NPV 30 jaar

verspreiden, zijn oude fruitrassen
behouden gebleven.

Determinatie en literatuur
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Het hoofddoel van de NPV is al dertig jaar het behoud van oude fruitrassen en het bevorderen van de aanplant ervan. Vanaf het begin van de
NPV hebben leden enthout van de gevonden oude fruitrassen verzameld.
Honderden bomen van oude fruitrassen zijn opgespoord en op naam gesteld. Voor het behoud van dit biocultureel erfgoed aan oude fruitrassen
is het noodzakelijk dat ze opgeënt en in collecties ondergebracht worden
en ook dat bomen van die rassen breed worden verspreid onder geïnteresseerden. Een collectie van oude fruitrassen waarvan enthout kan
worden afgenomen, is onmisbaar om oude rassen te bewaren en te verspreiden. Oude fruitsoorten met een cultuurhistorische waarde en die
van oudsher in Nederland zijn geteeld, zijn vanaf de jaren tachtig van de
vorige eeuw in collecties opgenomen, waarbij het accent voor de NPV
ligt op Noord-Nederland.
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Dertig jaar collectievorming,
determineren en de NPV

inmiddels dankzij de inspanningen
van de NPV interessante collectieboomgaarden opgebouwd. Teruggevonden oude en bijzondere
fruitrassen zijn in het assortiment
van boomkwekers opgenomen.
Door de verkoop van hun bomen en
door inspanningen van NPV-leden
die geënte bomen van oude rassen
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De NPV heeft de door haar opgespoorde en opgeënte fruitrassen
onder andere ondergebracht in de
collectieboomgaard Stichting Fruithof Frederiksoord en in enkele gereconstrueerde boomgaarden bij
Groningse borgen en Friese stinzen.
Ook sommige particulieren hebben
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Collecties

Het correct op naam stellen van
onbekend fruit en het waar nodig
in collecties onderbrengen is de
enige garantie dat bedreigde fruitrassen bewaard blijven. Zeldzame
maar foutief benoemde rassen, die
de naam van een bestaand ander ras
hebben gekregen, zouden kunnen
verdwijnen. De initiatiefnemers liepen er in de begintijd tegenaan dat
er weinig pomologische literatuur
in boekhandels en bibliotheken te
vinden was. Het internet als bron
was toen nog niet beschikbaar. Een
enkeling, zoals Cor Couvert, jarenlang secretaris van de NPV, had de
nodige praktijkkennis van de vroeger verhandelde fruitsoorten, maar
het bleek al snel dat er veel oude
fruitrassen bestonden die hij in de

Hoogstamboomgaard de Fruithof
in Frederiksoord.
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hiervan beschikbaar en pas veel later, vooral de laatste vijftien jaar, het
internet. Tientallen pomologische
boeken uit binnen- en buitenland
met beschrijvingen van fruitrassen
zijn nu simpelweg te downloaden.
Ook de bovengenoemde pomologische prachtboeken zijn nu op internet te vinden, dankzij Wageningen
Universiteit Research.
Veel boeken over fruit zijn alleen
bedoeld om de lezer kennis te laten maken met fruitrassen en ze
zijn niet of minder geschikt zijn om
fruit mee te determineren, omdat ze
te weinig gedetailleerde beschrijvingen bevatten. Boeken als ‘Pomologia’ van Knoop, ‘Pomologia Batava’
van Van Noort, ‘Deutschlands
Apfelsorte’ van Engelbrecht en de
‘Verzeichnis der Apfel- und Birnensorten’ van Votteler zijn daardoor

beperkt bruikbaar. Maar de beide
boeken ‘Appelsoorten’ en ‘Peresoorten’ van H. Petzold bieden uitstekende rasbeschrijvingen, al is het
aantal daarin opgenomen rassen
beperkt. Nederlandse pomologische
literatuur, zoals de boeken van S.
Berghuis ‘De Nederlandsche Boomgaard’ uit 1868, H. de Greeff en ‘Nederlandsche Fruitsoorten’ van de
Nederlandsche Heidemij zijn eveneens goed bruikbaar.
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praktijk niet was tegengekomen.
Er was behoefte aan literatuur om
informatie in op te zoeken. Behalve
de losbladige serie ‘Nederlandsche
Fruitsoorten’ van de Heidemij uit
1942, de boeken van Petzold over
appels en peren en de officiële rassenlijsten was er aanvankelijk niet
veel beschikbaar. Het determineren
werd daardoor een tijdrovende zaak.
Toen andere antiquarische pomologische handboeken in bibliotheken
werden gevonden en gekopieerd,
in het bijzonder ‘Pomologia’ van
J.H. Knoop uit 1758 en het tweedelige prachtwerk ‘De Nederlandsche
Boomgaard’ van S. Berghuis uit
1886, ontstonden betere mogelijkheden om fruitrassen te herkennen.
In de loop van dertig jaar kwamen
steeds er meer boekwerken over
oude rassen of betaalbare kopieën
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Het op naam stellen van fruit
bleek niet eenvoudig

