Bezoek aan het Tuinbouwmuseum Historische Tuin in Aalsmeer op 27 september 2017

Kleuren en geuren in een
levend museum
beien gekweekt. Als leden van het
stoofperenproject (IPP) staan ‘stoofperenredder’ Tammo Katuin en ik
stil bij de oudste perenboom van
het museum, de Winterrietpeer, een
stoofpeer. Deze is ongeveer 80 jaar
oud. Volgens kenners is de Winterrietpeer een van de drie beste stoofperen; Winterjan (synoniem Kleipeer) en Gieser Wildeman bezetten
de tweede en derde plaats.
Ervoor staat de Twaalfarmige perenboom. Dit is een meersoortenboom.
Als tussenstam is de Spiegelpeer of
Baronsbirne gebruikt. Verder zijn
erop geënt Belle Lucrative (Seigneur
d’Esperen), Beurré Durondeau,
Bonne Louise d'Avranches, Citron
de Sirene of Abrahamspeer, Conference, Doyenné du Comice, Herzogin Elsa, Jan Baas, Kruidenierspeer,
Marguérite Marillat,Sucrée de
Montluçon en Williams.
Het is een kunstig gevormde perenboom, niet alleen een voorbeeld van
de kunst van het enten of vermeerderen, maar ook van beredeneerde
snoei. Het kweken van vruchten
aan leibomen vergt niet alleen veel
tijd en aandacht, maar ook kennis
en ervaring op het gebied van leibomensnoei.
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In het kader van het stoofperenproject bezoeken twee bestuursleden van de NPV
de plekken waar stoofperencollecties aanwezig zijn. In het najaar van 2017, in de
oogsttijd, worden zij rondgeleid door het tuinbouwmuseum, de Historische Tuin
Aalsmeer. Op een langgerekt perceel van 13.000 m² voormalige kwekersgrond,
omgeven door water, wordt een overzicht gegeven van de Aalsmeerse tuinbouw
van ongeveer 1650 tot 1940.

We worden ontvangen door plantendeskundige Cees van Dam, die
ons deze ochtend rondleidt. Cees
werkt hier al sinds 1978. Dit houdt
in dat hij volgend jaar met pensioen gaat. “Dat is moeilijk”, zegt hij,
“maar ik blijf hier vrijwilliger, één
van de 120.” Zijn opleiding heeft hij
genoten op de Middelbare Tuinbouwschool in Boskoop.
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De ongeveer 80 jaar oude
Winterrietpeer.

Hand- en stoofperen
Na de koffie begint de rondleiding.
De historie van de Aalsmeerse tuinbouw wordt in chronologische volgorde getoond en begint bij de 17e
eeuw, toen men fruitbomen teelde.
Tussen het pitfruit werden aard-

De meersoortenboom.

Leipeer Conference
uit 1885.
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De Historische Tuin Aalsmeer is
een van de 25 Nederlandse Botanische Tuinen in Nederland. Allemaal staan ze in een database,
met foto’s.
Iedere Botanische Tuin in Nederland beheert een nationale collectie. De Hortus Botanicus in Leiden, de oudste botanische tuin,
beheert verschillende Nationale
Plantencollecties, onder andere
die van varens en orchideeën.
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De Historische Tuin is geopend
van half april tot half oktober.
Openingstijden: dinsdag tot en
met zondag van 10.00-16.30 uur.
De tuin is op maandag gesloten.
Zie: www.botanischetuinen.nl

zuidzijde tegen de bloemenschuur
aangebouwd. Deze wordt ook wel
kruip-in genoemd, omdat de werkruimte erg beperkt werd door het
zeer laag aflopende dak.
We lopen de rozenkas binnen, waar
de teelt van dahlia’s en rozen wordt
belicht. Tegen de kas aan is in 1885
een leipeer geplant, een Conference.
Hij is gevormd als horizontale palmet. Als gevolg van de goede verzorging draagt de boom nog ieder jaar
heerlijke vruchten.
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Verderop, in het ketelhuis met put,
werd de restwarmte gebruikt voor
het drogen van tabak, erwten en bonen. Oost-Indische pronkbonen en
Stiense bonen hangen er te drogen.
Hier heeft de tijd stilgestaan, zo lijkt
het.
We zien voorbeelden van de teelt
in verschillende soorten bakken: de
enkele en de dubbele bak en de bak
met wallen. De dubbele bak heeft
een helling naar twee zijden. Alle

