Bibliotheek

Proefstation

PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS,

Naaldwijk

A

TE NAALDWIJK}

73
R
40

Verslag van een kort bezoek aan de Belgische drui^encentra.

door:
Mej.J.v.Rest,
foto's

.Kruyk.

P.A

dOOEÎNaaldwijk,I960.

& c f fJ ,
. - j

î\

3 !) Ö£C 60
%. -,
proefstation voor de groenten en fruitteelt onder glas te naâlcfwij&,
4L'.

ft

S ''

Wo
VERSLAG VAN EEN KORT BEZOEK AAN DE BELGISCHE DRUIVENCENTRA.

De excursie werd gemaakt op J>0 september en 1 oktober i960 door de
heren D.de Mos, P.A. Kruyk, A.P. v.d. Hoeven en mej. J.van Rest.
Bezocht werden het proefstation voor de druiventee'lt te La Hulpe, een
druiven-exportbedrijf, een "champagne"fabriek en een aantal bedrijven.
Het proefstation.
Op het proefstation werden wij ontvangen en rondgeleid door de heer
R.Delhaye, directeur van deze instelling en de hieràan verbonden school.
Tijdens dit bezoek kwam het volgende naar voren:
Er bestaat in Belgie zeer veel belangstelling voor nieuwe onderstammen.
Er zijn meerdere, meest botanische typen in onderzoek. In het algemeen
worden de onderstammen eerst op de blijvende plaats gepoot en daarna pas geënt.
De methode van winterhout plakenten en dan stekken komt niet voor. Voor de
proeven worden er aan de onderstam J scheuten aangehouden, waarop dan later
3 verschillende cultuurrassen geënt kunnen worden.

Onderstam met drie
verentbare scheuten.

Op deze wijze kan men driemaal zoveel bomen beoordelen, als op de
klassieke wijze mogelijk is.
Een nadeel van het enten na het uitpoten van de onderstam is het tijdver-
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lies, vooral voor de druiventeler! Het kost hem minstens een jaar extra,
Rupestris da", lot komt geleidelijk als onderstam in gebruik. In hoofdzaak
wordt de Black Alicante nog gebruikt, waaraan veel bezwaren kleven,
Voor Muskaat van Alexandrie is Rupestris d.u Lot echter geen goede onder
stam, beter hiervoor geschikt zijn West-Frisia en Förster's White Seedling.
Ook de hybridisatie is een belangrijk punt van ondersoek.
Dit wordt gedaan in samenwerking met het druiventeelt proefstation te
Montpellier in Frankrijk.
Er zijn ondermeer kruisingen gemaakt tussen de volgende rassen;
Gros Colman x Frankenthaler.
Muskaat van Alexandrië x Ribier
"
"
"
x Frankenthaler
11
"
"
x Buckland Sweet Water
"
"
"
x Gros Colman
Gros Colman x Nectar
"
" x Frankenthaler
Ribier x Frankenthaler
Régal (Royal x Colman) x Gros Colman
Hierbij zi^n wellicht enige die ook geschikt zijn om o'is Nederlands sorti
ment wat uit te breiden. Bv. Muskaat van Alexandrië x Buckland Sweet Water
gaf o.a. deze resultaten;
Grote, amberkleurige bessen(lang
25 mm, breed 23 mm.
Middelgrote trossen, goed gezet
Vruchtbaar
Middelgroot blad
Muskus smaak, stevige schil
Vroeg(rijp op 27 augustus)

Bessen, licht amberkleurig, rond,
20 x 20 mm.
Drogestofgehalte 17,3
Zacht vruchtvlees, zoet, muskus-smaak
Middelgrote trossen, goed gezet
Zeer produktief.