Peren, plaat 1 in J.H.Knoop, “Pomologia”(1758).
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Er zijn in het verleden heel veel
appel- en perenrassen in ons land
aangeplant, waarschijnlijk waren er
ongeveer tweeduizend appelrassen,
800 peren- en 300 pruimenrassen.
Heel veel is verdwenen, maar zelfs
als er slechts een derde van deze rassen is overgebleven, kan er nog fruit
van ongeveer duizend verschillende
rassen ter determinatie worden aangeboden. Er zijn inmiddels honderden verschillende appel-, peren- en
pruimenrassen teruggevonden, die
op naam gesteld moesten worden.
Daarvoor werden de vruchten aan
de hand van allerlei kenmerken bestudeerd, zoals uitwendige kenmerken als vorm, formaat, kleur, steel
en steelholte, kelk en kelkholte, en
inwendige kenmerken: doorsnede,
vorm van het klokhuis en pitten,
kleur en structuur van het vruchtvlees en het aroma (geur). Daarbij
moest rekening gehouden worden
met aspecten van smaak en rijping.
Het uiterlijk van de vrucht wordt
namelijk beïnvloed door klimaatverschillen tussen de regio’s, microklimaat, standplaats (vrijstaand,
bezonning, noordzijde, zuidzijde,
boomgroepen in de nabijheid), bo-

Naambordje
Glorie van
Holland.
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de rijptijd en de vorm van de pit de
doorslag kunnen geven. Er is dan
ook vaak veel tijd en geduld nodig
bij het determineren.
De effecten van onderstam, standplaats en grondsoort kunnen bij
hetzelfde ras tot verschillen in
uiterlijk leiden. Bijvoorbeeld bij
de oude Goudrenet (Schone van
Boskoop) verschilt de variatie van
kleur en smaak per grondsoort.
Op kleigrond is de hoofdkleur min
of meer bruin met een rood blosje, waarbij het vruchtvlees gelig is.
De blos wordt bij verdere rijping
intensiever. De smaak is al direct
aangenaam zuur, hoewel die bij bewaring nog beter wordt. Op lichtere
gronden is de grondkleur groen en
die van het vruchtvlees meer wit en
knappend, maar de smaak is eerst
onaangenaam zuur. Goudrenetten
in een oude boomgaard met een
ondergroei van gras kleuren sterker
dan die bij bomen op schoongehouden grond.
Op determineerdagen kom je ook
uitgegroeide onderstammen en
doorgegroeide tussenstammen tegen, wat in de fruitboomkwekerij
kennelijk een regelmatig voorkomend euvel is.
Geregeld maken we bij determinatiesessies mee dat een vrucht met
een onjuiste naam door de inbrenger wordt aangeleverd. Dat kan komen, doordat de fruitboom onder
een foutieve naam is verkocht of
omdat de boom al vele jaren met
een onjuiste naam in hun boomgaard staat.
Doordat sommige rassen in hun
verschijningsvorm sterk variëren en
daardoor weer veel op andere rassen lijken, bleek het vaak erg moeilijk om vruchten van verschillende

Tijdens Souvenirs van Eeuwen in 2016 determineerden Nynke Zijlstra (midden) en
Marianne van Lienden fruit.

