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Kolommetje

Peter Kouwenhoven
70 JAAR EN GOEDE VOORNEMENS
In de laatste Fructus stond het zo simpel: OPROEP. Dat lees je wel vaker in kranten en tijdschriften, maar deze keer gaat het om onze eigen (zo mag ik hem wel een
keer aanduiden) Bennie! Er wordt een vervanger voor hem gezocht, las ik een paar
regels verder.
Een vervanger?
Dat lijkt me moeilijk zo niet onmogelijk.
Ik heb een aantal Fructussen doorgebladerd en dan zie je dat het blad drijft op Bennie’s activiteiten. Hoe moet je zo’n man vervangen? Dat kan gewoon niet of er moeten opeens tien extra schrijvers opstaan die het blad vullen met leuke en
interessante artikelen, niet één keer maar de komende jaren.
Bennie: waarom stop je ermee? Zeventig jaar, dan ben je in de kracht van je leven
en net een beetje op gang gekomen! Ooit heb je beloofd dat je altijd 55 jaar zou blijven. Ik ben ook heel teleurgesteld dat je je niet aan je belofte gehouden hebt!
Goede voornemens
Het is jammer dat deze oproep niet in het laatste nummer van 2012 stond. Lezers
zaten toen nog vol goede voornemens voor het nieuwe jaar en wie weet had ‘het
schrijven voor Fructus’ een van die goede voornemens kunnen zijn. Nu, in het januarinummer, profiteer je daar niet meer van, de meeste goede voornemens zijn al
lang weer vergeten.
Hoe het verder moet?
Ik weet het niet maar de tijd zal het leren.
Zelf heb ik het overigens niet zo op goede voornemens. Niet vanwege het voornemen zelf maar vanwege de frustraties wanneer je weer terugvalt in je oude gewoontes. Als ik al goede voornemens heb, heb ik die in stilte, een beetje in het geniep en
als er naar gevraagd wordt ontken ik dat ik ze heb. Niet zo aardig maar dat is een
stukje zelfbescherming: niemand heeft er iets aan als ik vol frustraties zit!
Toch heb ik er één waar ik me sinds 1 januari nog steeds aan houdt en die ik wel
met u wilt delen. Als u dat niet wilt is dat, wat mij betreft, ook goed.
Nee dat gaat niet om roken (doe ik niet), drinken (1 biertje per week), daar hebben
goede voornemens dus weinig zin hoewel ik me er wél gemakkelijk aan houden
kan. Nee, ik heb besloten vanaf 1 januari een tuindagboek bij te gaan houden.
Niet in een roze boekje met hangslot, maar gewoon, op de computer. Er komen
geen grote ontboezemingen in te staan, maar wat me opvalt is dat je anders, veel
intensiever naar je tuin gaat kijken, kleine ‘gebeurtenissen’ vallen je nu op want zo’n
dagboek geeft verplichtingen: je moet er wél regelmatig in schrijven. Doe je dat niet
dan wordt het al snel een week- of maandboek.
Naschrift van genoemde:
In het hart en geestelijk noem ik mezelf nog 28 jaar!!

3

Speciale verkoop
Vanaf zaterdag 2 maart tot medio april 2013, van 8.30 tot 13.00 uur verkoopt de
stichting weer haar overtollige fruitbomen uit haar museumtuin, ditmaal ook overtollige gereedschappen, keukenmachines, gaskachels, lektuur, kantoormachines,
tuingereedschappen, radio’s, lampen en nog veel meer.
Verkoop is vanaf 2 maart elke zaterdag van 8.30 – 13.00 uur en elke woensdag en
donderdag van 8.30 - 11.30 uur, alles tot medio april 2013.
Het handelt hier om hoogstam, halfstam, struik, leibomen, parasolbomen enz. Er worden verkocht appel-, peren-, kersen-, pruimen-, mispel-, Japanse peren-, kweeperen-,
perzik-, abrikozen-, moerbei-, walnoten-, kastanjebomen, hazelnoten op stam, bessen.
Van sommige rassen zijn zelfs zeer zware - tot 15 cm in stamdoorsnede - zware bomen
te koop. Er zijn zeldzame rassen in de aanbieding met namen die soms menigeen nog
bekend in de oren zullen klinken, maar ook namen waarvan bijna niemand gehoord
heeft.
Door het vele aanbod is er geen lijst aanwezig.
Zoekt u iets speciaals, mail dan (fructus@scarlet.nl) , we kijken of het erbij is en mailen
terug.
En alles tegen aantrekkelijke prijzen!!
______________________________________________________________________

Abonnementsgeld over 2013
Diverse abonnees hebben hun abonnementsgeld over 2013 nog niet voldaan.
Rijk ons de hand en maakt u dit over op één onzer rekeningnummers zodat wij geen
herinneringen hoeven te sturen.
Dank u voor de medewerking.
______________________________________________________________________

Het appelboek.
Hierin zijn alle appels beschreven en afgebeeld in kleur welke in de museumtuin staan
aangeplant. Er staan 729 rassen appel in die alle uitvoerig zijn beschreven en afgebeeld
met ruime foto’s zodat een ieder de appel hiervan kan terug kennen. Verder staan er in
het register 6160 synoniemnamen van deze
rassen. Het geheel telt 1310 bladzijden.
Het is uitgevoerd als PDF-bestanden op DVDschijf en kunt u eventueel gewoon afdrukken.
Elke letter is in een apart blok gezet zodat u
een en ander eenvoudig kunt opzoeken.
Wij hebben de prijs gehouden op 50,— euro
plus 5,— euro voor verzending (buitenland 8,—
euro). U als abonnee betaald geen verzendkosten. Wilt u hem ontvangen maakt u dan het bedrag over op één onzer rekeningnummers ovv
appelboek. Wel uw adres vermelden.
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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:
Zesde geheel vernieuwde druk is klaar. Het boekje is uitgebreid met 28 bladzijden met nieuw
geplaatste recepten. Prijs Euro 10,—. Inclusief verzendkosten Euro 13,—.
Perenregister:
Peter Engelsman & Bennie Giesen. Er staan 3307 pererassen vermeld in het register. Daarnaast
worden nog 2486 synoniemen genoemd. Verder een erg uitgebreide literatuurlijst en herkomst
gegevens. Een exclusief standaardwerk. Prijs Euro 11,—. Incl. verzendkosten Euro 14,—.
Bestuivertabellen voor houtige fruitgewassen (Uitverkocht: indien u 5 euro overmaakt op ons
gironummer ovv bestuivertabellen, wordt u het boekje als PDF-bestand toegemaild,
mailadres vermelden)
Het boekje met bestuivertabellen bevat 154 kerserassen, 426 pererassen, 181 pruimerassen en 646
appelrassen en verder nog andere fruitsoorten. Prijs is Euro 12,—. Incl.Verzendkosten Euro 15,—.
Prunus, algehele revisie en benoeming nieuwe sektie Myrtifolia in het Ondergeslacht
Laurocerasus. B.J. Giesen. Het geslacht Prunus opnieuw ingedeeld. 400 Prunussoorten, 74
nieuwe combinaties, 82 zwart/wit afbeeldingen, 100 kleurenfoto’s, 501 blz. Genaaid en harde kaft
met goudopdruk, luxe uitgave. Prijs is Euro 190,—, inclusief verzendkosten Euro 200,—.
(laatsten 75%)