Régal x Gros Colman gaf de volgende, blauwe, variëteit5
Bessen donkerblauw, lang 25 mm, breed 22 mm.
Drogestofgehalte 16°
Vruchtvlees stevig en sappig, vrij dunne schil.
Zeer goede smaak.
Middelgrote trossen.
Rijp? 3 september.
Muskaat van Alexandrië kan uitstekend gekruist worden met Buckland Sweet
Water, gevolgd door Ribier, Gros Colman en Frankenthaler.
Verscheidene ziekten bij druiven staan eveneens in de belangstelling.
Armillaria mellea, waarbij bovengronds, roodkleuring van het blad en onder
gronds afsterven van de wortels optreedt, is een belangrijke kvraal. Het
schijnt op de oude bosgronden, zoals men daar heeft zeer hardnekkig te zijn
en zich van hieruit te verbreiden naar grond die nimmer bebost is geweest.
Het onderzoek is nog in laboratorium-stadium.
Er worden proeven genomen in verband met de physiologie van de schimmel.
De reactie op diverse anti-biotica wordt eveneens nagegaan.
Qidium werd proefsgewijs bestreden met Jodium en ozon.
Een bespuiting van 5°/° van een mengsel van J2, KJ in alkohol gaf gedurende 10
dagen een groeistilstand te zien. Ozon gaf geen resultaat.
Het grondonderzoek dat voor de provincie Brabant wat betreft de tuinbouw
door dit proefstation wordt verricht, komt meer en meer in de belangstel
ling te staan. Het 4 jaar geleden gebouvirde laboratorium had vorig jaar
38.000 grondmonsters te veryferken. Er wordt in het algemeen veel te zwaar
bemest. In hoofdzaak wordt alleen organische mest gegeven. 2000 kg per
serre van 20 meter, eens per jaar wordt als gewoon beschouwd. Soms komt
er echter nog een toegift van bv, 300 kg Thomasslakkenmeel per kas bij,
De kassen zijn niet gedraineerd, uitgespoeld, zoals wij dat kennen, wordt
er niet; 100 liter water/m2 vindt men hier al zeer veel!
Bij het grondonderzoek worden voor de druiven bepaald; pH, gloeirest, N,
IC, P, Ca en spore-elementen. Voor groenten; pH, humus, N, K, P en Ca.
Door de sterke uitbreiding van het grondonderzoek moest een gedeelte van
dat onderzoek plaatsvinden in de kelders van het gebouw. Met de bouw van
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een groot, nieuw laboratorium speciaal voor grondonderzoek zou spoedig
begonnen worden.
Het onderzoek leek ons zeer effeciënt te verlopen. Er zijn 5 mannelijke
laboratorium-krachten; een laborante verricht het aaltjes-onderzoek,
De monsters worden gestoken in geparaffineerde kartonnen doosjes en
komen binnen verpakt in kistjes van 24 stuks, Op deze manier kunnen
de monsters handig opgeslagen worden in afwachting van de bewerking.
De ruimten, y/aarin de analyses plaats vinden zijn in volgorde van de
gang van zaken, zodat onnodig geloop en gesjouw wordt voorkomen.
Bij de rondgang door het "bovengrondse" laboratorium waren er eveneens
veel doelmatige opstellingen te bewonderen.
In het laboratorium voor microtoom-techniek zijn de tafels in hoefijzervorm opgesteld. In volgorde van de diverse behandelingen kan men een
voudig een plaats opschuiven en men heeft alles voor de volgende bewer
king bij de hand.
Waar nodig, zijn in de tafels glanzende zwarte en witte tegels ingelegd,
om de paraffine-linten e.d. neer te leggen.
Heel handig zijn hier ook de in het tafelblad ingezonken spoelbakjes met
een kraan voor leidingwater en aqua dest. (hier gedémineraliseerd water).
Het microtoom had een vaste opstelling en er was een speciale verwarmings
plaat voor het strekken van de coupes.
Alle bedieningsapparatuur voor gas en electriciteit, is onder de rand van
het tafelblad aangebracht. Handig, als men aan een volle tafel werkt!
Dit was bij de tafels in de andere ruimten ook het geval, eveneens hadden
alle tafels enigszins oplopende rand, zodat met gemorste vloeistoffen niet
op de kleren en grond geknoeid kon worden!
Na de rondgang door de diverse laboratoria werden de proeven in de tuin
bekeken.
De tuin ismooi aangelegd en tendele terras-vormig. Goed onderhouden
(door leerlingen van de school bij het proefstation) maakt de tuin hier
door een zeer prettige indruk.
Het brede pad is gedeeltelijk betegeld en gedeeltelijk verhard met een soort
wit steenslag. Een ondiepe betonnen goot voert het regen?/ater af.
De onderstammen, die hier in een groot sortiment aanwezig waren, werden
langs draden opgekweekt. Op deze wijze heeft men mooi recht en even dik
enthout ter beschikking.

