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De stichting wil de Fruitcultuur behouden en
stimuleren. Hieronder wordt verstaan dat de
stichting die activiteiten zal organiseren die
nodig zijn om de gestelde doelen te
bereiken. Zoals bijvoorbeeld: voorlichting
Museum en museumtuin ’t Olde Ras
geven omtrent aanplantingen, snoeien,
Gevestigd aan de Parallelweg Den Helder 1 - 6982
bemesten, natuurlijke bestrijding van
DV Doesburg.
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
ZIN
Afgelopen zondag (3 maart) wat fruitboompjes op de tuin gesnoeid. Het was aardig weer, toch was de, beter
gezegd mijn zin niet groot. Misschien had dat met de sombere weken waar we, voor mijn gevoel nog middenin
zaten, te maken? Ik weet het niet. Mijn plezier werd niet groter toen ik ontdekte dat sommige bomen onder de
kanker zaten! Iedere keer ontdekte in weer nieuwe takken en takjes. Het is nog nooit zo erg geweest! Dat wordt
zagen, snijden, krabben en smeren de komende tijd.
Nu ik deze kolom schrijf (5 maart) is mijn stemming geheel omgeslagen. Buiten schijnt de zon en zittend in de zon
is het prima uit te houden. De temperatuur zit in de dubbele cijfers, een uitdrukking die ik niet kende, maar nu van
harte citeer tegen Jan en Alleman, of hoe ze ook heten mogen. Natuurlijk zitten de boompjes nog steeds onder de
kanker maar op de een of andere manier heb ik er minder last van. Zondag dacht ik ‘Als dat maar goed komt’ en
nu, met de zon in het gezicht: ’Dat komt vast goed!’ Zoveel invloed kan weer op je manier van denken en je
humeur hebben!
Nou meen ik me te kunnen herinneren dat vruchtboomkanker vooral met groeiomstandigheden (en de
gevoeligheid van het ras) te maken had. Volgens mij waren de groeiomstandigheden misschien, door de vele
regen, niet optimaal maar ook niet slecht.
Over naar een fleuriger onderwerp: de paus - emeritus Benedictus XVI. Ik had en heb niks met de man, vond
hem, in plaats van krachtig en stimulerend, vooral zwak en uitgedoofd, een ledepop die, door aan het goede
touwtje te trekken, zwaaide naar de menigte op het Sint Pieterplein. En: “Bedank vor die bloeme’ blijkt nu al jaren
geplaybackt te worden door Frans Bauer! Nee, zo’n paus daar heb ik geen pet van op. Nou draag ik normaal
gesproken ook geen pet maar deze is figuurlijk bedoeld. Wat verstandig van hem om af te treden vooral omdat
hij, volgens de krant, nu begint aan/met een moestuin. Wel wat aan de late kant, maar beter laat dan nooit. Een
tuin voor courgettes, paprika’s en koolsoorten. Geen uitgebreid assortiment dus geen problemen met de
vruchtwisseling. Waarschijnlijk komen de meeste maaltijden toch al van Tafeltje dekje en doet hij dit gewoon voor
zijn plezier. Het is niet te hopen dat het een onkruidrijk tuintje is, dan kan hij zijn lol op. Dan had hij, bij wijze van
spreken, net zo goed paus kunnen blijven.
Fruit
Waar wíj natuurlijk vooral in geïnteresseerd zijn is: heeft hij fruit op zijn moestuin?
Volgens de krant staan er op zijn tuin sinaasappelen en, meen ik, citroenen. Ook dat is, in ieder geval in Italië,
niets bijzonders. Niets over het Brabantse Klumpke, toch afkomstig uit een vroeger pure, katholieke streek of de
Noord – Hollandse suikerrietpeer, niet typisch katholiek maar in de jeugd van de paus een gewaardeerde peer.
Ligt hier niet een mooie taak voor ons fruitmuseum en Fructus? Zo’n paus – emeritus doe je vast een plezier met
wat fruitboompjes!
In verband met de leeftijd en de gezondheidstoestand van de paus - emeritus niet te lang over nadenken, maar
gewoon doen. Bennie Giesen, met een vers geperste vouw in zijn donkerblauwe broek en nog wat mensen op
audiëntie bij Benedictus de XVI. Dat moet prachtig fotowerk opleveren voor de Fructus en waarschijnlijk ook een
betere oogst, je bent ex-paus met goede contacten Hierboven of niet. Doen dus!
Schuivende knoppen
Op het moment dat ik dit schrijf beginnen de knoppen van de peren te schuiven, op het moment dat u dit leest
weet u waarschijnlijk al hoe de bloei geweest is en of er wat vrucht gezet is, ondanks het feit dat het met de bijen
niet goed gaat. Dat ligt overal aan maar niet aan de nieuwe generatie bestrijdingsmiddelen die Bayer en
consorten weer kapitalen op moeten leveren nu oude patenten aflopen.
In sommige streken in Japan zijn zo weinig bijen meer over dat schoolkinderen vrij krijgen om met een kwastje de
bloemen van fruitbomen te gaan bestuiven. Op zich waren die beelden van zingende kinderen in rijkbloeiende
bomen wel ontroerend tot je beseft wat er écht aan de hand is. Dat wordt je kwaad en je wordt nog kwader als je
hoort dan de ‘wetenschappers’ die onderzoek doen naar bijen en bestrijdingsmiddelen banden hadden of hebben
met chemische bedrijven met grote belangen. Je zou wel gek zijn om je eigen chemische nest te bevuilen. Daar
eet je van, daar zitten je vriendjes, daar verdien je je centjes en volgend jaar wil je graag weer onderzoek doen
dus heb je er belang bij dat de resultaten positief zijn. Dat je de boel willens en wetens beduvelt en daarmee, in
figuurlijke zin, allerlei andere nesten bevuilt, zal je worst zijn. Wat zouden zulke mensen van zichzelf moeten
balen!
Zo eindigt dit kolommetje min of meer zoals hij begon: negatief. En bovendien spring ik van de hak op de tak
maar het is niet anders. U doet het er maar mee. Als u al tot hier gelezen hebt rest er nog maar één zin: neemt u
het me maar niet kwalijk!