Fruitbomen en diversen
Door vernieuwing en reorganisatie hebben wij vele fruitbomen over die dubbel
aanwezig zijn, ook zijn er diverse attributen, gereedschappen en boeken over die wij ter
verkoop aanbieden voor aantrekkelijke prijzen. (Er is geen lijst, maar zoekt u iets
speciaals, stuur een e-mail wat u zoekt dan mailen wij u terug).
Deze worden verkocht tijdens de openingstijden en vanaf maart ook op meerdere dagen (kijk
voor die speciale openingstijden op de site van de stichting), wij zullen dit vroeg genoeg
aankondigen.
Verkoop tot medio april elke woensdag- donderdag van 8.30 - 11.30 uur en zaterdags van
8.30-13.00 uur.
- Museumtuin ‘t Olde Ras - , Parallelweg Den Helder 1 te Doesburg

Gelegen pal aan de N 317 hoek N 338
Tel. 06 51268802
Internet: www.tolderas.nl
E-mail: fructus@scarlet.nl
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Kruisbessen
DE KRUISBES (RIBES UVA-CRISPA)

OOK WEL STEKELBES OF STEKBES,
KLAPBES EN KNOLBES, KROEZEL
OF KNOEPER GENOEMD,
BEHOORT EVENALS
VERSCHILLENDE ANDERE
BESSESOORTEN TOT DE
RIBESFAMILIE
(GROSSULARIACEAE).

NAAST DE TEELT KOMT DE

KRUISBES IN NEDERLAND OOK IN
HET WILD VOOR.
Kruisbessen een tractatie.

Wilde plant
In het wild komt de kruisbes voor op vochtige,
matig voedselrijke, kalkhoudende grond op vlakten, onder struikgewas en op open
plaatsen in het bos.
De struik wordt 0,6-1,2 meter hoog en heeft gestekelde takken. De bladeren zijn rondachtig en drie- tot vijfbladlobbig. De bladsteel en de onderkant van het blad zijn zacht
behaard.
De kruisbes bloeit in april met groenachtige of paarse bloemen. De kelkbuis is klokvormig en de langwerpige kelkslippen zijn teruggeslagen. De kelk heeft dezelfde kleur als
de kroonbladen. De kruisbes wordt bestoven door insecten en kan vruchtzetten met eigenstuifmeel (zelfbestuivend).
De vrucht is een kale of met klierachtige borstels bezette bes en heeft rijp een groene,
gele, rode of roodpaarse kleur.
In Noord-Amerika komt van nature
een sterk gelijkende soort voor, Ribes hirtellum met helderrode bessen.
Bloei en bestuiving
De kruisbes is een tweeslachtig of
éénhuizige en word door insecten
bestoven. Kruisbestuiving kan
maar hoeft niet. De bloemen zijn
een ietwat groen van kleur en hebben 4 tot 5 vergroeide kelkbladen,
en 4 tot 5 vergroeide kroonbladen,
er zijn 4 tot 5 meeldraden.

Bloeiende plant ‘Rosko’

6

Vrucht
De gemengde knoppen zorgen
slechts voor 1 á 2 bessen die bij afrijping geel, groen, rood en soms paars
van kleur worden.
Smaak hangt af van de soort. De
kruisbessenrassen rijpen ongeveer
vanaf 15 juni tot midden september.
Onrijpe vruchten kunnen verwerkt
worden tot jams.
Vruchten hiervoor zullen het liefst veel
pectine bevatten. De beste rassen
hiervoor zijn: Industrie en White
Smith.

Rosko

Standplaats
De Kruisbes kan ook onder een grote
boom aangeplant worden alsook in
halfschaduw.
Vele vormen zijn mogelijk: struikvorm,
snoer (Cordon), waaier- of leivorm,
ook op een stam kunnen kruisbessen
uitstekend geteeld worden.
Kruisbessen hebben een voorkeur
voor bodems met veel humus.

Waaiervorm kruisbes

Ook hier is licht en ruimte tussen de takken gemaakt.

Snoeien
Bij jongere struiken word een sterke terugsnoei doorgevoerd, dat wil zeggen, takken
terugsnoeien tot op 10 cm. steeds met een
oog naar buiten gericht. Het jaar dat daarop
volgt, vormen er zich al snel krachtige takken, waarvan we de 4 beste van overhouden.
Zorg wel dat de takken 25 tot 35 cm. uiteen
staan. Dit zorgt voor veel licht en ruimte tussen de takken.
Vruchten komen alleen voor op hout dat het
jaar ervoor is gevormd en op ouder hout.
Het is dus belangrijk om steeds vernieuwd
jong hout te krijgen. Zijtakjes of sporen vormen hout die nauwelijks groeien. Snoei wor-

telopslag steeds terug tot aan de wortel.
Afhangende takken worden teruggesnoeid met één oog naar boven gericht, zodoende
dat afhangend fruit niet tegen de grond gaat hangen.
Waterloten of rechtopstaande scheuten die weinig bruikbare knoppen leveren, worden
geheel weggesnoeid. Zorg genoeg ruimte tussen de takken, om een eenvoudige pluk te
garanderen. Het geeft tevens schimmels minder de kans te ontwikkelen.