Opkweek van onder
stammen in de natuur,

Behalve druiven werden nog veel andere fruitsoorten op diverse manieren
tuiten geteeld. Zelfs perziken! De uitkomst van deze laatste teelt was
eohter nogal wisselvallig.
Kassen had men in verschillende soorten, maten en prijzen!
Al enige jaren was een plastic-kas in gebruik, die zeer goed voldeed, Be
knie van deze kas was vrij hoog en steil, dit om het werken erin te verge
makkelijken. Het is echter de vraag, of men bij een dergelijk steile
helling van het glas, nog voldoende goede druiven in het onderste gedeelte
van de kas kan verkrijgen!
Deze kas v/as uitgerust met een zgn. schoorsteenluchting.

Plastic kas met luchtings-schoorsteentjes.

Regen, wind en vogels v/orden uit de kas geweerd, terwijl een betere luchting
gegarandeerd is.
Een andere kas had een doorlppende schoorsteen-luchting die eveneens
zeer goed voldeed.

Doorlopende schoor
steenluchting.
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Weer een ander systeem werd toegepast in een "conventionele" kas. Langs
de gehele nok was hierbij een koker aangebracht met lucht-sleuven, een
ventilator aan het eind zorgde voor de luchtbeweging.
Het sortiment druiven was vrij groot.
Colman was de meest geteelde. Een belangrijk gedeelte wordt verlaat door
stoken.
In een kas Colman, bestemd om in december te oogsten, was men op 28 juli
met stoken begonnen. De temperatuur bleef hierbij constant op +_ 18r'C. Op
30 september, tijdens het bezoek, was de kleuring al enigszins op gang.
De kassen worden nog grotendeels afzonderlijk verwarmd, dóorimiddel van
rookkanalen. De stookplaats bevindt zich onder de kas.

Men kan zich wel voorstellen, wat een werk het is om iedere dag en nacht
(in de winter!) de stookplaatsen na te lopen! Aarzelend begint men echter
over centralisatie te denken!
Zoals al eerder vermeld, wordt er zeer veel aandacht besteed aan de be~
worteling van de bomen.
In een kasje Colman werd grondafdekking beproefd met turfmolm, cokes en
cokes met draineerbuizen. Dit alles om in de vochtige bovengrond jonge
vfortels te krijgen, wat uiteraard goed gelukte.
In een kas Canon Hall was men van de rookkanalen afgestapt en had men
van de voet tot de nok op een afstand van +_ 75 cm dunne pijpjes gelegd.
Volgens dhr. Delhaye was de zetting van Canon Hall met verwarming
veel beter dan zónder.
De draden lagen in deze kas, evenals in alle andere kassen zeer veel ver
der van het glas af, dan wij in Nederland gewend zijn. Men ziet dan ook
nergens, de bladeren tegen het glas geplakt zitten en wordt een plaatse
lijk hoge luchtvochtigheid vermeden; gevolgs nergens zagen wij rot door
te hoge luchtvochtigheid!
Onderstammen vrerden in meerdere kassen beproefd.
Rupestris du- Lot is wel de belangrijkste.
Wij zagen een kasje zeer goede Royal op Rupestris du Lot. De bomen waren
als volgt geleid s naar weerszijden was een legger gevormd van + 10 m lang,,
Op deze leggers waren staande snoeren gevormd op ± 50 cm.
Per snoer waren ongeveer 12 trossen aangehouden. De trossen waren zeer grof
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en diepzwart van kleur.
Vaak wordt, wanneer de geënte boom om de een of andere manier afsterft, op
de onderstam wat lager geënt, dit schijnt zeer goed te gaan.
In een serre, waarin jaren lang Royal was geteeld, waren meerdere onder
stammen uitgeplant, die elk met 3 scheuten werden opgekweekt*
Be groei van de diverse typen was zeer uiteenlopend.
Volgens dhr. Belhaye had men eerder groeiproeven genomen met onderstammen
op de volgende manier. Uit de oude druivenserre werden nulpotten gevuld
met grond uit de le, 2e en Je steek. De potten werden in
ingegraven
in een druivenserre. Eveneens werd in "gezonde" grond uitgeplant „•
Geplant werden de volgende onderstammen (de met x gemerkte onderstammen
zijn ook in Naaldwijk aanwezig);
x Ruggeri 150 = (Rupestris x Berlandieri)
x I6-I6
= (Sclonis x Riparia)
x 186-64
= (Rupestris de serre x Rupestrid du Lot)
186-12