sommige rassen bleken die per jaar
sterk te kunnen variëren als gevolg
van weersomstandigheden, bijvoorbeeld veel of weinig zon in de zomer
of natte of droge periodes, waardoor kleur, vorm en grootte van de
vruchten kunnen verschillen. Sommige rassen lijken erg veel op elkaar,
zodat ze verwisseld kunnen worden.
Maar soms zijn de vruchten van één
en hetzelfde ras, zelfs aan één boom,
qua grootte, uiterlijk en smaak weer
erg variabel. Vooral oudere en verwaarloosde bomen hebben kleine
en slecht gekleurde appels en die geven vaak extra moeilijkheden bij de
vruchtherkenning. Vooral sommige
perenrassen zijn zeer variabel van
vorm en sommige pruimenrassen
lijken zo sterk op elkaar, dat alleen
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demsoort (zand, leem, klei, veen),
weersomstandigheden, dracht (enkele vruchten aan de boom of een
rijkdragende boom), de plaats waar
de vrucht hangt in de boom. Bepaalde kenmerken van de boom kunnen
aanvullende informatie geven, zoals
onderstam, leeftijd, groeisterkte,
vorm van de kroon, en bloeitijdstip.
Ook door menselijk ingrijpen, zoals
snoei, onderhoud, bemesting en verzorging van de boom kunnen zich er
allerlei onverwachte of onbekende
verschillen in uiterlijk, rijptijd en
smaak van de vruchten voordoen.
Naast de bovengenoemde, soms
onvolledige, literatuur liepen de
determineerders tegen de grote
verscheidenheid en variatie in het
uiterlijk van veel vruchten aan. Bij

Notaris(appel).

Zoete Kroon.

Nouveau Poiteau.
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de streekrassen konden moeilijk
worden gedetermineerd bij gebrek
aan beschrijvingen met bruikbare
afbeeldingen. Ook bleken er nogal wat streekrassen en zaailingen
voor te komen. Deze zogenaamde
land- of streekrassen zijn onofficiële rassen, die in de loop der tijd
regionaal zijn gevonden. Het kwam
kennelijk vaak voor dat een goede
zaailing uitgestoken of geënt werd
en bij huis neergezet. Als die boom
goed fruit voortbracht, werd hij via
enten verder vermeerderd en kreeg
hij bijvoorbeeld de familienaam van
de vinder. Maar vaak is er alleen nog
ergens mondelinge kennis van dit
ras en is het nooit beschreven.
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rassen uit elkaar houden. Ook als
vruchten sprekend op elkaar lijken,
kunnen ze op andere eigenschappen toch weer verschillen, zoals
rijptijd en geschiktheid voor een
bepaald gebruik, zodat het toch om
verschillende rassen blijkt te gaan.

m
os
p

os
t

.n
l

V.l.n.r. Auke
Kleefstra, Teun
Kooistra en
uiterst rechts Jan
Woltema, op 24
oktober 2018.
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Tot een conclusie komen om welk
fruitras het gaat, is dan ook veeleisend, vraagt intensief overleg met
collega’s en de uitkomst is soms
onvoorspelbaar. Vruchtherkenning
is geen kwestie van het afvinken
van een rijtje kenmerken, waarna
de uitslag vaststaat. Determineren
vraagt om een brede aanpak. Met
fruitkennis alleen uit boeken kom
je bovendien niet ver. Boekenkennis
moet samengaan met de praktische
kennis die je met het identificeren
van fruit hebt verworven. Je moet
kijken, betasten, proeven en soms
bij twijfel het fruit opzij leggen om
het later weer te beoordelen.

Problemen bij de
vruchtherkenning
Al met al was het soms erg moeilijk
om vruchten snel op naam te brengen. Bovendien bleken veel rassen
niet gedetailleerd genoeg beschreven in de literatuur om zekerheid
te krijgen. Met name zogenaam-
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Van veel fruitbomen in de collecties moest helaas worden geconcludeerd dat de aanvankelijk gegeven
rasnaam niet klopte.
Door de variatie in uiterlijk tussen
fruit van hetzelfde ras is het nodig
om minstens vijf vruchten van een
nog onbekend ras te bekijken en
dan nog zijn er vergissingen mogelijk. Vaak weet de inbrenger weinig
of niets over de boom of over de
standplaats te vertellen, zodat de
eventuele omgevingsinvloeden op
het uiterlijk, de smaak of de rijptijd
niet meegenomen kunnen worden.

Als een jaar later vruchten van dezelfde boom aangeboden worden,
moet soms de determinatie herzien
worden, omdat het toch een ander
ras is. Regelmatig komt het voor dat
er geen 100% zekerheid gegeven kan
worden, vooral als er maar één of
twee vruchten van een ras worden
aangeboden. Daarom wordt soms
besloten een voorlopige naam met
vraagteken te geven, omdat bij gebrek aan voldoende gedetailleerde
literatuur er nog geen honderd procent zekerheid gegeven kan worden.