7

Vermeerderen:
Kruisbessen van laten zich makkelijk stekken. Hiervoor kunnen we goed gesnoeide takken gebruiken als stekmateriaal. Dit doen we eind augustus, begin september.
Een zomerstek is een twijgje van ongeveer 20 cm met een 5 tal ogen (knoppen) en minstens een dikte heeft van 5 mm.
Verwijder alle ogen op de laatste 2 na, laat slechts 2 blaadjes aan het stengeltje staan.
Wortelvorming vind al snel plaats, meest al voor de wintermaanden.
Stekken kan in vollegrond of in bak. Stekpoeder is aan te bevelen maar is niet noodzakelijk. Goed bodem is wel een vereiste voor een goede slaagkans (er is speciale stekgrond verkrijgbaar).
Teelt
Er worden in Nederland nog maar weinig kruisbessen geteeld, minder dan 15 hectare.
Vroeger werden kruisbessen onrijp geplukt voor de verwerkende industrie. Tegenwoordig worden ze rijp geplukt voor de verse consumptie en komen dan voornamelijk in juli
op de markt.
Voor particuliere tuinen worden ook wel kleine boompjes aangeboden, waarbij de kruisbes is geënt op een onderstam van Ribes uva-crispa var. reclinatum, die gemakkelijk
stekt. Ook kan men eenvoudig alle nieuwe grondscheuten verwijderen en zo een kruisbes op stam vormen. Doordat deze onderstam een hoogte van ongeveer 1 m heeft,
groeien de vruchten op plukhoogte.
In de commerciële teelt kan gekozen worden voor vrij groeiende struiken, of voor de
teelt aan hagen. Dit laatste komt tegenwoordig het meeste voor. Sommige rassen hebben een hangende groeiwijze waardoor ze niet meer geschikt zijn voor de teelt als vrijstaande struik, doch alleen nog maar aan een haag kunnen worden geteeld.
Bij de teelt aan hagen worden palen opgericht met daartussen draden die op een afstand van ongeveer 20-25 cm worden gespannen. Vervolgens worden per struik twee of
drie gesteltakken omhoog geleid, waarbij er door middel van snoei voor wordt gezorgd
dat de gesteltakken elk jaar over de volledige lengte zijn bekleed met vruchtdragende
hout.
Rassen
Bij kruisbessen wordt onderscheid gemaakt naar de kleur van de rijpe vruchten, te weten:
- rassen met groene bessen
- rassen met gele bessen
- rassen met rode of roodpaarse
bessen
In de commerciële teelt zijn de rassen
met rode of roodpaarse bessen het
meest populair, omdat de vruchten er
voor verse consumptie het meest aantrekkelijk uit zien. Dit neemt niet weg dat
er binnen het sortiment van rassen met
groene of gele bessen ook rassen voorkomen met een zeer goede consumptiekwaliteit.
De rijptijd van de rassen varieert en begint eind juni voor de vroegste rassen en
Mooie groene bessen.
loopt tot begin augustus voor de laatste
rassen.
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Hieronder worden diverse rassen beschreven:
Achilles
Rijpt laat (tweede helft van juli) en geeft grote gladde paarsrode
vruchten met een tamelijk goede smaak. Groeit tamelijk sterk met
hangende takken die matig gestekeld zijn. Door deze hangende
groeiwijze is Achilles niet geschikt om als vrijstaande struik te telen. Moet derhalve met ondersteuning worden geteeld. Tamelijk
vatbaar voor Amerikaanse kruisbessenmeeldauw.
Black Velvet
Rijpt middentijds tot laat, geeft vrij kleine bessen die mooi glad
zijn en donker van kleur zijn, ze hebben een goede smaak. Ze rijpen in 2-3 weken. De struik groeit erg sterk en is daardoor uitstekend geschikt voor om op te kweken tot een cordon. Vruchten
dragen doet hij zeer goed.

Achilles

Black Velvet

Engelse Witte
Rijpt middentijds en geeft grote bleekgroene vrijwel gladde vruchten met een goede tot zeer goede smaak. Helaas wel zeer vatbaar voor de Amerikaanse kruisbessenmeeldauw.
Golda
Is een Nederlands ras dat gelijk rijpt met Whinhams Industry.
Geeft tamelijk grote gele vrijwel onbehaarde vruchten met een
goede smaak. Matig vatbaar voor de Amerikaanse kruisbessenmeeldauw.

Engelse Witte

Goudbal
Is ook een Nederlands ras dat gelijk rijpt met Whinhams Industry.
Geeft matig grote langwerpige goudgele vruchten met een goede
smaak. Matige groeikracht. Matig vatbaar voor Amerikaanse
kruisbessenmeeldauw.
Hinnonmäki Red
Hinnonmäki Red
Rijpt zeer laat (eind juli) en geeft vrij kleine paarsrode vruchten.
De vruchten hebben vast vruchtvlees en zijn dus niet erg sappig.
Desalniettemin is de smaak goed. De takken zijn nagenoeg ongestekeld. De vatbaarheid voor de Amerikaanse kruisbessenmeeldauw is vrij
gering. Van de Hinnonmäki serie (stammen uit Scotland) zijn diverse rassen (groene, gele, rode) verscheHinnonmäki Yellow
nen die min of meer ongevoelig zijn voor de
Amerikaanse kruisbessenmeeldauw.
Hinnonmäki Yellow
Rijpt laat en geeft vrij kleine gele vruchten die met
rechtopstaande haartjes bedekt zijn. De vruchten hebben vrij vast vruchtvlees. De smaak goed. De vatbaarheid voor de Amerikaanse kruisbessenmeeldauw is vrij
gering.
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Invicta
Rijpt ook gelijk met Whinhams Industry en geeft tamelijk grote enigszins behaarde bleekgroene vruchten met een matige smaak. Sterk gestekelde takken. Ondanks de matige smaak is dit ras interessant omdat
het niet tot weinig vatbaar is voor de Amerikaanse kruisbessenmeeldauw.
Pax
Rijpt iets later dan Whinhams Industry en geeft
tamelijk grote
helderrode behaarde vruchten met een redelijDit nieuwe ras is onder licentie in de handel en
de takken vrijwel niet gestekeld zijn en het ras
baar is voor de Amerikaanse kruisbessen-

Invicta

Pax

ke tot goede smaak.
is waardevol omdat
niet tot weinig vatmeeldauw.

Rixanta
Is een Duits ras dat middentijds rijpt. Geeft tamelijk grote mooie geelgroene wat behaarde vruchten met een goede
smaak. Heeft een matige groei met half hangende groeiwijze en is
daardoor moeilijk te telen. Matig vatbaar voor Amerikaanse kruisbessenmeeldauw.
Rosko
Is een Nederlands ras dat gelijk rijpt met Whitesmith. Geeft tamelijk
grote mooie helderrode vrijwel onbehaarde vruchten met een goede
smaak. Heeft echter een zwakke tot matige groeikracht met hangende
groeiwijze en is daardoor moeilijk te telen. Matig vatbaar voor Amerikaanse kruisbessenmeeldauw.

Rixanta

Ruige Gele
Is een zeer vroeg rijpend ras (eind juni/begin juli) met tamelijk kleine
ruig behaarde gele vruchten met een goede smaak. De struiken groeien fors en zijn sterk gestekeld.

Winham’s Industry

Whinham’s Industry
Rijpt in de eerste helft van juli met grote behaarde paarsrode bessen met een tamelijk
goede smaak. Zeer vatbaar voor Amerikaanse kruisbessenmeeldauw.
Ruige Gele
Er zijn meer dan 150 kruisbessenrassen
bekend.
Nu worden er steeds meer de meeldauwtolerante en meel- dauwresistente rassen aangeboden, hieronder wat van die minder ge-

voelige rassen.
Abundance, Black Velvet, Captivator, Germania, Glendale, Greenfiche, Hinnonmäki (geel,
groen en rood), Keltainen, Houghton, Invicta, Jahn’s Prariebes, Josselyn, Jubilee, Kapitein,
Karpaty, Korsun, Izvienickij, Krosien, Lepaan Punainen, Marcus, Martlet, Mc.Ginnis, Mercurines, Oregon, Pankiw, Remarka, Resistenta, Reverta, Rexrot, Risulfa, Rixanta, Robustenta,
Rochus, Rode Eva, Roi, Rokula, Rolonda, Sabine, Sebastian, Selby, Shefford, Siewka,
Spinefree, Sutton, Thoreson, Welcome, Worcester.
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Amerikaanse
Kruisbessenmeeldauw
Ziekten
De belangrijkste schimmelaantasting is Amerikaanse kruisbessenmeeldauw (Sphaerotheca mors-uvae).
De Amerikaanse kruisbessenmeeldauw veroorzaakt op jonge scheuten en bessen een witte schimmel. De ontwikkeling van de scheuten wordt sterk geremd en de bessen
worden waardeloos. Er zijn tegenwoordig rassen verkrijgbaar die niet tot weinig vatbaar zijn voor deze ziekte. Bij de
vatbare rassen moet echter tegen de ziekte worden gespoten. De bespuitingen vangen aan op het moment dat de
bessen de grootte hebben van een erwt. De gehele struik
moet bij de bespuiting goed worden geraakt. De bespuiting moet enige malen worden
herhaald; bij ernstige aantasting ook na de pluk. Bij de snoei in de winter moeten aangetaste toppen (zwart verkleurd) worden uitgeknipt en verbrand. Er zijn verschillende
schimmelbestrijdingsmiddelen (fungiciden) werkzaam tegen de Amerikaanse kruisbessenmeeldauw. Steeds dient te worden nagegaan welke werkzame stoffen volgens de
lokale wetgeving zijn toegestaan voor dit gebruik. Tevens moet de wachttijd tussen de
laatste bespuiting en de oogst in acht worden genomen.
Verdere ziekten die kunnen voorkomen maar veel minder dan de Amerikaanse
Kruisbessenmeeldauw:
- Bessenglasvlinder
- Bessenglasvlinderrups
- Gewone meeldauw
- Bessenbladwesp
- Kruisbessenbladluis
- Kruisbessenspintmijt
- Spintmijt
- Grauwe schimmel
- Wortelluis
- Kruisbessenfruitmot
- Bessenglasvlinder
- Roest
- Bladvalziekte
Zanddeegkruisbessentaart