=(

"

"

x Malègue
x Rupestris1 du Lot
x Golia
III-I4
= Riparia x Rupestris
Black Alicante
Het Bleek, dat in de eerste steek alle onderstammen een goede groei ver
toonden, Behalve Golia die wat minder was. Black Alicante was zeer slecht.
In de tweede steek groeide aalles goed; Golia echter slecht en Black
Alicante zeer slecht.
In de derde steek vertoonde ook Golia een goede groei, van de Black Alicante
groeide één boompje matig, de twee andere zeer slecht,
In de gezonde grond vertoonden alle onderstammen een veel forsere groei
dan de Black Alicante, deze was echter normaal goed gegroeid.
Bij onderzoek bleek, dat I6-I6 en Ruggeri het meeste gewas en de meeste
wortels vormden, gevolgd door Rupestris du Lot en Malégue die ongeveer gelijk
waren.
Black Alicante, die in Belgie vrij veel als onderstam wordt gebruikt, kon
zijn reputatie niet bevestigen!
Be volgende rassen zullen nu geënt wordens Royal, Muscaat, Frankenthaler,
Cannon Hall, Gros Colman en Léopold III,
Na de interesante rondleiding over de proeftuin bezochten wij met dhr.
Belhaye enige bedrijven, waar diverse rassen op onderstam geteeld werden.
Bezoek Export Mij John van Haecht,
Bit bedrijf was een combinatie van druiventeelt, koelhuis en export-Mij.
Wij werden ontvangen in een grote verpakkingshal,, Be inrichting was zeer
doelmatig, Auto's kenden tot bij de paktafels rijden, zodat laden en
lossen in een vlot tempo kon gebeuren, Be koelcellen kwamen eveneens in
deze verpakkingshal uit.
Bruiven, die niet van eigen bedrijven komen, worden aan de boom gekocht.
Be koopman snijdt zelf de druiven waarvoor hij over handige bakjes be
schikt. Be bakjes hebben enigszins hellende lange zijkanten en zijn ge
voerd met zachte flanel. Houtwol en papier komen er dus niet bij te pas 3

Modern exportverpakkingsstation <,
De gekochte druiven
•porden door de
koper zelf gesneden
in de bakjes op de
voorgrond.

T)e trossen worden naast elkaar in de kistjes gel«-gd, gesorteerd naar gróótte
Dit laatste vergemakkelijkt het overpakken.
Het overpakken gebeurd in diverse dozen, kistjes en mandjes. Iedere tros
wordt voorzien van een gouden lintje, een blaadje of een labeltje. Men is
miet zuinig met de watten, soms gebruikt men twee kleuren tegen elkaar;
soms wordt er een cellofaan dekvel over het klaargemaakte kistje getrokken.
Yoor export wordt voorzichtig een dun houten deksel opgespijkerd.
Iedere koopman heeft zijn eigen verpakking en de zorg, die hij hieraan besteed
is Y/erkelijk enorm groot! Het resultaat mag er dan ook zijn; prachtige,
trossen van gelijke grootte bij elkaar, onbeschadigde dauw, volmaakt ge
krente trossen, alle steeleinden op precies dezelfde hoogte gesierd met
goud, rood of groen! Men schaamt zich dan bijna over de eigen Nederlandse,
(hooggeroemde!) tafeldruiven.
Export wordt vooral naar Engeland bedreven. De druiven hiervoor worden
verpakt in manden met houtwol, ook wel in kleine kistjes van twee (grote)
trossen. Nog steeds worden door de regering subsidies verstrekt op export
druiven!
Ook in de kassen viel dezelfde zorg en nauwkeurigheid vs.n werken te consta
teren. Wij zagen o.a. kassen met Muskaat. Deze werd geteeld op legger. De
onderstam was Colman, deze voldeed in dit geval goed. De resultaten schijnen
met deze onderstam nogal wisselend te zijn.
Het gewas Tiras zeer luchtig en weer ver van het glas. In plaats van biezen
waren hier wasknijpers gebruikt voor het aanbinden van de scheuten (gewone
houten wasknijpers).
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Snel en gemakkelijk is
het werken met gewone
houten vfasknijpers.