Peter Kouwenhoven.
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Mededelingen & agenda
Agenda 2013
De museumtuin is elke woensdag- en donderdagmorgen van 8.30 - 11.30 uur geopend.
Vanaf 12 oktober is de tuin ook geopend voor bomenverkoop op zaterdag van 8.30 13.00 uur (bij vorst gesloten). Wilt u een boom uitzoeken dan kunt u deze ook vanaf nu
reserveren.
Voor speciale rondleidingen vanaf 10 personen kunt u een afspraak maken.
Op zaterdag 9 en zondag 10 november 2013 organiseert de stichting een grote
Fruitshow van 10.00 t/m 17.00 uur voor een ieder.
Gratis toegang voor iedereen!!
Er zijn nog diverse goederen en attributen over die wij ter verkoop aanbieden voor weggeefprijzen, kom gerust eens kijken.
De stichting heeft dit jaar een geweldige oogst aan fruit. Daarom bieden we abonnees
de gelegenheid om een kist fruit te kopen. Mail ons wat u wilt hebben en/of wat er op
dat moment rijp is, dan mailen wij terug of het voorhanden is.
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Lectuur
Uitgegeven door de stichting, wilt u een of meerdere van deze werken toegestuurd krijgen. Maakt u
dan het betreffende bedrag over op een onzer rekening nummers onder vermelding van de titel(s).
Bij de aanschaf van meerdere titels kunt u de verzendkosten nemen van de titel met de meeste
verzendkosten.
U kunt deze ook verkrijgen bij uw bezoek aan de museumtuin of fruitshow. U bent dan uiteraard
geen verzendkosten verschuldigd.
Verder zijn er tijdens de fruitshow nog enkele bijzondere, zeldzame en oude boekjes verkrijgbaar.
Bijzondere recepten:
Edy Riewald. Zesde geheel vernieuwde druk is klaar. Het boekje is uitgebreid met 28 bladzijden met
nieuw geplaatste recepten. Prijs Euro 10,—. Inclusief verzendkosten Euro 13,—.
Kersen: Teelt en rassenoverzicht (Uitverkocht)
B.J Giesen. Teelt van zoete kersen op zwakgroeiende onderstammen. Verder een
rassenbeschrijving van zoete- en zure kersen. Hier staan 1718 kerserassen in beschreven met nog
1108 synoniemen. Nog steeds het boek en handleiding voor de teelt van zoete kersen welke teelt
nog steeds opleeft. Prijs Euro 16,—. Incl. verzendkosten Euro 19,—.
Perenregister:
Peter Engelsman & Bennie Giesen. Er staan 3307 pererassen vermeld in het register. Daarnaast
worden nog 2486 synoniemen genoemd. Verder een erg uitgebreide literatuurlijst en herkomst
gegevens. Een exclusief standaardwerk. Prijs Euro 11,—. Incl. verzendkosten Euro 14,—.
Bestuivertabellen voor houtige fruitgewassen (Uitverkocht: indien u 5 euro overmaakt op ons
gironummer ovv bestuivertabellen, wordt u het boekje als PDF-bestand toegemaild,
mailadres vermelden)
Het boekje met bestuivertabellen bevat 154 kerserassen, 426 pererassen, 181 pruimerassen en 646
appelrassen en verder nog andere fruitsoorten. Prijs is Euro 12,—. Incl.Verzendkosten Euro 15,—.
Prunus, algehele revisie en benoeming nieuwe sektie Myrtifolia in het Ondergeslacht
Laurocerasus. B.J. Giesen. Het geslacht Prunus opnieuw ingedeeld. 400 Prunussoorten, 74
nieuwe combinaties, 82 zwart/wit afbeeldingen, 100 kleurenfoto’s, 501 blz. Genaaid en harde kaft
met goudopdruk, luxe uitgave. Prijs is Euro 190,—, inclusief verzendkosten Euro 200,—.
(laatsten 50%)

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,
Vanaf 12 oktober ook zaterdags open van 8.30-13.00 uur, bij vriezend weer gesloten.
- Museumtuin ‘t Olde Ras - , Parallelweg Den Helder 1 te Doesburg

Gelegen pal aan de N 317 hoek N 338
Tel. 0651268802
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Langslapers met een grote eetlust
DE HAZELMUIS (Muscardinus

avellanarius) KOMT ALLEEN VOOR IN
EUROPA, HET KNAAGDIER IS UIT DE
FAMILIE VAN DE SLAAPMUIZEN

(GLIRIDAE). HET IS DE ENIGE NOG
LEVENDE SOORT UIT HET GESLACHT

Muscardinus.

Het zijn echte smulpapen.
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Levenswijze
Hazelmuizen blijven vaak
onontdekt. Ze brengen de
dag slapend door in hun
schuilplaats, in de schemering worden ze actief.
Muizen, eekhoorns of hamsters worden bijna door een ieder
bekend. Maar hoe zit het met hazelmuizen?
De hazelmuizen die familie van de eekhoorn zijn, houdt zich
het liefst op in donkere omgeving.
Hazelmuizen komen in geheel Centraal-Europa voor. Een
van de redenen dat we niet vaak hazelmuizen herkennen is
de gelijkenis met andere muizen of eekhoorns, waarmee ze
gemakkelijk kunnen worden verward.
Cruciaal voor hun matige bekendheid is waarschijnlijk hun
manier van leven, de dieren zijn absolute langslapers. Ze
brengen bijna de hele winter in
diepe slaap door. Tot het einde
van de zomer eet hij zich vol
met een dik wintervet, om dan
van oktober tot mei te gaan slapen, dus een goede zeven tot
acht maanden te kunnen doen
zonder voedsel. Zijn lichaamsactiviteit wordt tot een
minimum beperkt: 3 lichaamstemperatuur en 35 hartslagen
per minuut in plaats van de gebruikelijke 450 hartslagen per
minuut!

Hazelmuizen zijn sterk sociaal en zorgen goed
voor hun jonge kroost.

Om de geschikte plaats te vinden om te
overwinteren, beginnen de hazelmuizen
reeds bij het begin van de herfst te zorgen.
Ze maken een nest van mos, gras en varens in een gat in een boom of een hol in
een greppel. Nestkasten of verstopte nissen in loodsen of zolders zijn ook populair als overwintering plaatsen.
Hazelmuizen gaan ook plaatsen opzoeken in diepe gaten in de bodem of tussen
ruwe stapels bladeren/takken/afval enz.
Zelfs in de zomermaanden zult u de dieren zeldzaam zien in het zonlicht. Ze
brengen de dag slapend door in hun
schuilplaats en worden actief bij het
opkomen van de schemering. Met zijn
sterke ogen zien ze zelfs bij weinig licht
of in bijna duisternis, ze hebben een uitstekende tastzin en gehoor, evenals een
fijn gevoel voor geur om zich te
oriënteren.
Knaagdieren hebben een voorkeur om
zich op te houden in gevarieerde bossen
met een hoog percentage van dood hout Onverzadigbaar!
en oude bomen. Hier vinden ze genoeg
nissen en holen, maar ook een rijk voedsel areaal.
Op hun menu staan allerlei bessen en zaden, in het najaar hebben noten de voorkeur.
Ook gedragen ze zich vaak als jagers, die naast insecten, wormen en slakken ook vogeleieren en kleine vogels eten. Hun jachtgebied strekt zich uit tot hoog in de boomtoppen waar ze hun klimkunst kunnen tentoon stellen.
Hun scherpe klauwen en de lange beweegbare staart doen hierbij hun voordeel.
Onder dekking van de duisternis vertrouwen ze zich zelfs in de nabijheid van mensen,
ze breiden hun jachtgebied uit tot in parken en tuinen, waar de diverse vruchten hun
lokken.
Maar hoe opener de omgeving is bedekt met bomen, hoe groter is voor hun het gevaar,
katten, marters, vossen en roofvogels ten prooi te vallen.
De paartijd voor knaagdieren valt in het late voorjaar en de vroege zomer. Hazelmuizen
breng hun nest van twee tot zeven jongen na ongeveer 30 dagen draagtijd in de zomer
in de wereld.
Wetenschappers vinden hun bekwame gezinsplanning nog steeds een mysterie - de
dieren lijken te voelen dat al kort na het ontwaken uit de winterslaap, of er een goed
beukennootjes jaar voor de deur staat of niet. Rijpen in het jaar maar weinig bosvruchten en nootjes, dan komt er in datzelfde jaar weinig nakomelingen.
Om te communiceren met elkaar maken ze gebruik van een heel repertoir van geluiden,
ze piepen en fluiten tot klappertanden. Dus ze maken zich op zolders niet altijd even populair. Maar met regels van de mensen hebben ze niets te maken en gaan dus daar gewoon door.
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Kenmerken
De hazelmuis is één van de kleinere soorten slaapmuizen. De kleur is oranje-grijsbruin
aan de bovenzijde, en geelwit aan de onderzijde. Zijn grijs tot grijsbruine vacht en de
duidelijk contrasterende
lichte buikkleur lijkt hij zeer
veel op een jonge
eekhoorn. Een bijna
perfecte camouflage beschermd de
hazelmuis op de
takken of in
boomgaten
van beukebomen, omdat
hun schors
vrijwel identiek is gekleurd. Met
zijn fijne gehoor en sterk
uitpuilende
zwarte ogen,
ziet hij zijn omgeving goed,
zelfs bij schemering.
De keel en
borst zijn wit. De
staart is lang en
zeer dichtbehaard.
Bij verschillende hazelmuizen is het puntje van de staart wit. De
snuit is vrij kort, met lange
snorharen (zo’n drie centimeter).
De hazelmuis is aangepast aan
het leven in bomen en struiken. Een volwassen hazelmuis is zes tot negen centimeter
lang. De staart is bijna net zo lang als het dier zelf, tot 8 centimeter. De hazelmuis weegt 15 tot 30 gram, maar wordt
zwaarder in de aanloop naar de winterslaap, tot zo’n 45
gram.
De hazelmuis eet noten (onder andere hazelnoot, kastanje,
eikels, zaden en vruchten zoals bessen, en soms ook dierlijk
materiaal als insecten, eieren en jonge vogeltjes.
Voortplanting
Het is een nachtdier, overdag verblijft hij in zijn nest. Het
nest is een compacte, geweven bal met een diameter van
10 centimeter. Het nest wordt meestal op een hoogte van vijf
meter of hoger gebouwd, maar soms wordt het ook in dicht
struikgewas aangetroffen, ongeveer een meter van de grond
af. Soms dient het nest van een eekhoorn of een vogel als
basis. Nesten van
verschillende hazelmuizen liggen vaak
in groepjes niet ver
van elkaar.
De hazelmuis wordt
Kiekeboe
maximaal vier jaar
oud in het wild. Veel
dieren sterven tijdens de winterslaap
van de honger.