Recept zanddeegkruisbessentaart
Zanddeegbodem nemen (kant en klaar of zelf maken, is lekkerder).
Breng 400 ml melk aan de kook; doe in 100 ml melk 40 g maïzena met 100 gr rietsuiker,
een mespuntje vanillepoeder en een snufje zout, goed omroeren en in ongeveer 2 minuten klaar koken. Voorzichtig (het kan sterk borrelen) van het vuur nemen, roer er 600
gram zure room door en giet het in de bakvorm op het deeg. Vanaf een koude oven op
ongeveer 160° C bakken met hete lucht in ongeveer 45 minuten. De kruisbessen brengen we in ongeveer 400 ml water aan de kook, 50-100 (naar smaak) suiker erbij doen
met ook een snuifje zout. In 100 ml water doen we 40 gram geweekte maïzena roerend
erbij, ongeveer 2 minuten verwarmen. De gebakken taart ongeveer 10 minuten laten
rusten, de hete kruisbessen erop gieten en glad strijken.
Laten afkoelen, aansnijden en smullen maar.
TEKST EN FOTOGRAFIE: BENNIE GIESEN 2013 ©
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Kasteel Ammersoyen
NU VERTELLEN EN

Ammersoyen omstreeks 1730

LATEN WE WAT ZIEN
OVER KASTEEL
AMMERSOYEN EN ZIJN
LEIBOMEN.

Kasteel Ammersoyen is een zogenaamde ‘waterburcht’ kasteel in
Ammerzoden, in de Bommelerwaard in het westen van Gelderland. Het kasteel ligt in het
noorden van het hart van het dorp
en tevens, aangezien het dorp
vooral in westelijke richting is uitgebreid, aan de rand van Ammerzoden. Kasteel Ammersoyen heeft in de geschiedenis van Ammerzoden een belangrijke
rol gespeeld.
Geschiedenis
De juiste bouwdatum van het kasteel is onbekend. Maar in het jaar 1026 wordt reeds
gesproken over een heerlijkheid in een oorkonde van vrouwe Berta.
Rothardus ‘de Ambersoi’ en zijn broer Wiricus voerden toen het bewind.
In een document uit 1196 wordt gesproken van ‘Ambershoye’.
In 1286 was Johan van Harlaer heer van Ammerzoden.
Zijn nakomelingen droegen de heerlijkheid ongeveer een eeuw later over aan Arnold
van Hoemen, de heer van Middelaar.
De eerste vermelding van het huidige kasteel dateert uit 1354 toen Arent van Ammersoyen het via erving verwierf.
Het is een van de best bewaarde middeleeuwse waterburchten in Nederland.
De oorspronkelijke opzet door een Van Herlaer van omstreeks 1350 is goed behouden,
ondanks verbouwingen in de 17de eeuw.
Ammersoyen is met zijn vierkante plattegrond
met vier hoektorens een voorbeeld van het
door graaf Floris V geïntroduceerde kasteeltype.
Dit type is wegens de goede verdedigbaarheid
vaker toegepast.
Uitzonderlijk is dat Ammersoyen als een geheel is gebouwd, terwijl de meeste middeleeuwse kastelen in verschillende
Kasteel Ammersoyen in vogelvlucht, links de
voorburcht.
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bouwperioden door uitbreiding en aanbouw tot
stand kwamen.
Bij de bouw lag het kasteel in of aan de Maas,
maar snel daarna, in 1354, veranderde de loop
van die rivier.
De hoofdburcht van Ammersoyen is sindsdien
bijna altijd omringd geweest door een gracht,
evenals de voorburcht.
In 1386 veroverde Willem van Gelre het kasteel
Ammersoyen in winterse sfeer
na een kort beleg nadat Arent van Hoemen, die
met zijn heerlijkheid schatplichtig was aan Gelre,
de kant van zijn tegenstandster Johanna van Brabant had gekozen.
Via erving en een huwelijk met Johans achterkleindochter Walravina van Broeckhuysen
werd het kasteel in 1494 verkocht aan Otto van Arkel.
Een belegering in 1513 door Habsburgse troepen richtte schade aan, maar een zwaarder lot trof Ammersoyen in 1590, toen brand het kasteel zwaar teisterde.
Pas na het einde van de Tachtigjarige Oorlog werd tot algeheel herstel overgegaan.
Twee gevelstenen met de jaartallen 1648 en 1667 maken duidelijk dat de herbouw in
die periode plaatsvond.
Het kasteel kreeg weer zijn oorspronkelijke contouren, maar het interieur werd aangepast aan de eisen die in de 17de eeuw aan comfort werden gesteld.
Arthur baron de Woëlmont, die vanaf 1856 heer van Ammersoyen was, liet het interieur
van het kasteel geheel in de geest van zijn tijd aanpassen in neogotische stijl.
Op 31 januari 1873 verkocht hij het kasteel met de resterende delen van de heerlijkheid
aan de katholieke parochie te Ammerzoden.
Het kasteel werd in 1876 in gebruik genomen als klooster door de orde der Clarissen.
Omstreeks 1893 hebben de clarissen de gracht rond het kasteel laten dempen, om zo
de aanbouw van een kapel aan de westzijde van het kasteel mogelijk te maken.
Door het dempen van de gracht werd een veilige laag uitgespreid over alle voorwerpen
die vanaf de 14de eeuw in het water waren beland.
In 1944-1945 liep het kasteel zware oorlogsschade op. De zusters vertrokken hierop
naar Hoogcruts.
In 1957 kwam het Kasteel Ammersoyen in bezit van de Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen.
In 1959 ging de restauratie van start, die zestien jaar duurde.
Tijdens de restauratie werden niet alleen de middeleeuwse muurtrappen teruggevonden, maar ook
lampnissen, schouwen, balkgaten, schietsleuven,
een waterput en vele secreten (muur-wc’s).
Er waren nog zoveel details aanwezig, dat het mogelijk bleek de middeleeuwse vormen bij de restauratie voorrang te geven.
De ridderzaal en de kemenade (het vrouwenvertrek) kregen hun oorspronkelijke verdiepinghoogte
terug.
In beide vertrekken werd een schouw gereconstrueerd.
De 17de-eeuwse trap afkomstig uit de ridderzaal,
werd verplaatst naar de hal in de westvleugel.
De voorburcht met poort.
In de 17de-eeuwse schouw in de torenkamer van
de noordwestelijke toren keerde na een afwezig13

