De NPV voert samen met verontruste buren actie voor het behoud van een oude Spikkelpeer

Red de Spikkelpeer
in Groningen
plant. Kleinzoon Pietersen woont
nog in onze straat. Hij kon vertellen
dat de peren vroeger onder de vloer
werden opgeslagen. Ze aten er tot in
januari van.”
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de boom waarschijnlijk in 1905 geplant is. Zij zei: “Ik geniet intens van
die grote bomen, van de bloesem,
van de peren, de vogels en de insecten.” In de achtertuin van enkele
aangrenzende voormalige arbeiderswoningen in de wijk Kostverloren staan behalve de Spikkelpeer
ook een oude Curé of Pastoorspeer
waarvan de kleinzoon denkt dat
het een steenpeer is en een Beurré de Merode of Dubbele Flip. De
achterbuurvrouw vervolgt: “De drie
bomen zijn door opa Pietersen ge-

Vijftien jaar geleden hebben drie
heren van de NPV de boom gedetermineerd als Spikkelpeer. De achterbuurvrouw was daar destijds bij
aanwezig en had de rasnaam onthouden.
Het onderhoud van de boom is
in beheer bij de Bomenwacht van
Landschapsbeheer Groningen, die
alle toppen sterk heeft ingekort
waardoor de groeikracht van de
boom ingeboet heeft aan vitaliteit.

Herkomst van de peer
Nadat ik de boom gezien had, ben ik
op zoek gegaan naar informatie over
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De eigenares van een ruim 100 jaar
oude Spikkelpeer (“Spiekelpeer”)
in de gemeente Groningen heeft
toestemming gevraagd en gekregen voor het rooien van een oude
Spikkelpeer of Franse Spikkelpeer,
omdat de boom aan het eind van
zijn levensduur zou zijn. De achterbuurvrouw, die het rooien van de
boom wilde voorkomen, nam vorig
najaar contact op met de NPV. Gelukkig kon zij het een en ander over
de boom vertellen, onder meer dat
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Drie oude perenbomen
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Als het opsporen, het bewaren en het gebruik stimuleren van oude fruitrassen,
kortom het behoud van biodiversiteit van fruitgewassen je doelstelling is, maak
je je sterk voor het behoud van oude perenbomen. Stoofperen werden vroeger
door de armen als basisvoedsel gebruikt. Ze werden gestoofd, gebakken, gingen
in de stamppot en er werd stroop van gemaakt. En heel lang geleden zelfs meel
voor in het brood. De Spikkelpeer in de stad Groningen is een strooppeer die uit
België stamt.

De Spikkelpeer in bloei, 2013. Foto Liesbeth Cavé.
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De Spikkelpeer, winter 2018. Foto Marianne van Lienden.
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De vruchten van de Spikkelpeer. Foto Liesbeth Cavé.

De Spikkelpeer in volle bloei op 19 april 2018.
Foto Liesbeth Cavé.

abel: conisch of afgeplat conisch bij
de steel en afgerond en afgeplat aan
de kelkkant. De grondkleur van de
huid is bleekgroen en de dekkleur is
bruin, aan de zonzijde bronskleurig.
Als de peren plukrijp zijn, verandert
de groenige grondkleur in geelachtig groen en de dekkleur krijgt
een bronsbruine gloed. De steel is
middelmatig lang (2,5 mm) en dik
(3 mm); de steelholte is ondiep. De
steel is vaak iets schuin ingeplant.
De kelk is meestal open en er zijn
restanten van meeldraden zichtbaar. De kelkblaadjes zijn vrij kort
en rechtopstaand. Het klokhuis
ligt onder het midden. Het vruchtvlees is wit met groene doorschijn.
De vrucht kent veel loze pitten. De
pluktijd is midden tot eind oktober.
Koel bewaard is de vrucht houdbaar
tot januari, soms ook langer. Het
eenjarige hout is groenachtig bruin
van kleur. Kenmerkend zijn hier de
langwerpige lenticellen: deze zijn
niet rond, maar hebben de vorm
van 1 tot 4 mm lange streepjes. De
groei van de boom is sterk, de gesteltakken zijn opstaand en de vorm
van de boom is opgaand. De boom
is gezond en kan heel oud worden.
De vruchtbaarheid is zeer groot: de
boom kan 1000 tot 1200 kg vruchten dragen. Als hoogstam wordt
deze peer op zaailing veredeld. De
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de Spikkelpeer. Ik kwam uit bij de
NBS, de Nationale Boomgaardenstichting vzw., die het kwartaalblad
Pomologia uitgeeft. Ludo Royen beschrijft in nummer 4 van jaargang
28 (2012) de herkomst en de vruchtkenmerken van de Spikkelpeer.
De Spikkelpeer die in het dialect
van de streek Tikkelpeer wordt genoemd, werd in Vlaams-Limburg
niet alleen als strooppeer, maar
ook als stoofpeer zeer gewaardeerd.
Royen citeert stroopstoker Walter
Bleus in Vrolingen die in een interview zowel de naam Tikkelpeer gebruikt als de naam Franse of Franse Tikkelpeer. Bleus vertelt dat “de
fransen (de Franse Spikkelperen) en
de Klotjesperen (van) dé stroopvarieteiten in de periode ’40-’45 waren.”
Royen vond deze bruine, gespikkelde en zeer goede strooppeer in
een boomgaard in Vlaams-Limburg
in 1980. Na jaren gedegen onderzoek komt hij tot de conclusie dat
Spikkelpeer, Tikkelpeer, Franse
Spikkelpeer en Poire de France alle
synoniemen zijn van dezelfde perenvariëteit.