TEKST; BENNIE GIESEN: FOTOGRAFIE; STICHTING FRUITCULTUUR 2013 ©
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Water “ bron van het leven “

HO

Even vooraf
De olieprijs is, op het moment dat ik dit artikel schrijf, bijna nog nooit zo hoog geweest.
Niet dat we daarom de auto laten staan, maar we kiezen vaker voor een kleinere, zuiniger auto en af en toe zelfs voor de fiets. In de Verenigde Staten is de stijgende brandstofprijs het gesprek van de dag, maar als je hun prijzen vergelijkt met die van ons dan
kost de brandstof in de VS nog maar een schijntje.
Toch is het niet de olie die het leven op aarde bepaalt maar …water!
In dit artikel wordt aandacht besteed aan verschillende aspecten van water.
Water op aarde
Ongeveer een derde deel van de aarde is vast, twee derde bestaat uit water: oceanen, zeeën, de Friese
meren, rivieren en kanalen. Die verhouding verandert nooit. Als het bij
ons, om het simpel te zeggen, meer
regent dan normaal het gemiddelde
is dan regent het ergens anders op
aarde minder.
Water is een onderdeel van een
kringloop, de waterkringloop. Zonnewarmte verwarmt water waardoor het
verdampt. Die waterdamp stijgt op.
Op grotere hoogte is de temperatuur
9

lager dan op aarde. De opstijgende waterdamp koelt af, condenseert tot kleine druppels
die samen weer grotere druppels kunnen vormen. Als die grote druppels zwaar genoeg
zijn vallen ze naar beneden: het regent en als het kouder is kan het sneeuwen, hagelen
of ijzelen. Sneeuw, ijzel en hagel zijn, net als regen, een vorm van neerslag.
Niet alle neerslag komt op aarde terecht. De luchttemperatuur kan zo hoog zijn dat de
druppels tijdens het vallen verdampen en natuurlijk valt een groot deel, letterlijk, in het
water.
Water, waterdamp en ijs
Water is de enige in de natuur voorkomende stof waarvan alle drie de fasen (vast, vloeibaar en gas) in grote hoeveelheden voorkomen. Waterdamp komt voor in de lucht en kan bij afkoeling mist, wolken, neerslag en
dauw veroorzaken. De witte wolkjes, die uit uw mond komen in hartje
winter, bestaan uit tot piepkleine druppeltjes gecondenseerde waterdamp.
Vloeibaar water spreekt voor zich en vast water of ijs vinden we, zij het
steeds minder, op de beide polen en op de toppen van hoge bergen.
Water, planten, dieren en mensen
Veel organismen op aarde bestaan voor het grootste deel uit water.
Planten voor meer dan de helft tot ruim 90%. Ook de meeste dieren en
mensen bestaan voor een groot deel uit water. Misschien vindt u dat
geen plezierig idee, maar het is niet anders. Zonder water kunnen dieren
niet leven. (Voedsel-)planten groeien zonder water niet en gaan, in het
ergste geval, dood.
Dat er vaak heel veel water gebruikt wordt in de industrie is iets waar niet
zo vaak bij stilstaan.
En de mens?
De mens kan, om het overzichtelijk
te houden, 3 minuten zonder zuurstof, 3 dagen zonder water en 3
Appelzaden
weken zonder voedsel. Geen aangenaam vooruitzicht maar het kan.
Water en zaden
We leggen, keurig na de soms koude IJsheiligen, dus na half mei,
onze sperziebonen. De bonen in de
grond worden, dankzij bodemvocht
dat ze via hun zaadhuidje opnemen, dikker en dikker. Het huidje
barst open en bovengronds verschijnt een bleek stengeltje met
twee zaadlobben. In die lobben zit
voedsel voor de eerste tijd. Het
worteltje is klein en kan in het begin
nog nauwelijks zorgen voor de opname van vocht met de daarin
opgeloste voedingsstoffen. Na een
paar dagen lukt dat wel dankzij de
Zo gaat het bij voldoende water
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voeding uit de zaadlobben waardoor het worteltje zich verder heeft kunnen ontwikkelen.
Voor het gemak gaan we er van uit dat de grond voldoende vochtig is
(en de temperatuur hoog genoeg). Het kan heel anders gaan als het een
paar dagen stortregent (de grond slaat dicht en de bonen rotten weg) of
het is te droog. In dat geval liggen de bonen gewoon in de aarde en gebeurt er niets.
Duif en muis
Misschien dat een duif of muis de zaden ruiken. Het zijn, en niet tot onze
vreugde, efficiënte opruimers van – kiemende- zaden. Zaden, die net tegen het kiemen aan zitten zijn helemaal onweerstaanbaar door het hogere suikergehalte.
Plantenwortels en vochtopname
De wortels van een plant hebben verschillende functies. De dikke wortels
zorgen ervoor dat de plant niet gemakkelijk omvalt of wegwaait. Dankzij
de heel dunne wortels, de haarwortels, kan de plant vocht, met daarin
opgelost allerlei voedingsstoffen, uit de bodem opnemen.
Slap hangen
Wanneer er onvoldoende water beschikbaar is reageren planten daarop
door slap te gaan hangen. Dat gebeurt omdat de celspanning in de
plantencellen afneemt. Slaphangende planten verdampen minder vocht,
op zo’n manier proberen ze te overleven. Als dat slap hangen tijdens uw
vakantie gebeurt en er is niemand om
de planten water te geven dan gaan
Wortelgestel:
ze uiteindelijk dood. Geef je een slap- links; droge vaste bodem, wortels
hangende plant water dan zie je hem zijn slecht vertakt.
in korte tijd bijtrekken en vaak al na
rechts; losse bodem, wortels goed
vertakt
een kwartier, twintig minuten is er
niets meer aan de hand.
Via kanaaltjes in de stengels en bladeren en dankzij de onderdruk in de bladeren, die ontstaat omdat de
plant wél vocht verdampt maar geen of weinig vocht opneemt, wordt water aangezogen en iedere plantencel wordt van vocht voorzien.
Onderdruk en osmotische spanning
Het begrip ‘onderdruk’ is in dit geval gebruikt om het niet al te ingewikkeld te maken.
Planten verdampen vocht. Dankzij die verdamping loopt de temperatuur in de plant niet
te hoog op. Om precies dezelfde reden zweten/ transpireren mensen. In de plantencellen zit vocht met daarin opgelost verschillende stoffen. Door de verdamping wordt de
hoeveelheid celvocht minder, de concentratie van de stoffen neemt toe waardoor de
spanning toeneemt. ‘Osmotische spanning’ wordt dat genoemd. Dankzij die spanning
wordt er vocht aan de buurcellen onttrokken. Deze zuigen weer vocht aan uit hun
buurcellen en uiteindelijk neemt de spanning in de haarwortels ook toe.
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Als er voldoende vocht in de bodem zit wordt dat, dankzij de spanningverschillen in de
plant (hoog) en de bodem (laag), opgenomen en de plant trekt weer bij. Is er te weinig
vocht beschikbaar dan blijft de plant slap hangen. Ook kan het zijn dat het water in de
bodem zo vastgehouden wordt door de bodemdeeltjes dat opname door de plant (bijna)
niet mogelijk is.
Gladheid
Tijdens veelvuldige gladheidbestrijding met wegenzout, kan de concentratie zout in de bodem zo hoog zijn dat het omgekeerde gebeurt: vocht
wordt aan de planten onttrokken waardoor die verdrogen!
Neerslag in de bodem
Water komt ook in de bodem op verschillende manieren voor: zowel als waterdam
en water in vloeibare vorm. Na een bui regen wordt een deel van het water vastgehouden door bodemdeeltjes, een deel blijft
achter in holletje en gaatjes tussen bodemdeeltjes. Via ‘kanaaltjes’en openingetjes
tussen gronddeeltjes kan water opstijgen.
Capillair water wordt dat genoemd.
Het teveel aan water zakt verder de bodem
in tot het in het dieper gelegen grondwater
terechtkomt.
Dat is nog niet alles: een deel van de neerslag wordt uiteraard opgenomen door de
Ook water uit de bodem
planten en een deel verdampt nadat het
op de grond terecht gekomen is.
Kleine en grote bodemdeeltjes
Klei bestaat vooral uit kleine bodemdeeltjes, zand uit grote deeltjes. In
een bodem die bestaat uit kleine deeltjes, zakt water minder snel weg
dan in grond met grote deeltjes: giet water op puur zand en het is al weg
voor je gieter leeg is.
Moestuinieren op zandgrond is dan ook alleen mogelijk als er voldoende
organische stof in de grond zit of in de grond gebracht wordt. Organische
stof, verteerd plantaardig en/of dierlijk materiaal, kan vocht en voedsel
beter vasthouden dan zand.
Beregenen
In sommige streken van ons land
wordt veel zoet water gebruikt, onder andere in de (glas-) tuinbouw
en in de landbouw. Een deel van
het gebruikte water komt weer in
de bodem terecht maar een flink
deel verdampt en wordt opgenomen door de planten.
Als je water onttrekt aan de bodem
dan wordt de ruimte, die daardoor
12