heid van 123 jaar het oorspronkelijke schoorsteenstuk
terug, dat kon worden aangekocht van de nazaten van
Arthur baron de Woëlmont.
Tijdens deze restauratie is de opvulling van de gracht
die de kloosterzusters hadden laten aanbrengen verwijderd.
De grond is voorzichtig uitgegraven en minutieus onderzocht.
Daarbij kwam een enorme hoeveelheid vondsten uit vijf
eeuwen te voorschijn.
Maar er zijn ook complete objecten aangetroffen, waarmee op de bovenverdieping van het kasteel een expositie is ingericht.
Tuin
Op de voorburcht tegenover het kasteel ligt aan de voet
van de keermuur een kleine tuin.
Tegen de keermuur staan fraaie leibomen: moerbei,
kweepeer, vijg en peer.
Bij het begin van de kasteelbrug staat een uitzonderlijk
grote mispel. Deze mispel is van de originele wilde soort
Mespilus germanica.
Het appelras de Gamerse Zure zou ook aangeplant
hebben gestaan nabij het kasteel.
Andere bronnen melden dat er een grote kersenboom
heeft gestaan van het ras Boskoper.

Mispelboom

Mispelus germanica

Gebruik
Nu is het kasteel is voor bezichtiging opengesteld, zo worden er rondleidingen gegeven
en vinden er verschillende evenementen plaats. Ook is het mogelijk huwelijksvoltrekkingen, feesten, vergaderingen en dergelijke plaats te laten vinden.

De voorburcht met keermuur. Hier staan nog enkele
leibomen. De grote leibomen zijn verdwenen wel
zijn nog de plekken te zien waar de bevestigingslatten tegen de muur hebben gezeten.

Gamerse Zure

TEKST EN FOTOGRAFIE: STICHTING FRUITCULTUUR 2013 ©
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Fruit drogen
ER ZIJN VERSCHILLENDE

METHODEN VOOR HET
CONSERVEREN VAN VOEDSEL DOOR
HET IN DE LUCHT TE DROGEN.
Drogen is waarschijnlijk de oudste methode van
conservering van voedsel in het algemeen. Voor
industriële toepassingen zijn tegenwoordig
meestal snellere droogmethoden als vriesdrogen
of sproeidrogen beschikbaar. Het drogen gebeurt
derhalve vooral alleen nog voor het drogen van
kleine hoeveelheden voedsel voor huishoudelijke
doeleinden.
Het drogen van fruit door middel van stromende lucht én temperatuurverhoging.

Principes
Het doel van drogen is uitdroging, om van het
voedsel zoveel water als mogelijk is te onttrekken. Daardoor worden de micro-organismen die
het voedselbederf bespoedigen, hun levenskans ontnomen en zo wordt de houdbaarheid van het voedsel verlengd. De meeste bacteriën vermeerderen zich niet meer bij
een vochtgehalte van minder dan 35 procent. Vele schimmels echter zijn echter nog actief bij een vochtgehalte tot 15 procent.
Bij het drogen wordt het water uit het voedsel gehaald door middel van stroming van
warme lucht langs het voedsel. Hier verdampt het vocht vanaf de buitenzijde van het
voedsel, gedurende dat proces loopt water vanuit het midden van het voedsel naar de
buitenzijde hiervan, totdat alle vocht hieruit bijna geheel verdwenen is.
Droogtemperatuur en tijd
Anders dan bij sterilisatie zorgt tijdens de verwarming van het voedsel er alleen voor dat
er onttrekking van water plaats vind, bij sterilisatie worden de Micro-organismen gedood.
Dat ziet er smakelijk uit! Hoe hoger de temperatuur van de gedroogde
lucht is, hoe groter het oppervlakte hiervan is
en hoe groot de doorlatenheid van het weefsel van de voedingsmiddelen zijn, hoe sneller
zal het drogen plaats vinden.
De temperatuur mag ook weer niet te hoog
zijn, omdat de warmte waardevolle inhoudstoffen van het voedsel kan vernietigen
en ongewenste chemische processen kan
veroorzaken.
Een te lage temperatuur is ook niet goed, het
kan vertragingen in het drogingsproces veroorzaken terwijl veroorzakers van bederving
15

Antieke droogkast op fornuis!

de kans krijgen om het voedsel te laten bederven waardoor de bewaartijd
sterk wordt verminderd.
Op gesneden plakjes fruit kunt u een
droogtemperatuur aanhouden tussen
30 en 70 ° C, dan is na een droogtijd
van 6 tot 12 uur de vochtigheidsgraad
gekomen op 25 tot 50 procent.
Voor- en nadelen
Vergeleken met andere conserveringstechnieken heeft drogen het voordeel
dat het voedsel met de verwijdering
van water kleiner en lichter wordt.
De vitaminen, mineralen en voedingsvezels blijven bij het drogen behouden.
Het drogen kan de consistentie van
het voedsel veranderen en zo nieuwe
toepassingen vrij maken voor de bereiding in meerdere toepassingen.
De nadelen van drogen is dat de bederfveroorzakers niet worden gedood en daardoor
dus het bederf alleen maar vertraagd. Afhankelijk van de methode is ook relatief veel
tijd en/of energie nodig.
Droogmethode
De eenvoudigste methode is om voedsel door omgevingslucht te laten drogen. Dit kan
in een droger, op of in een rieten mand leggen, ophangen (schijven fruit), in een magnetron. De droogruimte moet vrij zijn van stof en een goede luchtcirculatie en een lage
luchtvochtigheid hebben. Omdat het drogen bij omgevingstemperatuur relatief lang
duurt, moet het te drogen voedsel regelmatig gekeerd en worden gecontroleerd op
schimmelgroei.
Bij luchtdroging kan men gebruik maken van een gemaakte kast waar het te drogen
voedsel ingelegd wordt. De droogtijd kan worden versneld worden door een warmtebron
of een ventilator op de kast te richten zodat een en ander sneller verloopt.
De warmte van het zonlicht kan voor het drogen van vruchten ook gebruikt worden (bij
het drogen van abrikozen worden deze in
En nog één!
de warme landen uitgespreid in de zon
en buitenlucht).
Voedsel kan ook in de oven kan worden
gedroogd. Leg het fruit op bakpapier op
het rooster. Het vocht ontsnapt door de
open ovendeur.
De voedingsmiddelen die geconserveerd
kunnen worden om te bewaren door middel van droging zijn fruit, in stukken of
schijven, met of zonder schil.
Vele andere soorten zoals groenten,
vlees, vis en kruiden kunnen ook gedroogd worden maar vallen hier buiten
behandeling.
16

Bewaring van gedroogd voedsel
Gedroogd voedsel bevat een restvochtigheid van 10 tot 15 procent.
Om bederf, in het bijzonder om
schimmelgroei te voorkomen,
moet dit lucht en vochtbestendigd,
verpakt en bewaard worden, tevens donker en koel opgeslagen
worden.
Bij deze methode van bewaring is
het fruit voldoende beschermd tegen indringers mits dit goed uitgevoerd wordt.
Zo is het fruit goed te bewaren.