Bij een tweede maal aanbinden, verplaatst men de knijpers gewoon een paar
draden hoger. Bij het snoeien laat men de knijpers zitten tot volgend jaar.
Over deze manier van aanbinden was men zeer te -s-Jfreken.
In een andere kas was Colman op Rupestris du Lot geënt. Er stonden in dezelf
de kas ook ongeënte "bomen. De geënte Colman kleurde iets later dan op eigen
wortelj de groei was ongeveer even sterk. Het beschot op geënt was groter
dan op ongeënt.
Muskaat op Rupestris du Lot gaf in de meeste gevallen moeilijkheden met de
zetting, was ook de ervaring van andere "serristen".
Be Muskaat wordt gedurende het gehele seizoen gestookt, vooral voor de kleur
en de smaak. Om dit te bereiken kort men vaak de scheuten belangrijk in
(rijpingssnôsri-.i). De Muskaat op dit bedrijf werd verlaat en bestemd om in
december te Yforden gesneden. Een belangrijk gedeelte hiervan ging dan nog
tot mei in het koelhuis.
De produktie scheen hier wel enigszins onder te lijden, zoals werd gezegd,
maar naar Nederlandse begrippen viel er over 'het "beschot zeker niet te klagen!
Alle Muskaat, die te geel was, werd niet gekoeld, daar deze druiven snel dof
en bruin werden.
Het koelen van druiven geeft nogal moeilijkheden. Volgens dhr. Delhaye was
er maar één koelhuis, dat met goede uitkomsten werkte (Delanoy).
De koelcellen van de heer van Haecht heb\en wij jammer genoeg niet kunnen
bekijken.
De Muskaat op dit bedrijf werd geteeld met staande snoeren op een onderleg
ger. De plantafstand bedroeg +_ 12 meter er waren 12 snoeren per boom, +_ 16
(grote) trossen per snoer!
Als grondafdekking werd een mengsel van rotte mest gebruikt, l/3 koeien 2/3 schapenest„ De mest was 2 jaar in de put verteerd. Er werd overigens
alleen organische mest gegeven in respectabele hoeveelheden.
Royal op Rupestris da Lot gaf een duidelijk mindere zetting, de bessteel
tjes blijven dunner dan bij ongeënt. De rijping valt echter gelijk voor
geënt en ongeënt.
Als Black Alicante, wat betreft de zetting hetzelfde zou reageren als
Royal, dan zou dit mot het jaarlijks erger wordend krentprobleem, een
belangrijke verbetering kunnen betekenen!
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Bedrijf van de heer de Prater,
Dit 'bedrijf maakte in tegenstelling met het vorige een enigszins verwaar
loosde indruk.
In een oude perzikenkas stond hier +_ JO jaar oude Royal.
Op eigen wortel bleven de bessen klein, er kwamen veel rode bessen voor en
veel gebarsten druiven.
Op Rupestris du Lot geënte bomen vielen echter op door betere groei en
gezonde trossen.
Deze heer de Prater bleek behalve "serrist" voorzitter te zijn van de
coöperatieve schuimwijnfabriek "Serco" (Serristen-coöperatie). Dit had
een bezoek aan deze fabriek tot gevolg.
EGZ06k aan de ^Serco".
Deze champagne"fabriek koopt mindere kwaliteit druiven (zie boven!) op en
verwerkt deze tot wijn. Op deze wijze hoopt men de druivenprijs "gezond"
te houden en te voorkomen, dat mindere kwaliteit druiven te koop worden
aangeboden.
Het dhr. Zegers maakte ons kleine gezelschap een rondgang door de fabriek,
waarbij wij telkens werden gewezen op de grote zuiverheid van de wijn,
géén kunstmatige toevoegsels en hoe gezond deze wijn wel was.
Een televisie-ploegje was tijdens ons bezoek druk doende één en ander te
verfilmen in verband met de druivenfeesten, die gehouden zouden worden.
De fabriek kon in één seizoen 1 millioen kg druiven verwerken. Vaak komt
men echter niet aan deze hoeveelheid toe.
Onder de arbeiders in de fabriek zijn vrij veel kleine "serristen" die
op deze manier wat bijverdienen.
Na de rondgang door de uitgestrekte wijnkelders, waar de champagne op rekken
lag te rijpen, werden wij uitgenodigd ons te overtuigen van de kwaliteit
van de "schuimwijn". In de grote ontvangstkelder (op zolder) keek een
levensgrote Miss Schuimwijn ons vanaf reclameplaten glimlachend aan. Het
oordeel over de wijn laat ik liever aan meer deskundigen over!
De volgende dag werden wij ontvangen door de heer Ors .hoven, oud-directeur vai
van de landbouw in Belgie*
Met hem bezochten wij het bedrijf van de familie ïïittenbroek, waar de
vrouw des huizes ons over het bedrijf rondleidde.
Dit bedrijf was, zoals trouwens overal, een familie-aangelegenheid. Men
heeft zoveel kassen, als men met eigen personeel kan bedienen. De arbeid,
die deze mensen verrichten wordt niet berekend in de bedrijfskosten, men
doet het immers zelf!
Tuinarbeiders zijn moeilijk te krijgen en bovendien duur. Een vaste arbei
der kost +_ frs 25 per uur en daar komt nog frs 7--~ a&n sociale lasten bij.
Een "losse" arbeider is uiteraard nog duurder. Bovendien, zeggen deze
mensen, hebben zij niet zoveel hart voor het bedrijf als de eigen kinderen.
In een oud muurkastje op dit bedrijf zagen wij + 60 jaar oude Royal.
& 'i *