bakken werden oost-west gebouwd,
zodat de helling van het glas op het
zuiden kwam om zoveel mogelijk
zonlicht op te vangen. De planten
worden tegen vorst beschermd met
rietmatten en tegen de zon met
schermmatten van onder andere bamboe of latjes. De wallenbak
heeft een rand met grond eromheen
als isolatie tegen de vorst.
Verderop staat een lessenaar of
kruip-in, een kweekkas voor stekgoed. In 1872 was dit de eerste
verwarmde kas. Hij was aan de
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Kassen, kweekbakken en
meer

Geknipte buxusfiguren.
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Seringen
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We lopen weer door. Rechts zijn
struiken rond gestoken. Is het
rondsteken niet slecht voor de
groei? Cees van Dam legt uit dat
dit bij de seringencultuur hoort.
Het rondsteken bevordert de
bloemvorming. Het oude vak van
seringenkweker wordt hier nog
uitgeoefend, een voortvloeisel van
de seringenteelt in deze streek.
Seringen werden vroeger in Aalsmeer in kassen vervroegd in bloei
getrokken. Na de bloei gingen ze
weer twee jaar naar een akker, die
opgehoogd was met bagger uit de
Westeinderplassen, om de grond
te verversen en op te hogen. Uit ervaring is gebleken dat seringen het
beter doen als ze vrij hoog worden
geplant. De bloeiende takken werden eerst per boot naar Amsterdam
gebracht, voor de verkoop, vanaf
1912 naar de veilingen in Aalsmeer.
In de Historische Tuin is een grote seringencollectie ondergebracht
en de Tuin beheert ook de collectie

van het seringenpark in Aalsmeer.
“Seringen vormen een probleem bij
de soortenherkenning”, zegt Cees
van Dam, “ook rozen determineren
is heel moeilijk. Om een voorbeeld
te geven: de roos ‘Ophelia’ heeft 20
nakomelingen. Wat we doen? We
zetten de bloemen naast elkaar en
dan kijken goed naar de verschillen.”
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In het moestuingedeelte wordt andijvie, prei, kool en vooral bonen geteeld. Een vrijwilliger is vanochtend
groente aan het oogsten. Voor de
teelt van historische groentesoorten
houdt Cees van Dam contact met
de Stichting Oerakker. Cees is bezig met de rasbeschrijvingen van 20
groente- en fruitsoorten. Het maken
van deze rasbeschrijvingen vindt hij
niet eenvoudig. Welke naam gebruik
je? Hij is verplicht om de internationale lijst van plantnamen aan te houden vanwege de richtlijnen van de
NVBT, de Nederlandse Vereniging
van Botanische Tuinen. Hij werkt
samen met de onderzoekers van het
CGN (het Centrum voor Genetische
Bronnen) en Naktuinbouw en voert
een levendige discussie met collega’s over de spelling van rasnamen.
Hij gebruikt ook de naamgeving van
de Oranje Lijst, omdat dit de enige referentie is voor rasnamen van
groenterassen. Om een voorbeeld
te geven: de naam van de Dahlia
‘Stijn Streuvels’ (Vlaamse schrijver
van streekroman (Red.) was in het
Internationale Register van Dahlia’s
verbasterd tot Strijn Streuvels. Het
kost dan heel wat moeite om de fout
gecorrigeerd te krijgen.

.n
l

Historische groente
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Vormbomenteelt

De Jodenpeer.