Bij het beregenen van fruitbomen tegen nachtvorst krijgen we veel rijp op de bomen.

ontstaat, soms opgevuld met ander water, soms is er gewoon te weinig water in de omgeving waardoor er verdroging optreedt. In het westen van ons land neemt zilt(= zout)
of brak water vanuit de Noordzee de plaats in van het zoete water dat gebruikt is/wordt
door de glastuinbouw. Verzilting wordt dat genoemd. Dat is een probleem, omdat zilt en
brak water niet gebruikt kunnen worden in de land- en tuinbouw.
Onderzoek naar zout tolerante planten
Naar planten, onder andere aardappelen, die wél tegen zout in het water
en de bodem kunnen wordt steeds meer onderzoek gedaan. Ook worden
er projecten opgezet waar zouttolerante groenten gekweekt worden zoals zeekraal, dat ‘in het wild; als op zulke zilte gronden groeit.
Water en politiek
In het begin van dit artikel werd al aangegeven dat water van levensbelang is voor al
het leven op aarde. Door klimaatverandering verandert er van alles in de wereld. Zo
wordt de oppervlakte aan woestijnen groter omdat de hoeveelheid neerslag in sommige
landen rond de woestijnen afneemt. Dat proces zie je in Afrika maar bijvoorbeeld ook al
in het zuiden van Spanje!
Langdurige water tekorten zullen, naar verwacht wordt, leiden tot volksverhuizingen en
omdat dat niet zo maar gaat zal het geweld tussen volken en bevolkingsgroepen toenemen.
En Nederland?
Wij hebben het geluk dat er bij ons een behoorlijke hoeveelheid neerslag valt. Verder
hebben wij in ieder geval de kennis en de middelen om zorgvuldig met water om te
gaan, ook al gebeurt dat niet altijd.
Werd neerslag vroeger, via drainage, sloten, kanalen en rivieren, zo snel mogelijk naar
zee afgevoerd, tegenwoordig probeert men (= gemeenten en waterschappen) de neerslag zo lang mogelijk vast te houden op of bij de plek waar het valt. Wadi’s, ondiepe ‘kommen’, die vollopen als het regent en die droogvallen na een paar dagen droogte,
verschijnen in steeds meer woonwijken. Ze zijn niet alleen een onderdeel van goed waterbeheer maar ook een aantrekkelijk speelobject voor kinderen. Dankzij de WADI krijgt
de neerslag de kans om in de bodem te zakken.

Een aangelegde ‘Wadi’
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Water op de moestuin
Sommige mensen sjouwen, na een halve droge dag, alweer met volle gieters. Dat heeft
geen enkele zin. Geef alleen water als planten slap hangen, als u net gezaaid hebt of
aan pas geplante plantjes.
Niet altijd is het water, dat op een complex uit de pomp komt, geschikt. Het is moeite
waard om het bestuur te vragen om dat eens te laten onderzoeken en als dat al een
keer gebeurd is, om de resultaten van het onderzoek te vragen.
Bij mij, de schrijver van dit artikel, zit er bijvoorbeeld nogal wat zout en ijzer in. Flevoland was vroeger deel van het IJsselmeer en daarvoor van
de (zoute) Zuiderzee. In de ondergrond zit nog steeds zout uit die periode.
Zelf vang ik de neerslag van mijn kas en schuurtje op in drie tonnen en daarmee kan ik
het meestal wel redden. In de volle grond gebruik ik bijna niks, het meeste water geef ik
aan de komkommers en tomaten in de kas. Na een flinke bui zit alles weer vol.
Tip
Zet de regenton zo hoog dat er een gieter onder het kraantje gezet kan
worden. Er zijn kant en klare onderstukken te koop maar vaak zakken
die na verloop van wijd in. Zet de ton gewoon opeen stel oude 50 x 50
tegels: stevig en stabiel!
Regenwater is meestal zacht water in vergelijking tot het water uit de kraan. Hard of
zacht kraanwater hangt af van de streek waar u woont. Tonwater is op temperatuur
(planten houden niet van koud water) en u hoeft niet met volle gieters door het huis te
sjouwen.
En de moraal van dit verhaal?
Moraal is misschien een te zwaar woord. Misschien is het u nóg duidelijker geworden
dat goed en zoet
water iets minder
vanzelfsprekend is
dan we soms
denken. Zuinig zijn
met het kostbare
(ook al betalen we
er maar een
schijntje voor!)
zoete water is
zinvol en
noodzakelijk!
Goed idee!