-

De oudjeï doen het
nog best) (± 60
jaar oude Royal).
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De groei eil vruchtbaarheid waren zeer goed. Men teelde op +_ 5 snoeren per
•boom, per snoer ongeveer 15 trossen.
De trossen waren zeer groot, de bessen grof en diepzwart van kleur.
Als grondafdekking werd turfmolm gebruikt, om maar zoveel mogelijk jonge
wortels in de bovengrond te hebben.
In een reeks volgende kassen was zeer goede verlate Colman te zien, die al
vrij goed op kleur was. Ook hier was turfmolm als grondafdekking gebruikt.
De kassen werden afzonderlijk gestookt, vooral middenwinter was dit een
hele opgave! In 1956 bv. had het -15 tot -l6°C gevroren!
Een gedeelte van het bedrijf werd nu centraal gestookt, dit was een enorme
verbetering. Het ketelhuis was ondergronds, door een koker werden de kolen
naar beneden gestort. Plet stoken met kolen gaf daar veel economischer
uitkomsten dan met olie mogelijk zou zijn. De prijs van de kolen bedraagt
frs. 1000/ton.
Behalve Royal op eigen wortel, vias de Royal ook nog geënt op Franfeenthaler
De bomen waren sterk en goed gegroeid. De kleur van de bessen was goed.
In het algemeen zijn er zeer veel oude bomen, de leeftijd van 70 é 80 jaar
komt veel voor. Om de 25 jaar wordt verjongd.
In de verjongde kassen teelt men in het eerste jaar wel tomaten, maar meer
als noodzakelijk kwaad. Voorteelten worden in het geheel niet beoefend, de
kassen lenen zich daarvoor ook slecht. In de eerste plaats zijn er voor in
de kas de waterputten, waarin het regenwater verzameld wordt. Verder zijn
Vrijwel alle kassen verdeeld in vakken door middel van betonnen schotten, die
voorkomen, dat het water door de helling van de kas, naar het laagste ge
deelte zou lopen.
Spinazie is het enige gewas dat men wel als voorteelt bezigt. De spinazie
wordt op rijtjes gezaaid en uitgedund zodat de plantjes op 20 x 20 cm komen
~e staan.
Men oogst meerdere malen door het blad, dat inmiddels zo groot als biete
blad is geworden, af te snijden.
Koude Royal was op dit bedrijf eveneens aanwezig, bij eenzelfde verzorging
was het gewas echter minder zwaar, de trossen minder gevuld en de bessen
kleiner dan in de gestookte kassen.
De resultaten met het verlaten Y/aren op dit bedrijf zodanig dat de Royal
wat minder Y/ordt na te lang hangen^ Golman daarentegen heeft er vrijwel
geen hinder van.

Een goed beschot
Colman
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Hoe hoger de temperatuur dag en nacht wordt gehouden, des te later rijpen
de druiven. Als de druiven moeten gaan kleuren, wordt de temperatuur
gedifferentieerd.
Ook op dit bedrijf werd zwaar "bemest, 2000 kg per serre van 20 meter lang,
per jaar.
De gemiddelde opbrengst van de druiven bedroeg in de kastjes van +_ 25 m
lengte 500 - 800 kg.
Bed rijf G. Eggericks.