Uiterlijke kenmerken van de
vrucht
De peer is klein tot middelmatig
groot, gemiddeld 5 tot 6 cm breed
en 6 tot 7 cm lang. De vorm is vari-

vruchten zijn roodkokend; zij geven
een rood gekleurde stroop.
De Spikkelpeer en de Franse Spikkelpeer worden beide genoemd in
de Vlaamse Wet ter Bescherming
van met verdwijning bedreigde
Fruitsoorten. In Noord-Nederland
is een exemplaar van de Spikkelpeer
nooit eerder aangetroffen. Hoe deze
strooppeer in Groningen beland is,
zal misschien altijd een raadsel blijven.

NPV ingeschakeld
De achterbuurvrouw zocht naar een
weg om de bomen een monumentale status te bezorgen. Ze zocht contact met de NPV, omdat mensen van
de NPV hier eerder aanwezig zijn
geweest en omdat zij dé deskundigen zijn die zouden kunnen helpen
om de peer te redden.
De voorzitter van de NPV heeft
namens de achterbuurvrouw in
een brief de eigenares gevraagd de
boom te sparen en voorgesteld om
samen te kijken naar de conditie van
de boom en aangeboden de boom
te herstellen, als de conditie ervan
slecht is. Ook is gevraagd of enthout
mag worden geknipt.
Omdat er een uitspraak van de
gemeente op tafel lag, dat dit een
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de eigenares. De adviescommissie
gaf aan dat zij het hiermee eens is en
dat ze blij is met deze oplossing.
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In februari jl. is de woning met de
Spikkelpeer in de achtertuin verkocht. De achterbuurvrouw heeft in
mei jl. de secretaris van de bezwaarcommissie gesproken. Hij bewandelt de koninklijke weg en neemt
contact op met de nieuwe eigenaars.
De achterbuurvrouw heeft de secretaris gevraagd of zij een schriftelijk
verslag van de bezwaarcommissie
kan krijgen en heeft de NPV beloofd
haar op de hoogte te houden van de
ontwikkelingen.
Marianne van Lienden

po

zig om aandacht aan het onderwerp
Spikkelpeer te besteden. Diezelfde
avond werd er een kort onderwerp
over de Spikkelpeer uitgezonden
op tv waarbij foto’s van de boom getoond werden.
De gemeente stelde in haar verweer
dat zij geen deskundige op het gebied van peren is, maar dat zij, als
het werkelijk zo is dat het hier om
een ruim 100-jarige Spikkelpeer
gaat, niet anders kan dan de verleende omgevingsvergunning intrekken.
De gemeente wil wel zeker weten
dat het werkelijk een Spikkelpeer is
en dat deze voldoende levensvatbaar
is. De NPV wordt nu als deskundige
partij bij de beoordeling betrokken.
De achterburen proberen de grond,
waarop de peer staat, te kopen van
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terminale boom zou zijn, zijn de
achterbuurvrouw, haar buren en
de NPV een procedure tegen de gemeente Groningen begonnen door
middel van het indienen van een
bezwaarschrift tegen deze gemeente. De achterbuurvrouw heeft daarnaast een voorlopige voorziening
gevraagd. Op 18 januari jl. vond de
hoorzitting van een gemeentelijke
adviescommissie plaats. In het verweer is gesteld dat de Spikkelpeer
nog vijftig jaar kan meegaan. De eigenares, die gezegd zou hebben dat
ze niet besloten heeft tot kappen van
de boom, was daar niet bij aanwezig.
Het plan tot behoud van de oude perenboom is die avond met groot enthousiasme begroet. RTV Noord, de
Groningse radio en tv, waren aanwe-

De oudste Nederlandse perenboom staat in Den Haag en is een
Jut of Juttepeer. Deze boom is geplant in 1647. De bewoonsters van
het hofje maakten vroeger juttepeergelei van de peren. In 1978 was
de boom er slecht aan toe, maar
door middel van een chirurgische
ingreep door de gebroeders Copijn

12 | POMOSPOST ZOMER 2018

De eeuwenoude Jut in het Heilige Geesthofje in Den Haag. Foto van internet

kon hij weer minstens 30 jaar mee.
In 1999 zijn drie boompjes geënt
met enthout van de Jut en deze zijn
in de tuin van het hofje geplant.
Jutteperen smaken heerlijk als ze
rijp zijn. Het smeltende vruchtvlees is geurig, saprijk, zoet en heel

aromatisch. Deze peren kunnen
echter niet lang bewaard worden,
want ze zijn snel overrijp. Onrijp
geplukt kunnen ze vers verwerkt
worden of ingemaakt met suiker
en/of azijn. Zie: www.bomenstichtingdenhaag.nl/berichten/44/