TEKST: PETER KOUWENHOVEN,BELLEFLEUR PRODUCTIE, LELYSTAD : FOTOGRAFIE: STICHTING FRUITCULTUUR 2013 ©
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Bijzondere recepten
Zoete veenbessencompote
Neem 500 gram verse veenbessen, maak ze schoon en was
ze. Nu worden ze met 1 ½ kilo bruine kandijsuiker en 100 ml
water zachtjes gekookt tot de kandijsuiker is opgelost.
Heet in goed schoon gemaakte glazen vullen (denk om handbescherming!) en direct afsluiten.
De glazen tot bijna over de rand vullen.

Pittige veenbessencompote
Neem 1 ½ kilo verse veenbessen en laat ze met 1 ½ kilo
bruin kandijsuiker in ongeveer 100 ml water in ca 15 minuten onder voortdurend roeren zachtjes koken.
Direct heet in goed schoon gemaakte glazen doen en goed
afsluiten. De glazen tot bijna over de rand vullen.

Zwarte Walnoten
Neem 1 kilo walnoten die omstreeks half juni geoogst worden, was deze en prik deze meermaals in met een scherpe
priem.
Zet ze onder water en laat ze 14 dagen trekken op een koele plaats, elke dag water verversen.
Na 14 dagen worden de noten met 1 theelepel
zout aan de kook gebracht en 30 minuten laten
koken.
Zwarte walnoot
Ze worden nu afgegoten en we laten ze met
koud water schrikken.
Neem 1 stuk vanille, 1 kilo suiker, 1 liter water,
1 theelepel peperkorrels, 2 blaadjes laurier, 3
kruidnagels, 1 snuifje nootmuskaat en 2 Jamaicapeper korrels.
Kook hier een siroop van, laat het wat afkoelen
en gier het over de noten en laat het 1 dag
trekken.
Dan gieten we de siroop af van de noten en
brengen de siroop met 300 gram suiker aan de
kook, weer wat laten afkoelen en opnieuw over
de noten gieten.
Opnieuw 1 dag laten trekken. Dit nog tweemaal herhalen.
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Dan worden de noten ongeveer 20 minuten in de siroop gekookt waarna we de noten in potten doen.
Het vocht weer aan de kook brengen en heet in de (hete) glazen gieten, deze worden tot bijna over de rand gevuld.
Direct de glazen sluiten, een half jaar donker laten staan en
dan kunt u ze gebruiken bij wild en kaasgerechten.

Appelkrakelingen
Verwarm 400 ml melk maar laat het niet koken.
Neem 80 gram gist en maak dit fijn en los het op in de warme melk.
We nemen nu 1 kilo meel, 160 gram suiker en een mespuntje zout en doen dit in een
schaal.
De melk met opgeloste gist, 2 eieren en 150 gram boter worden nu met de handen gekneed tot dit goed door elkaar is.
Dit laten we op een warme plaats 30 minuten rijzen.
Ruim 1 kilo zurige appels (Goudreinetten of Bellefleuren) worden gewassen, in vieren
delen, van het klokhuis ontdoen en in kleine stukjes snijden.
Dit wordt met het sap van 1 citroen, 200 gram suiker, 80 ml cider door elkaar geroerd en
2–3 minuten laten stoven.
De vanillesauspoeder met 80 ml cider glad roeren, bij de appels doen en ongeveer 1
minuut laten koken en dan laten afkoelen.
Het deel in tweeën delen en op een ingepoederde plaat uitrollen zodat twee stukken
ontstaan van zo’n 20 x 50 cm.
De appels gelijkmatig op
stukken deeg verdelen, vanuit de lange zijden oprollen
en in 10 schijven snijden.
Schijven met de snijzijde
naar boven op een bakplaat
leggen waarop bakpapier is
gelegd en weer 30 laten rijzen.
Nu wordt de oven op 175
voorverwarmd.
Honderd gram zachte boter
wordt in stukjes op de schijven verdeeld, ook doen we
4 eetlepels witte en bruine
suiker over de schijven
strooien.
Het geheel wordt in 40 minuten in de voorverwarmde
oven gebakken.
Smullen maar!

TEKST: LOUISE DE COLIGNY: FOTOGRAFIE; STICHTING FRUITCULTUUR 2013 ©
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Hier groeien ze!

Oude appelrassen
OUDE APPELRASSEN

ZIJN UNIEK IN SMAAK.

BOVENDIEN BEVATTEN

ZE MEER
FYTOCHEMICALIËN DAN
DE MEESTE NIEUWE
RASSEN.

IN NEDERLANDSE
BOOMGAARDEN
GROEIEN VEEL
ZELDZAME OUDE
APPELRASSEN.

Restant oude perebomen, wat verwilderd door opschot
van worteluitlopers maar prachtig.
Foto; Theo van het Hooft.

De fluweel aanvoelende, rood gekleurde rijpe appels
lichten helder op uit de wirwar van het bladerdek in
de appelboom. Net zoals ze er uitzien, hebben ze
ook zo’n naam: Perzikrode Zomerappel. Ben nu in de
museumtuin en pluk er een, bekijk hem onderzoekend en ruik eraan, ik stel vast; perfect en hap erin,
de smaakpapillen worden direct actief en stellen vast,
doorhappen!

Als mij wordt gevraagd
over mijn favoriete appel
hoef ik niet lang na te
denken “Notarisappel”
komt er steevast uit.
Deze appel heeft een bijzonder fijne smaak met
het voor de Notarisappel
zo typische aroma. Zelfs
de Bramley’s Seedling
(enkele maanden laten
rijpen, anders is hij te
zuur), is een ware
17

Vergeten fruitbomen: laten staan!

smaakvolle appel en heeft een prima rinsachtig
aroma met zijn witte vruchtvlees en is bijzonder
sappig en bros, hij smelt op de tong. En wat te
denken van de Ananas Reinette, klein maar bijzonder fijn, heeft een fluwelen smaak die naar de ananassmaak terug denkt; heerlijk.
Veel van de traditionele variëteiten van appels kent
men nog uit zijn of haar jeugd, in de boomgaard
van hun grootouders rijpten de lekkerste appels,
bijvoorbeeld Sterappel, Streepkesappel, Huusmanszuut (Jasappel) en Glasappels (Yellow
Transparente).
Van de ruim 700 appelrassen die de museumtuin
bevat heeft elk ras zijn eigen kenmerkende smaak.
De meeste van de aangeplante appelrassen die in
de museumtuin staan stammen uit de Nederlandse
boomgaarden en zijn door ons verzameld en voor
de meesten geldt, ze zijn weer opnieuw verspreidt.
Niemand weet de exacte aantallen appelrassen
die in Nederland staan of hebben gestaan, het zullen er ongetwijfeld vele duizenden zijn geweest,
vaak kende men in verschillende regio dezelfde
vruchten onder verschillende namen.
Bijvoorbeeld, in sommige streken van Nederland
noemt men de Yellow Transparente, - Glasappel,
Oogstappel of Madeleine -, of de Princesse Noble
(Haagje).
De meest populaire vrucht in Nederland is ongetwijfeld de appel, het verbruik van elke burger bedraagt gemiddeld per jaar zo’n 23 kilo appels, dat
is ongeveer 160 stuks.
Sommige oude appelrassen zijn gevoelig voor
meeldauw, schurft en andere ziekten, ook veel
nieuwe rassen hebben hier last van. Alleen met
veel bestrijdingsmiddelen kunnen deze ziekten in
de hand gehouden worden.
Maar ook veel oude appelrassen zijn (vrij-)ongevoelig voor de diverse ziekten en daarom goed te
telen zonder bestrijdingsmiddelen.
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Jasappel

