen (pas op
voor branden), overgieten met kokend water tot deze
onder staan. Na 90 uur zevenen met schoon water vermengen als 1 deel gier en 5 delen water. Werkt tegen
meeldauw, bladrollers en luizen.
Brandnetelaftreksel
Veel verse brandnetels in een emmer stoppen (pas op
Brandnetels
voor branden), overgieten met kokend water tot deze
onder staan. Na 24 uur zevenen met schoon water vermengen tot het aftreksel spuitbaar is. Werkt tegen meeldauw, bladrollers en luizen.
Uiengier
Neem een bos uien met stengel en blad en laat dit trekken in schoon water. Na 3-4 dagen is de gier gereed na zeven. Werkt erg goed tegen
meeldauw.
Pyrethrum
Basaltmeel
Verstuifbasaltmeel bij wat vochtig weer om de 14 dagen tegen meeldauw.
Pyrethrum (Chrysanthenum coccineum)
Neem 100 gram pyrethrum en laat dit in 10 liter water
trekken. Na 48 uur zeven en met 50 gram groene
zeep vermengen. Werkt tegen bladrollers, appelbloesemkevers en appel zaagwespen.
Plant ook eens de volgende gewassen onder of nabij
de fruitbomen tegen luizensoorten: goudsbloemen,
chrysanten, anjers, asters, koriander, Oostindische
kers of rabarber.

Dit is eerder geplaatst in Fructus, maar op veler verzoek van nieuwe abonnees, nogmaals.
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Perzikkrulvlekkenziekte
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.
Perzikkrulvlekkenziekte komt vooral
voor in koudere klimatologische streken en dan ook nog als die een wat
natter klimaat hebben. Perzikbomen
die in (verwarmde) kassen staan hebben geen last van deze schimmel.
Aangetaste bladeren verwijderen en
verbranden zodat de schimmeldruk het volgend seizoen verminderd. De aangetaste
boom zal niet afsterven maar doordat de bladeren sterk krullen kan de boom zijn functie
in deze belangrijke periode niet vervullen en zal de boom verzwakken. Resultaat, hij
laat vruchten vallen, andere vruchten zullen verminderd en verzwakt doorgroeien, blad
dat sterk aangetast is zal afvallen. Later zal nieuw blad aan de boom groeien maar de
schade is al gemaakt. Zorg voor een optimale konditie van de boom, op tijd snoeien,
bemesten met goed verteerde organische mest, beschadigingen aan de boom herstellen. Zorg voor zoveel mogelijke warmte bij de boom (aanplanten als leiboom tegen een
muur en in het voorjaar er dunne doorzichtige folie voor spannen). Zo nodig kunt u ook
spuiten zoals bovengenoemd of met heermoesthee. Dit doen we bij het begin van het
schuiven van de knoppen ( vaak al heel vroeg in het voorjaar). Het schuiven van de
knoppen kunt u waarnemen doordat zich tussen de knoppen wat licht gekleurde streepjes gaan vormen, dat is het de juiste tijd om te spuiten.
Heermoes

Heermoesthee kunt als het volgt maken.
Heermoes of akkerpaardestaart verzameld u in de berm
van wegen. Neem 100 gram planten en kook dit een half
uurtje in 5 liter water, enkele dagen laten trekken en zeven, waarna u het viermaal verdund. Gereed voor te
spuiten, diverse malen herhalen.
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