Was goed afgesloten

Gebruik van gedroogd voedsel
Gedroogd voedsel kan direct geconsumeerd worden of verwerkt in (andere) gerechten.
Soms kan het nodig zijn om te vruchten te laten
weken (gedroogde pruimen) om weer van voldoende vocht te laten voorzien.
Gedroogde vruchten kunnen ook vermalen worden
om zo in andere gerechten te mengen, zoals sappen, puree en jams.

Hmmm - - - - -

Heerlijk om in de wintermaanden van te snoepen

TEKST: LOUISE DE COLIGNY; FOTOGRAFIE: STICHTING FRUITCULTUUR 2013 ©
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Bomen vormen
IN ONZE SERIE

BOMEN VORMEN
ZULLEN WE NU
DE VERZORGING
VAN
PRUIMEBOMEN
BEHANDELEN.
Erg oude, wat verwilderde pruimenboom

Vrijstaande pruimenbomen kunnen tot behoorlijke bomen uitgroeien, ze kunnen we 5 - 6
meter hoog worden, gelang het ras en standplaats.
Zulke bomen zijn dan meest een sierraad voor het oog, maar bomen die zich natuurlijk
ontwikkelen en vormen zullen, vooral in latere jaren, kleine vruchten voortbrengen, wat
de smaak dan weer niet ten goede komt.
Bomen die door ons gevormd worden kunnen ook erg mooi tonen.
Eerst vanaf ongeveer de 16’ en 17’ eeuw werden pruimebomen gevormd, daarvoor liet
men pruimebomen overwegend vrij groeien.
Pruimebomen zijn vrij eenvoudig te vormen, dragen overwegend goed en snel vruchten
en zijn bijzonder smakelijk.

Opkweek van vrijstaande bomen
Bij het planten van pruimebomen gaan we uit van 2 3 jarige bomen, die zijn al wat beter vertakt. Hoe
hoog we de bomen nemen hangt van uw keuze af,
struik, half- of hoogstam, voor leibomen geldt het gelijke al gelang de hoogte waarop de eerste takken
(etages) moeten komen.
Neem bomen die minstens 5 goede takken (worden
de hoofdscheuten) hebben die op verschillende
hoogten ontspringen aan de stam.
Nadat we er 5 hebben uitgekozen korten we deze in
op 40 - 50 cm lengte, wat dunnere takken op 40, dikkere op 50 cm lengte.
Altijd snoeien op één naar buiten wijzend oog.
Andere takken die ineen of over/door elkaar groeien
worden verwijderd.
Horizontale takken onder de 5 steilere takken houden
we aan om later de basis van de boom mee te vormen.
Zo krijgt u later een goede en losse kroon.
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Het is wel raadzaam om pruimen aan de boom te laten rijpen, ze worden dan beduidend lekkerder.
Ook zijn pruimen voor vele doeleinden geschikt, denk aan
de verse consumptie van pruimen maar ook voor de vele
soorten van verwerking.
Men kan er taarten mee bakken, dranken van bereiden,
verwerken in jams enz.
Bij de snoei van pruimebomen letten we erop dan we géén
dikke takken hoeven te verwijderen, hierdoor hoeven we
ook niet te vrezen voor loodglansziekte.

Mooie kroosjesboom

U kunt in de nu volgende zomermaanden de
kroon gewoon verder laten uitgroeien waarbij
we de scheuten die naar binnen groeien wel
wegnemen.

De hierop volgende winter doen we aan de takken die we laten groeien als hoofdtakken niets,
deze laten we gewoon groeien.
Wel worden enige scheutjes die in het binnenste groeien en die elkaar in de weg gaan zitten
verwijderd.
Ook worden die sterke scheuten verwijderd
die concurreren met de vijf hoofdscheuten.
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In de zomer verwijderen we alleen scheutjes
die in elkaar groeien en die door elkaar groeien,
de rest laten we gewoon groeien.

Pruimenbomen
kunnen in vele
vormen opgekweekt worden.
Natuurlijk gevormde bomen,
leibomen, waaiervormen, struik,
halfstam.
Vermijd wel zoveel mogelijk
snoei aan dikke
takken. Dit kan
als u vanaf het
begin steeds de
onbruikbare
scheuten weghaalt indien deze
nog klein zijn.
Moet u een dikke
tak verwijderen
doe dat in de
wintermaanden
en niet meer dan
één zware tak
per jaar.

In de volgende jaren laat u alles gewoon groeien.
Scheuten en takken die door elkaar groeien
worden wel steeds verwijderd.
Zo hebt u een vrijstaande, natuurlijk gevormde,
losse boom verkregen.

Natuurlijk gegroeide kwetsenbomen (Hauszwetsche).
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Opkweek van pruimenbomen vanaf het begin na het planten
Willen we pruimenbomen vanaf het begin
opkweken, beginnen
we met het planten
van een één of tweejarige boom. Al gelang
de boom die we willen
hebben korten we de
boom in op 80 cm
vanaf de bodem voor
een struik, 150 cm
voor halfstam en 200
cm voor een hoogstam.
Zo kunnen we de juiste stamhoogte verkrijgen.

Pruimenbomen in het landschap.
Het ras is Mirabelle de Nancy.

Na het planten in de
winter gaan we in de
volgende zomer aan
het vormen. Hiertoe
laten we de bovenste
vijf twijgjes staan, indien mogelijk nemen
we de vijf beste twijgjes die goed verdeeld
op de stam zijn gegroeid. Zo zitten de
twijgen die later uitgroeien tot gesteltakken niet op de gelijke
hoogte aan de stam.
Alle overige twijgjes
verwijderen we.

In de winter worden
de vijf twijgjes ingekort tot ongeveer 35
cm lengte, ze worden
op een gelijke hoogte
ingekort en op een
naar buiten wijzend
oog.
Te steile twijgjes worden uitgebogen op
zo’n 25 zodat de
kroon later niet te
steil wordt.
Let op dat de twijgjes
bij het buigen niet afgekneld worden.

Nu we wederom in de zomer zijn aangeland
laten we alles groeien behalve in het midden
van de boom.
Zijtwijgjes die naar het midden groeien en
die in elkaar groeien alsook twijgjes die onder aan de stam verschijnen verwijderen we.
De verlengenissen van de vijf twijgen laten
we ook staan om hier langere takken te verkrijgen.
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In de nu volgende wintermaanden worden
de verlengenissen van de vijf hoofdtakken
op ongeveer 40 cm ingekort vanaf die verlengenissen van het vorige jaar. Ze worden zo gekort dat ze gelijke hoogte
hebben en op een naar buiten wijzend
oog.
Twijgen die aan de eerste verlengenis zijn
gegroeid en die naar buiten wijzen, laten
we ook staan. Zo krijgen we later zijtakken
die naar buiten wijzen en op verschillende
hoogten staan. Die twijgjes worden ingekort op ongeveer 35 cm lengte op een
naar buiten wijzend oog.
Twijgjes die in elkaar groeien worden verwijderd. Het midden van de boom blijft vrij
van twijgjes.