Sterappel

Streepkesappel

Yellow Transparente

Nieuwe rassen worden geselecteerd op
ziekte-ongevoeligheid (is er géén één,
maar vele wel (veel) minder ziektegevoelig!), houdbaarheid, sappigheid en
smaak.
Onderzoek aan de vele appelrassen in
de museumtuin hebben aangetoond dat
vele oude rassen een zeer goede smaak
vertegenwoordigen, sommige zijn prima
Wie schoon ons land is!
houdbaar, andere weer minder houdbaar en ook minder smaakvol.
Ook vele appelrassen werden vroeger
geteeld om hun eigenschappen zoals,
voor de moes, appels om te stoven, te
drogen, gebak enz. Veel van die eetgewoonten zijn bij de meeste mensen onbekend of vergeten.
De liefhebber hiervan wapent zich hiervoor en plant zelf de gewenste oude rassen weer aan in zijn of haar boomgaard.
Om een voorbeeld te noemen, in de 19A
eeuw werd in Engeland Cox’s Oranje
Pippin geïntroduceerd met zijn karakteristieke smaak, hij speelt nog steeds een
En nog mooier!
commerciële rol, wel bescheiden ook al
door zijn matige vruchtbaarheid. Doordat
hij vaak bijna niet meer te verkrijgen is
wordt hij veelvuldig zelf aangeplant.
Ook de Notarisappel wordt zelf vaak
aangeplant doordat hij zo goed als niet
te verkrijgen is in het seizoen maar er
worden nog steeds enkele duizenden
kilo’s aangevoerd aan de veiling (Geldermalsen), ook bij directe verkoop op
boerenmarkten en in boerderijwinkels is
hij nog wel eens te koop. Bij al onze evenementen in de museumtuin is de Notarisappel nog steeds de topper!!
Door de verschillende rijptijden zijn er
Kan eigenlijk niet mooier!
het hele jaar door appels in onze winkels
te koop van over de hele wereld. Typisch dat het allemaal appelrassen zijn
die erg goed en eenvoudig te bewaren zijn. Van de eigen oogst zijn enige variëteiten die
weken of maanden bewaard moeten worden tot ze hebben hun volle smaak hebben
verkregen, Schoone van Boskoop (Goudreinette), Bramley’s Seedling, Rabau, Keuleman, Bellefleur-typen enz. Appels zijn erg populair, ze zijn direct te consumeren en tegelijkertijd gezond. Appels zijn rijk aan vitaminen, mineralen en secundaire
plantenstoffen. Voornamelijk oude rassen bevatten meer fytochemicaliën die in het lichaam de cellen beschermen. Bij een onderzoek in Luxemburg vonden de onderzoekers in de Grauwe Reinette en de Winter Gold Pearmain beduidend meer van deze
stoffen als in nieuwe, zoals bijvoorbeeld de Topaaz.
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Wie dit bezit is rijk.

Een studie van de universiteit van Würzburg, Duitsland had vooral als uitkomst dat de
Schoone van Boskoop, de Rheinische Bohnapfel en de Winterrambour veel meer van
deze beschermende bestanddelen bevatten. Wel is het zo dat de waarden hiervan jaar
voor jaar verschillen, oorzaak komt door het klimaat, ouderdom van de boom, grondsoort en bemesting. Boomgaarden en dan vooral hoogstamboomgaarden zijn een belangrijk leefgebied voor vele diersoorten. In de buurt van boerderijen en boomgaarden
rond kleine steden domineren knoestige bomen in vele delen van het platteland het
landschap. In die traditionele vorm van fruitteelt
zijn pesticiden taboe. Hou het zo!
In de weiden grazen koeien en schapen. Soms
gebruikt de boer het gras voor hooi.
Deze bijzondere en kwetsbare cultuurlandschappen bieden tal van diersoorten soorten een levensruimte. In appelbomen zitten er vaak kleine
holen waar vogels of zelfs vleermuizen nestelen.
Onder de schors is de specht op zoek naar larven. In de weilanden lokken zeldzame planten,
hommels, kevers en vlinders aan.
Hoogstamboomgaarden zijn ideaal voor een
Grauwe Herbstreinette
gezonde voeding, voor natuurbescherming, de
mens zal zich er ook optimaal thuis voelen.
TEKST EN FOTOGRAFIE: BENNIE GIESEN 2013 ©
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Indeling zure kersen
ALS WE OVER ZURE KERSEN SPREKEN DAN

DENKEN WE MEEST AAN DE MOREL OF WE
ZEGGEN MORELLEN, DOCH DE MOREL IS EEN
RAS TERWIJL ZURE KERSEN DE VERZAMELNAAM
IS VOOR ALLE ZURE KERSERASSEN.

HIER ZULLEN WE U ENIGE UITLEG GEVEN.

Prunus is de geslachtsnaam, cerasus is de soort en Morel
het ras. De naam Linnaeus is de persoon die deze soort
voor het eerst beschreven heeft. Waal is een bepaalde
groep binnen de soort.

Morellen

Prunus cerasus Linnaeus
Waal
Deze soort vormt een struikvormige heester
of een kleine boom die van nature zelden hoger dan zes meter wordt, in cultuur wordt hij
tot 10 meter hoog. Hij vormt een losse en ronde kroon. De bladeren zijn ovaal-eivormig tot
elliptisch van vorm en hebben een spitse
punt, zij zijn ongeveer van 6 tot 7 cm lang en
van 3 tot 4 cm breed. Het blad wordt donker
glanzend groen, is iets leerachtig en meest
glad maar soms iets donzig behaard. Hij
vormt van drie tot vier bloemen per tros. De
bloemen zijn wit van kleur en van 2 tot 3 cm in
doorsnede.
De bloeitijd is van eind april tot begin mei, de
Gewone Morellen behoren bij de Walen.
bloemen verschijnen gelijk met de bladeren.
De vruchten zijn bolvormig rond, zij worden
twee cm in doorsnede en groter. De kleur is altijd rood tot donkerrood, soms wel wat
doorzichtig rood. De smaak is zuurachtig tot scherp zuur. De vruchten zijn altijd zacht.
De stenen zijn gegroefd. Hij is door Lucullus vanuit Turkije naar Rome gebracht. Van
nature komt deze soort voor van Zuid-Oost Europa tot in India, hij is zeer lang bekend,
het lijkt dat deze Prunussoort in het wild voorkomt, doch op deze plaatsen is hij verwilderd. In 1753 is hij voor het eerst beschreven door Linnaeus.
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var. austeria Linnaeus
Zure morellen
Deze variëteit vormt een boom van 5 tot 9 meter hoog
met sterke en iets hangende takken. De bloemstelen zijn
langer dan de gewone Prunus cerasus. De vruchten zijn
klein en groot van stuk, donker tot donkerrood van kleur,
sappig en de smaak is zeer zuur, het sap is donker van
kleur, de steen is kegelvormig. Hij is sinds lange tijd in
cultuur.