Aan de rechterkant van het pad valt
een verzameling kunstig geknipte
buxusfiguren op. Rond 1880 werd
veel buxus en taxus geteeld voor
de vormsnoei. In verschillende vormen geknipte figuren soms wel 60
jaar oud werden geleverd aan buitenplaatsen in het hele land. Franse
Fruitbomen in
container in de
kwekerij.

stijltuinen naar het voorbeeld van
Versailles waren in de 19e eeuw erg
populair. Aalsmeerse kwekers exporteerden veel vormbomen naar
de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Maar na de Eerste Wereldoorlog sloot de VS zijn grenzen voor
kluitplanten, omdat men bang was
voor ziekten die met de grond meegebracht konden worden. Bovendien brak in Engeland een economische crisis uit. De export droogde
op en dat betekende het einde van
deze teelt.

De meersoortenboom
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Er zijn veel liefhebbers van peren, omdat peren een grote verscheidenheid
aan smaak vertegenwoordigen. Meer dan de helft van het jaar, van augustus tot maart, kan men genieten van peren. Zomer- en herfstperen geven
een rijke oogst, maar deze hebben het nadeel dat ze vroeg beurs, ‘buikziek’, worden en daardoor niet lang bewaard kunnen worden. Hobbyfruittelers hebben de volgende oplossing gevonden: ze hebben verschillende
soorten op één boom veredeld met als resultaat de meersoortenboom.
Deze vorm van perenteelt werd later in een kwaad daglicht gesteld door
telers die gericht waren op handelsproductie. Voor de handel zijn alleen
grote hoeveelheden van een ras interessant.
In het midden van de 19e eeuw werd de appel de overheersende handelsvrucht. De beter bewaarbare appel verdrong de peer.
Voor de hobbyist die peren voor eigen gebruik wil telen zijn soorten die
elkaar in rijpheidsdatum opvolgen uitermate geschikt. Prettig is ook dat
perenrassen waar de bestuiving een probleem vormt, profiteren van de
dicht op elkaar staande bloeiende variëteiten. Uitgangspunt kan Beurré
Hardy of Doyenné du Comice zijn als hoofdtak en daarop kunnen als gesteltakken drie zomer-, herfst- en winterrassen geënt worden.
Bron: H. Petzold, Peresoorten (1986), p. 17.
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Appels

In de kwekerij staan de fruitbomen
in container. Cees van Dam legt uit
dat het een maatregel is tegen wortelvraat van woelratten.
Appelbomen groeien hier ook op het
laagveen, sommige oude appelrassen, zoals Zoete Veen, Present van
Engeland en Kandijzoet verdragen
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In de verte, hoog bovenin de bomen,
zitten valkparkieten te schetteren.
We zien aangepikte peren hangen.
De valkparkieten, zogenaamde invasieve exoten, brengen veel schade
aan het fruit toe, een toenemend
probleem. De Jodenpeer hangt goed
vol. Deze peren werden vroeger als
handpeer in de Amsterdamse straten gevent en ingemaakt in zuur
als stoofpeer gegeten. De exacte
herkomst van deze peer is onbekend. Het is vermoedelijk een Nederlandse variëteit. De Aalsmeerse
pomoloog Keessen noemt deze peer
Bonne Louise Duhamel.
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Jodenpeer

de hoge grondwaterstand. In het
voorjaar is de ligging tussen de vele
sloten en de Westeinderplas gunstig voor de bloesem als nachtvorst
optreedt. “Ik ben opgegroeid tussen
de oude fruitsoorten”, legt Cees uit.
“Mijn vader bezat een boomgaard
en mijn moeder liet stukjes zoete appel drogen bij de bakker. De
Zoete Veentjes werden gegeten met
spek en Stiense bonen.”

Teveel om op te noemen
Wie meer wil weten over de tuinbouwgeschiedenis van Aalsmeer
kan het beste een bezoek aan dit
museum brengen. In april-mei
staan de seringen in de kas in bloei,
in juni bloeien de rozen en in augustus zijn de bloeiende dahlia’s in
de volle grond tegenover de rozenkassen een lust voor het oog. In het
najaar is fruit appels en peren in de
verkoop. Er is een audiotour aanwezig. Ieder jaar worden er diverse
evenementen georganiseerd, zoals
het buxusknippen, het rozenweekend en de veilsessies.
Tekst Marianne van Lienden,
foto’s Bart van Lienden

Zoete Veentje, een zoete appel die in de 18e eeuw al beschreven is.
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