Weer in de zomer worden de twijgjes die
in het midden van de kroon groeien verwijderd.
De verlengenissen aan de vijf hoofd- en
de zijtakken hieraan (welke naar buiten
wijzen) laten we groeien.
Te steile scheuten en andere te sterken
twijgjes worden verwijderd.
De aan de zijtakken van de vijf hoofdtakken groeiende scheutjes houden we aan
om voldoende bekleding van de boom te
verkrijgen (welke hieraan in elkaar groeien worden wel verwijderd).

In de hierop volgende wintermaanden
worden de verlengenissen van de vijg
hoofdtakken zoals vorige jaren weer teruggesnoeid op ongeveer 35 cm lengte.
Ook de hieraan groeiende (vijf) zijtakken
worden op die lengte ingekort. Scheuten
die hieraan zitten worden op een 20 cm ingekort.
Op de vijf hoofdtakken kunnen we nu opnieuw een vijftal zijtakken gaan aanhouden, dus dat is de volgende etage.
Te sterk groeiende overige takken en
scheuten worden verwijderd.
Aan de (vijf) hoofdtakken zitten nu op
twee hoogten zijtakken waaraan zich zijscheutjes of twijgjes gevormd hebben die
we laten staan behalve als deze te dicht
opeen staan of in elkaar groeien, dan verwijderen we deze.
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Verwijder in deze zomer alle scheuten die in
het binnenste van de kroon groeien.
Verlengenissen aan de hoofd- en zijtakken
laten we groeien.
Te sterk en te steil groeiende scheuten worden in toom gehouden door zomersnoei van
die scheuten.
Scheuten die u denkt later nodig te hebben
voor vervanging of die later bruikbaar zijn
als zijtakken worden ook aangehouden.

Grote verwilderde pruimenboom.
Het ras is Mirabelle de Nancy.

In de nu volgende jaren zullen
de takken de gewenste lengte
bereikt hebben.
Houd het midden van de boom
vrij van dicht opeen groeiende
takken en scheuten, korte
scheutjes en twijgjes laten we
staan, die maken de boom niet
dicht en hebben we nodig voor
de vorming van vruchthout.
Vooral onderin de boom zorgen
we ervoor dat te lange scheuten
ingekort of verwijderd worden.
De boom houden we op de gewenste hoogte.
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Onderhoudssnoei aan pruimenbomen
Verschillende vormen van scheuten aan pruimenbomen.

De scheuten met
bloemknoppen kan
men direct herkennen,
ze zitten aan één, twee
en driejarige scheuten.

Korte scheuten met
overgangsknoppen
houden we aan voor
de latere vorming van
bloemhout.

Langere scheuten
met overgangsknoppen houden we ook
aan (te lange worden
ingekort).

Twijg met bloem en bladknoppen.
De scheut wordt wat ingekort zodat
de bloem-(vrucht)knoppen niet te ver
van de tak komen te zitten.

Bij een twijg die willen
aanhouden voor de vorming van vruchthout
wordt deze ingekort.

Zien we de twijg als waterlot (overbodig of teveel hout) dan wordt hij
aan de basis verwijderd.

Scheuten met veel
bloemknoppen zijn we
zuinig op.
Te lange uiteinden hieraan worden wat ingekort.

Bomen worden steeds onderhouden door middel van
goede snoei. Liefst elke
twee jaar worden de pruimenbomen uitgedicht waarbij de kroon uitgedund wordt
van de dicht opeen staande
takken en scheuten. Ook
ziekte en aangetaste zowel
als ook beschadigde takken
worden verwijderd.
Dikkere snoeiwonden worden hierbij met een wondafdekmiddel behandeld.
Van te dikke takken (polsdikte) worden er maar één per
jaar verwijderd.
Teveel éénjarige scheuten
worden alle verwijderd, behalve welke we moeten gebruiken als vervanger voor
afgedragen takken of voor
de vorming van nieuwe takken.
Ook pruimenbomen hebben
vaak last van beurtjaren. In
een draagjaar vruchten sterk
dunnen en veel waterlot verwijderen.

TEKST, TEKENINGEN EN FOTOGRAFIE: BENNIE GIESEN 2013 ©
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Vergane glorie, restant perebomen in Zuid Limburg van het ras Légipont (Fondante de Charneux).

De Légipont (Fondante de Charneux of Charneux) is een toch wel een ondergewaardeerde peer; goed gerijpt erg lekker, zowel vers als verwerkt.
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Presentatie
In 1947 maakte ik kennis met het fenomeen Volkstuintje. Natuurlijk had ik voor die tijd al
wel mijn vader in de tuin zien werken want in de oorlogstijd was elke vorm van voedsel
welkom, maar zelf had ik nog nooit iets verbouwd.
We kregen les van een zachtaardige doch strenge leermeester en elke woensdagmiddag werd er iets anders gezaaid of geplant, net zo lang tot de strook van 1 meter breed
en tien meter lang vol was. Hij deed het voor, dan kreeg ieder zaad en gereedschap en
kon zijn gang gaan. Als je met vakantie ging moest een vriendje voor jou wieden want
het tuintje moest ook onverwachte inspecties kunnen doorstaan en wie zij tuin verwaarloosde kreeg er volgend jaar geen, wie het goed deed kreeg een grotere en hij mocht
snijbonen en zonnebloemen kweken!
Als de wortels of de rode bietjes dan eindelijk oogstrijp waren moest je de bos in een
emmer water goed afwassen, een touwtje er om en klaar. Dat afwassen daar lette hij
streng op, waarom?
Dat heb ik pas later begrepen.
De huisvrouw is gewend de wortels schoon en in een bos geleverd te krijgen en als
zoonlief dan thuiskomt met een zootje ongeregeld met het zand er nog aan dan is dat
een minpunt, ook al smaken de wortels waarschijnlijk veel beter.
Berry schrijft in zijn First Steps of Winemaking dat men de wijn vooral niet in limonadeflessen moet bottelen. U begrijpt het natuurlijk al: de presentatie! Stel je voor: een
prachtige portwijn in een Colaflesje!
De mensen zien iets, er ontstaat een verwachtingspatroon, een vooroordeel zo u wilt en
als dan later bij het proeven een eindoordeel moet worden gevormd kan het zijn dat het
vooroordeel nog daarin meespeelt, tenzij de proever in staat is dat te elimineren.
In goede biercafe’s zal men u altijd een bepaald type bier presenteren in het bijbehorende glas.
Daar is over nagedacht.
Voor wijn en likeur geldt dat natuurlijk ook. Ook de juiste fles helpt mee aan de goede
presentatie. Zo had ik onlangs voor een relatie wat rose-wijn gebotteld in van die aardige ronde flesjes en er een gekleurd rond etiket op geplakt. Ik was nog bezig de flessen
op het schap in de winkel te zetten toen de eerste klanten ze al in hun boodschappenwagentjes stopten!
Ook het verhaal is van belang.
Een van mijn wijnvrienden begint de wijnpresentatie altijd met de opmerking:’Ik weet
niet of het wat is”. Zelfs bij heel goede
brouwsels. je mag best positief praten over
jouw producten!
Zeg liever: deze wijn is 2 jaar oud en gemaakt van ..., wat vind je ervan? Je eerlijke
mening graag, want aan ongemeende complimentje hebben we niets.