Stevnsbaer Birgit

var. caproniana Linnaeus
Amarellen, glaskersen
Deze variëteit vormt een boom tot 9 meter hoog met sterke takken. De bladeren zijn groot. De vruchten zijn helderrood van
kleur, de vrucht hebben kleurloos sap en zijn zoetzuur van
smaak, de steen is meest kogelvormig. Hij is sinds lange tijd in
cultuur, in 1753 is hij voor het eerst beschreven door Linnaeus.

var. frutencens Neilreich
Zure struikkers
Deze variëteit groeit struikvormig, in zijn natuurlijke
omgeving van droge berghellingen wordt deze
plant tot 1 meter hoog. Deze variëteit is zeer waarschijnlijk een verwilderde vorm. Scheuten zijn dun
en hangen. De bladeren zijn stijf en staan van de
twijgen af. De kleine donkerrode vruchten hebben
helder niet kleurloos sap, de smaak is zuur, de
steen is eivormig en heeft geen scherpe zijden. De
plant vormt uitlopers.
var. marasca (Host) Viviani
Marachinokers
Deze cultuurvariëteit groeit sterker
en de takken zijn
meer hangend,
vaak hangen deze
tot op de grond. De
bladeren zijn minder
gezaagd. De bloemen zijn meer gedrongen dan de
gewone Prunus
cerasus. De vruchten zijn zeer klein,
donkerrood van
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var. Austeria

Zure Struikkers

Marachinokers

kleur en smaken bitter. Hij is zeer waarschijnlijk al zeer oud en komt gecultiveerd voor in
Perzië, Kashmir en in Noord-West India. Van deze kers wordt de marachino-likeur gemaakt.
’Bunyardii’
Langesteelkers
Deze cultuurvariëteit is in 1924 door Edward
Bunyard in Edinburgh, Schotland gepresenteerd,
van nature kwam deze variëteit uit Perzië. De meest
in het oog springende eigenschap van deze zure
kers is de lengte van wel vijf cm van de bloemstelen. De bladeren zijn behoorlijk klein en zij zijn
meest stomp-gepunt aan de topzijde. Deze cultuurvariëteit in het heuvelige district van Noord-West India als gecultiveerde boom voor.

Lange steelkers

’Cucullata’
Kapkers
Deze cultuurvariëteit verschilt met de gewone Prunus cerasus door zijn blaasvormige
bladeren, voor de rest verschilt hij niet veel.
’Laciniata’
Lancetvormigekers
Deze cultuurvariëteit verschilt met de gewone Prunus cerasus door zijn zeer diep ingesneden randen van de bladeren, voor de rest verschilt hij niet veel.
‘Perciciflora’
Poolkers
Deze cultuurvariëteit heeft bloemen die bleekrozer van kleur zijn dan de gewone Prunus
cerasus, ook zijn de bloemen meer gevuld. Hij heeft half dubbele bloemen in een lichtroze kleur. De plant verdraagt vorst tot -50 graden celcius en is ook tevreden met natte
ondergrond. Deze cultuurvariëteit stamt uit West-Azië en zuidelijk Centraal-Europa en
komt van nature ook voor in Dalmatië. Deze cultuurvariëteit is sinds 1623 in cultuur vanuit Zwitserland.
‘Plena’
Volle-kers
Deze cultuurvariëteit vormt een losse struik indien op een vreemde onderstam geënt of een losse bolvormige boom. Deze cul‘Plena’’
tuurvariëteit heeft half gevulde bloemen die wit van kleur zijn. Hij
is sinds 1581 vanuit Nederland in cultuur.
‘Damastenkers’
’Polygyna’
Damastenkers
Deze cultuurvariëteit verschilt met de gewone Prunus
cerasus door zijn meer bredere groeiwijze en de takken
en twijgen die meer breder uitstaan, deze takken en twijgen hangen ook minder. De bloemen vormen soms
meerdere vruchten aan een steel. Deze soort stamt uit
Geneve, Zwitserland van voor 1825.
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’Pulverulente’
Pulverbladkers
Deze cultuurvariëteit verschilt met de gewone Prunus cerasus door zijn bladeren die fijn
en regelmatig, wit en geelbont gekleurd zijn.
’Rhexii’
Dubbele-kers
Deze cultuurvariëteit vormt een losse bolvormig struik of
boom indien op een onderstam geënt. Hij bloeit met dubbele zuiver witte bloemen die elk tot 3,7 cm in doorsnede
worden en produceert elk jaar enorm veel bloemen en
zeer veel takjes en twijgen, (de bloemen hangen niet aan
steeltjes), die elk jaar weer afsterven. De bloeitijd is lang
en valt in mei. Deze cultuurvariëteit is al zeer oud, sinds
1623 is deze al in cultivatie vanuit Zwitserland.
‘Rhexii’
’Salicifolia’
Wilgenkers
Deze cultuurvariëteit verschilt met de gewone Prunus cerasus door zijn bladeren, deze zijn van 8 tot 12 cm lang
en 1 tot 3 cm breed, de randen zijn grof en dubbel gezaagd, voor de rest verschilt hij
niet veel. De bloemen van deze zijn enkel gevormd. Hij is bekend sinds 1874.
‘Semperflorens’
Allerheiligenkers
Deze cultuurvariëteit vormt een dicht vertakte struik met hangende takken, de plant
krijgt snel veel dode sporen. De bladeren zijn elliptisch van vorm, de randen zijn onregelmatig gezaagd. De bloemen staan met 3 to 4 stuks bijeen en soms tot 8 stuks bijeen
en staan vrij los van elkaar op een steel van 3 to 4 cm lang. Hij begint zeer vroeg te
bloeien, in april en dan na enkele maanden rust, bloeit zij in de nazomer tot midden en
eind september. Deze bloei verschijnt in de vorm van een bloeiend takje, elke bloem
verschijnt in een afgescheiden bladoksel. Dit is een zeldzaam iets, kersen vruchten en
bloemen aan een boom te zien gelijktijdig. De vruchten zijn wat kleiner en donkerrood
van kleur, en smaken zeer zuur. Deze cultuurvariëteit is sinds 1623 vanuit Zwitserland
in cultuur.
‘Umbraculifera’
Kogelkers
Deze cultuurvariëteit heeft een kleinere
en meer compactere boom, hij vormt
een gedrongen en kogelvormige kroon
met kleinere en smallere bladeren dan
de gewone Prunus cerasus. Hij groeit
het beste groeit op een Prunus avium
onderstam van een meter lengte. Deze
cultuurvariëteit maakt dan een dicht vertakte en bebladerde ragebolachtige
kroon met donkergroen blad. Hij is sinds
1884 vanuit Duitsland in cultuur gebracht
door von Späth.
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Granat

’Variegata’
Gevarieerde-kers
De cultuurvariëteit verschilt met de gewone Prunus cerasus door zijn wit-bonte gekleurde bladeren, voor de rest verschilt hij niet veel.

Kelleriis 16

De Kelleriis 16 wordt tot de zure kersen
gerekend maar is een kruising tussen
een zoetzure kers (uit de soort Prunus
gondougnii) en een zoete kers (uit de
soort Prunus avium).
Ze zijn minder zuur dan de meeste andere zure kerserassen.

Fercer

Tot welke soort de zure kers Fercer behoort is nog
niet bekend.

TEKST EN FOTOGRAFIE: BENNIE GIESEN 2013 ©
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De slang was te lang
Mensen hebben wat tegen slangen en dat is in het Paradijs al begonnen. Eva werd volgens de Bijbel verleid door een slang. Hoe dat beest het voor elkaar heeft gekregen ons
aller stammoeder iets te laten doen wat niet mocht is voor mij moeilijk te begrijpen. Zij
heeft immers al haar genetisch materiaal aan ons doorgegeven en wij zouden zo gek
niet zijn, of toch?
De meeste mensen hebben een aangeboren angst voor of afkeer van slangen. Ik bedoel: een poes kun je nog aaien, maar je denkt er toch niet over datzelfde met slangen
te doen?
Als iemand waarmee we dachten bevriend te zijn ons heeft verraden dan zeggen we:
”Ik heb een slang aan mijn boezem gekoesterd”.
Ook in onze hobby gebruiken we slangen of darmpjes zoals men in het zuiden zegt.
Nu is mij onlangs iets merkwaardigs overkomen .
Ik had de destilleerketel met wat restanten wijn op het vuur gezet om de alcohol er uit te
stoken. Na een paar uur was er al drie liter in de ontvangende fles gelopen en toen
doofde ik het vuur en stopte de koeling.
De ketel moest nu wat afkoelen alvorens het restant weg te laten lopen.
Toen ik na die tijd terug in de werkplaats kwam zat er geen druppel alcohol meer in de
fles...
Hoe was dat mogelijk, drie uren voor niets gewerkt!!!
De oplossing was snel gevonden: de slang!
Die was te lang en reikte tot de bodem van de ontvangende fles.
Door het koelen krimpt de ketel en ook de vloeistof. Daardoor was alles weer terug in de
ketel gezogen...
Het was dus weer de slang, of
wellicht mijn eigen onoplettendheid.