"Klassieke" druivenserres. Bij iedere
kas een hoop slakken
en as uit de stook
plaats.

Op dit bedrijf werden ook zeer veel druiven verlaat, o.a. de rassen
Col man, Royal en Muskaat. De meeste druiven moesten tot maart blijven
hangen. De bomen ondervonden hier echter geen hinder van het verlaten.
Vanaf het bedrijf hadden wij een mooi uitzicht op andere bedrijven, die
tegen de helling lagen.

12.
Het merendeel van de kassen is oud. Nieuwe "bedrijven worden vrijwel niet
gesticht; zo nu en dan wordt er wel eens een kasje bijgebouwd, als dei
werk - gelegenheid op het bedrijf dat toelaat.
De grootste uitbreiding vondt plaats in +_ 1920. Veel oud-soldaten uit de
eerste wereldoorlog stichtten toen met hun oorlogs-pensioentje een bedrijf.
In I865 werden in Hoeilaart de eerste kasjes gebouwd door Felix Sohie, die
daarmee de grondlegger van de druiven-teelt werd.
Deze Sohie had eerder de vakschool voor kasteelhoveniers,gesticht in I848,
te Vilvoorde, gevolgd en was gaan werken op een buiten bij Brussel. Bij
de tuin daar behoorden ook enige druivenkassen, die zoveel opbrachten,
dat het overschot in Brussel werd verkocht. De opbrengst was zodanig, dat
Sohie besloot zelf een paar kasjes te gaan bouwen, dit was dus in 1865.
Hij vestigde zich in Hoeilaart, dat beschut lag in een dal, omgeven door
bossen. Vele anderen volgden dit voorbeeld. Hoeilaart ligt vrij geïsoleerd.
Zo ontstond een dichte kern. Ook de apartheid van de Hoeüaartse gemeenschap
werkte dit in de hand. Door de geïsoleerde ligging was er weinig contact
met naburige dorpen. Er werd veel kleine handel met Brussel bedreven. De
Hoeilaarders kochten bij de boerderijen in de omtrek boter en eieren op,
die ze in de stad verkochten. Ook werd veel vee gekocht, dat in Hoeilaart
werd geslacht en doorverkocht naar Brussel.
Ook kan men zich beroemen op een "eigen taal". Veel oude Keltische woorden
en gezegden zijn nog steeds levend in de taal opgenomen.
Bezoek aan de druivententoonstelling.
In het mooie, oude gemeentehuis werd de opening van de druivententoon
stelling bijgewoond. Hierbij was ook de minister van landbouw Baron de
Vlèeschhouwer aanwezig, aan wie wij als "Nederlandse afvaardiging" werden
voorgesteld. Eén en ander verliep zeer geanimeerd en gezellig. Tijdens
de diverse toespraken v/erd champagne geserveerd en sigaren en werden
natuurlijk! ook druiven rondgedeeld.
Met nadruk-werd erop gewezen vooral kvraliteitsdruiven te telen, want
dan alleen zou concurrentie met de goedkoop producerende zuidelijke landen
mogelijk zijn. Gevraagd werd de subsidies op de export-druiven nog uit te
breiden.
Op de tentoonstelling (verpakkings-tentoonstelling) waren er zeer veel
mooie verpakkingen te zien. Daaronder waren speciale kerstverpakkingen,
waarbij 2 trossen in rode en witte watten verpakt werden in een doosje
met plastic deksel en een strik van goudlint. Heel attractief waren de
mandjes, in de vorm gevlochten voor één mooie tros. Het sortiment druiven
dat getoond werd was groot. Colman nam hierbij de voornaamste plaats in,
er was ook veel Royal en Muskaat en verder Canon Hall, ffest-Frisia,
Frankenthaler en Léopold III. Eén wel zeer verzorgde inzending kreeg een
ereprijs, met handgeklap van de jury, zoals er op het diploma te lezen was!
In een schoolgebouw was tenslotte een tentoonstelling ingericht, gewijd
aan de historie van de streek. Eén en ander werd toegelicht aan de hand
van oude foto's en kaarten. De allereerste exportverpakking was eveneens
aanwezig; kleine doosjes, waarin losse bessen naar Parijs werden gestuurdl
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P.A. Kruyk.