Dat is presentatie!
Ook goed
TEKST: JAN VAN SCHAIK; FOTOGRAFIE: STICHTING FRUITCULTUUR 2013 ©
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Ziekten aan kwee
DEZE KLEINE

BLIJVENDE,
WINTERHARDE
BOOM, HEEFT
PRECIES DEZELFDE
‘VIJANDEN’, ALS DE
PEREBOOM.

DOOR EEN LANGE

RIJPINGSTIJD VAN DE
KWEEPEER EN DE
LATE OOGSTTIJD,
ZIJN DE VRUCHTEN
KWETSBAAR VOOR
BEDERF.

Gezonde kweeënboom

Tips voor het kweken
Plant kweepeer in een leemachtige, grof korrelige bodem die kleiachtig is en niet te
warm wordt (grasmat).
Vermijd kalkrijke bodem, die chlorose rijk is.

Belangrijkste plagen
Bladbruin
Na regenachtig weer, zien
we roodachtig en later bruine vlekken op de jonge
bladeren, die dan later op
de vruchten overgaan.
Behandeling
Vooral jonge planten goed
in de gaten houden en snel
maatregelen nemen.
De eerste behandeling
(spuiten) hiervoor doen we
in de bloeitijd, de tweede
een maand later.

Bladbruin
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Monilia
De Moniliaschimmel laat de
bloemclusters verdrogen en
twijgen afsterven.
Later worden de vruchten
ook door de monilia aangetast, of de jonge kweeperen
worden bruin, vallen af of
blijven gemummicifeerd
aan de boom.
Infectie wordt in de hand
gewerkt door vreterij van
bladrollers (beschadiging
aan vruchten).
Behandeling
Spuiten hiervoor in maart.
Verwijder geïnfecteerde plantendelen.

Monilia

Minder vaak voorkomende problemen

Echte meeldauw

Echte meeldauw:
Wit, poederachtige laag op de bladeren en jonge
scheuten.
Behandeling
Aantasting verwijderen en vernietigen, of spuiten.
Rupsen:
Vanaf juli kruipen de bladrollers zich een gang in
de vrucht, bruine ontlasting is waar te nemen.
De perzikroller eet in augustus aan de oppervlakte van de beginnende gangen.
Behandeling
Vang de vlinders met een feromoonval.
Verzamel de aangetaste vruchten.

Rupsennest

Niet parasitaire oorzaken
IJzergebrek bij kalkrijke bodem,
geel gebladerte, necrose. Vooral
bij jonge planten opletten.
Behandeling
Verzuur de grond met vogelmest
of gedroogde varkensmest.
Werk ijzer in de grond in februari.

Het kweeperenras ‘Vranja’ is vrij
ongevoelig voor ziekten.

TEKST EN FOTOGRAFIE: BENNIE GIESEN 2013 ©
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Bijzondere vruchten

Emma Lepperman

Hauszwetsche

Ook nu zullen we weer enkele bijzondere
pruimerassen behandelen in onze serie bijzondere vruchten.
De Emma Lepperman stamt van origine uit
Duitsland.
De pruimen worden groot van formaat, zijn
rond-ovaal van vorm, geel-roze van kleur
met dauw op de schil.
Het vruchtvlees is vlezig, aangenaam zoet
van smaak met een fijn aroma.
De boom groeit sterk en draagt goed
vruchten die weinig ziekte gevoelig zijn.
Bestuiven doet de Emma Lepperman zich
zelf. Ze rijpen half augustus.
Boom heeft bij snoei aan dikke takken last
van loodglans.
De Hauszwetsche is al zeer lang bekend in
Europa, in Duitsland - waar de pruim veel
geteeld wordt - is hij al sinds 1700 bekend.
Van de Hauszwetsche komen verschillende typen voor.
De pruimen worden matig groot, zijn langwerpig-ovaal van vorm en hebben een
dauw op de schil. Het vruchtvlees is vrij
vast, de smaak is zachtzurig met een goed
aangenaam gekruid armoma. De kwetsen
zijn zowel geschikt voor verse consumptie, voor inmaak, op sap, jams en voor de
bereiding van - alcoholische - dranken.
De boom groeit vrij sterk, hij bloeit laat en
bestuift zich zelf. Vruchten dragen doet hij
wat later maar dan goed. Vruchten zijn redelijk houdbaar en goed te vervoeren.
Van ziekten heeft hij weinig last en kan
overal aangeplant worden.

De herkomst van Rode Reine Claude
d’Oullins is niet precies te achterhalen, de
eerste vermelding vind plaats omstreeks
1950 te Gorinchem.
De vruchten worden even groot els de gewone Reine Claude ‘Oullins maar worden
mooi rozerood van kleur.
Het vruchtvlees is smeltend, erg sappig en
heeft een fijne zoete smaak.
De boom groeit vrij sterk, hij bloeit middentijds en bestuift zich zelf. Hij begint wat
laat vruchten te dragen maar dan goed.
Van ziekten heeft hij weinig last, wel is de
schil van de vruchten vrij teer en beschadigd snel.

Rode Reine Claude d’Oullins
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GOUWE OUWE

Landarbeidershuisje in het Brabantse landschap van vóór 1940.
De zelfvoorziening van voedsel had grote vormen aangenomen - fruitbomen -.

Sorteermachine uit 1930
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Bastaardsatijnvlinder
OOK DE

BASTAARDSATIJNVLIN
DER KAN GROTE
SCHADE
VEROORZAKEN EN
DAN VOORAL AAN
ONZE PEREBOMEN.
De bastaardsatijnvlinder is
geen sierlijke vlinder, hij doet
wat motterig aan.
In augustus legt het wijfje ongeveer 300 eieren in diverse
hoopjes aan de onderzijde
van bladeren, ter bescherming komt hier dan nog een
bruin viltig laagje omheen.
Al ras komen er behaarde
rupsjes uit die dan gelijk aan
het blad beginnen te vreten.
In de herfstmaanden maken
ze een nest van samengesponnen bladeren aan de top
van scheuten, hierin wordt
door overwinterd.
In het volgende voorjaar hierop beginnen de rupsen snel
met hun vreterij aan knoppen
en bladeren waarna ze van
verschillende bladeren een
soort nest maken waarin ze
ontpoppen.
Er komt per jaar gelukkig maar één nest voor van
dit insect.

Vretende rupsen

Schadebeeld en maatregelen
De bastaardsatijnvlinder veroorzaakt veel schade
aan knoppen, bladeren en de bladstelen, vaak
wordt de hele boom leeg gevreten door de rupsen
waarbij het gehele blad verdwenen is. Er blijft een
kale boom achter.
Soms heeft men geen jaren last van dit insect en
dan komen ze weer voor.
Verwijder zoveel mogelijk van de spinsels en vernietig ze. Dit kan in de zomer en de wintermaanden. Ook kan er gespoten worden met chemische
middelen.
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Wie wil er hier nou niet vertoeven.
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