Eenvoudige stookketel voor
hobby-gebruik. Voor de zekerheid
maar géén slang gebruikt!

TEKST: JAN VAN SCHAIK; FOTOGRAFIE: STICHTING FRUITCULTUUR 2013 ©
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Appelmeeldauw
Levenswijze
De overwintering van de meeldauwzwam vindt voornamelijk
plaats in de eindknoppen van langlot en kortlot. Uit de knoppen, in het afgelopen seizoen aangetast, groeien in het voorjaar jonge scheutjes en bloemclusters, die direct al met een
wit-melig laagje overwoekerd zijn.
Op de aangetaste plaatsen wordt onmiddellijk een zeer grote
hoeveelheid sporen gevormd die, vooral door de wind, worden
meegevoerd en verspreid op het oppervlak van andere bladeren.
Hier aangekomen, kiemen de sporen en dringen door de poMeeldauw op appelblad.
riën het bladweefsel binnen.
Vooral hoge temperaturen werken de infecties in de hand.
De aantasting wordt na ongeveer één week zichtbaar, de zgn.
incubatietijd, waarna op de meeldauwvlekjes nieuwe sporen ontstaan die op hun beurt
weer andere infecties veroorzaken.
Schadebeeld
Op bladeren en bloemen, op scheuten en knoppen, ontstaat een wit-melig laagje schimmel. Bij
ernstige aantastingen gaan de bladeren krullen
en verschrompelen, tenslotte vallen ze af.
Een typisch kenmerk van aangetaste bomen zijn
vooral de zgn. “witte pluimen”, de toppen van de
scheuten. Op vruchten veroorzaakt meeldauw
een netvormige verruwing, die de handelswaarde
van dergelijke vruchten belangrijk vermindert.
Bestrijding en voorkoming
Omdat tot dusver nog geen methode bekend is
om de in de knoppen overwinterde schimmels te
doden, behoort de bestrijding van meeldauw niet Netvormige verruwing als schadebeeld
op appel (Jonathan).
tot de eenvoudigste materie.
Nadat de geïnfecteerde toppen zo zorgvuldig
mogelijk zijn verwijderd, dient het zwaartepunt
van de bestrijding te worden gericht op het vernietigen van de sporen en het op die
wijze voorkomen van verdere aantastingen.
Dit kan door te spuiten met chemische middelen hiervoor.
Zorg voor een goede conditie van de boom.
Verwijder de aangetaste delen van de toppen(verbranden).
Plant geen meidoorn in de nabijheid van appelbomen en neem ongevoelige rassen.
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Kasteel Wijlre
KASTEEL WIJLRE IS

GELEGEN AAN DE RIVIER DE

GEUL IN HET GELIJKNAMIGE
DORP WIJLRE, DAT DEEL
UITMAAKT VAN DE

LIMBURGSE GEMEENTE
GULPEN-WITTEM.
Het kasteel omstreeks 1900.

Beschrijving van het kasteel
Het huidige kasteel is een herenhuis gelegen op een omgracht terrein.
Het hoofdgebouw heeft twee verdiepingen, is opgetrokken uit bakstenen met afwisselend mergelbanden als speklagen en het heeft een schilddak voorzien van een dakruiter.
Op de zijgevel aan de straatzijde is een opvallend grote zonnewijzer en aan de achterzijde zijn enkele terrassen uit 1910.
Het kasteel heeft een voorplein dat vanaf de straatzijde bereikbaar is via poort
voorzien van een oude wapensteen en
een stenen boogbrug.
Aan het voorplein liggen verder drie van
een mansardedak voorziene dienstvleugels uit de 18e eeuw.
Rondom het kasteel ligt een prachtige
tuin in landschapsstijl die is ontworpen
De zonnewijzer.
en aangelegd in 1810 door Mathias Soiron (1748-1834).
Geschiedenis
De oudste vermelding dateert uit 1040,
toen koning Hendrik III Wijlre schonk
aan zijn nicht Ermengardis.
Verder werd het kasteel in 1389 genoemd als een versterkt huis en zetel
van de vrije rijksheerlijkheid van het Heilige Roomse Rijk en maakte deel uit van
de Westfaalse Kreits. In het wapen van
Wijlre is als getuige hiervan de Duitse
adelaar terug te vinden.
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Dit wapen is het wapen van de familie Van Wachtendonck, die in de 17e en 18e eeuw
als de heren van Wijlre tot 1794 op het kasteel woonden.
Het huidige kasteel is door Johan Arnold Van Wachtendonck rond 1652 gebouwd.
Boomgaarden kasteel Wijlre
Het terrein tussen de grachten had in de 17de eeuw of daarvoor altijd een functie als
boomgaard, ook achter de bijgebouwen lag altijd een boomgaard.
Langs verschillende muren hebben vele leibomen gestaan, enkele leibomen zijn nog
aanwezig op het terrein.

Kasteel met rechts leibomen.
De Rheimerstokker Kroonreinet is
ontstaan in het nabij gelegen dorp
Rheimerstok.

De inrijpoort.
TEKST EN FOTOGRAFIE: STICHTING FRUITCULTUUR 2013 ©
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Bijzondere vruchten
De Early Laxton stamt uit
Engeland en is in 1916 gepresenteerd.
Hij rijpt als één der eerste
pruimen in de volle grond.
Smaakt heel lekker indien
volledig rijp, draagt goed en
vroeg, rijpt al in het midden
van juli.
Boom groeit vrij zwak,
bloeit middentijds en is wat
zelfbestuivend maar kruisbestuiving is beter.
Vrij gezonde boom maar
snoeiwonden goed afdekken.

Bloeiende bomen van de St. Julien Z

Vruchten van de St. Julien Z smaken voor de verse
consumptie niet goed, ze zijn te droog en te flauw.
Voor de verwerking zijn ze prima geschikt.
De boom wordt alleen gebruikt als onderstam voor
hoogstammen om er pruimerassen op te enten.
Boom groeit zeer sterk en blijft erg gezond.
Bloeien doet de St. Julien Z vroeg. Hij is zelfbestuivend.
Hij draagt elk jaar massa’s vruchten en lijkt zich
niets aan de trekken van slechte weersomstandigheden tijdens de bloei. Ze rijpen in augustus.
De vruchten tonen wel mooi.
De herkomst van de boom (cultivar) is onbekend.

De Wangenheims Frühzwetsche stamt uit
Duitsland en is sinds 1837 bekend.
De matig grote vruchten zijn voor elk doel te
gebruiken, zowel vers als verwerkt voldoen ze
prima.
Ze hebben een zoetzurige smaak met een fijn
aroma, te kleine vruchten smaken minder, dus
dunnen bij grote dracht.
De boom groeit vrij sterk, bloeit middentijds tot
laat en draagt meest teveel vruchten. Heeft
weinig last van slechte weersomstandigheden
tijdens de bloei.
Van ziekte hebben de pruimen en boom weinig
last.
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