Op naam stellen vaak een
zaak van lange adem
Pas wanneer de in collecties geplaatste geënte bomen vrucht gaan
dragen, kan vastgesteld worden of
de aanvankelijk gegeven benaming
van het ras klopt. Er kunnen immers vergissingen gemaakt zijn bij
de naamgeving, het ras kan foutief
gedetermineerd zijn of het enthout
kan per ongeluk verwisseld zijn. Het
komt ook voor, dat er bomen zijn
geënt van enthout afkomstig van
interessante en bijzondere vruchten
waarvan het ras nog niet of niet helemaal zeker was, in de verwachting
of de hoop dat in de toekomst het
ras herkend zal worden.
Het determineren van de rassen

De beschikbare terreinen voor collecties raakten al snel vol. Er moesten keuzes gemaakt worden. Er ontbrak een aantal oude, in Nederland
vroeger vaak geteelde rassen en
ook een aantal typisch noordelijke
rassen. Van de aanplant van oude
kersenrassen in de collecties was
afgezien, omdat die in Noord-Nederland slechts vogelvoer bleken:
als ze begonnen te kleuren, waren
ze al door merels en spreeuwen opgegeten.
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DNA-onderzoek door het CGN
(Centrum voor Genetische Bronnen
in Nederland) van ruim 750 verschillende appelrassen in verschillende collecties maakte in 2004 duidelijk dat er nogal wat schortte aan
de juistheid van de naamgeving van
rassen in de collecties die aan het
onderzoek deelnamen. Zo bleken
appels die onder verschillende namen waren opgenomen, hetzelfde
ras te vertegenwoordigen. Omgekeerd bleken diverse rassen, die onder dezelfde naam waren genomen,
toch niet identiek aan elkaar te zijn.
Aanvankelijk was er de hoop dat vergelijking op basis van de DNA-profielen van fruitrassen het determineren zou vergemakkelijken. Maar
dergelijke profielen zijn nog steeds
in onvoldoende mate beschikbaar,
omdat het onderzoek van het DNA
van vruchten specialistisch werk,
tijdrovend en kostbaar is. DNA-onderzoek is helaas erg duur, wat veel
particuliere verzamelaars, en ook
een Vereniging als de NPV, zich niet
kunnen permitteren.
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Welke rassen in collecties
opnemen?

Sterappel, de oude Goudreinette,
Winterjan en Gieser Wildeman willen de bezoekers van een collectie
terugzien, terwijl de noodzaak om
ze in collecties op te nemen eigenlijk ontbreekt, omdat die rassen niet
zeldzaam zijn. Een vuistregel was
dat ofschoon er nog regelmatig bomen van deze rassen bij particulieren aangetroffen worden, ook deze
rassen een plaats mogen hebben.
Rassen die niet of nauwelijks in Nederland geteeld zijn zouden niet in
de collecties opgenomen behoeven
te worden. Maar een deel van de
in de eerste jaren verzamelde rassen bleek al snel te bestaan uit deze
‘exotische’ rassen, d.w.z. uitheemse
rassen, die enkele NPV-leden in de
begintijd in het buitenland hebben
verzameld, maar die hier nooit of
vrijwel niet in de teelt zijn geweest.
Met enthout uit België, Frankrijk en
Engeland zijn bomen opgekweekt
en in de Fruithof uitgeplant.
Ook was het de vraag of die rassen
die nog volop in de handel zijn en
dus niet met verdwijning bedreigd
worden, wel in de collectie thuishoren, te meer omdat er steeds oude
rassen werden teruggevonden en
daardoor ruimtegebrek voor de
collectie ontstond. En wat te doen
met naoorlogse rassen, die nog in
de handelsteelt voorkomen, terwijl
een aantal van deze moderne rassen door de voortdurende modernisering van de fruitteelt aan het
verdwijnen is. Een beheerskeuze
werd daarom of deze vroeger algemene rassen, zoals de oorspronkelijke Cox’s Orange Pippin, Alkmene,
Elstar, Jonagold, Golden Delicious
en hun verdwijnende mutanten,
ook in de collecties opgenomen
moesten worden en als ze al opgenomen zijn, of ze gehandhaafd
kunnen worden. Afgezien werd in
NPV-collecties van het gebruik van
zwakgroeiende onderstammen, zoals die in de moderne fruitteelt worden gebruikt en die kleine boompjes
opleveren. Gekozen is voor hoogstamfruitbomen in plaats van kleine
fruitstruiken op zwakke onderstam,
deels uit nostalgische en landschappelijke overwegingen – fruitbomen
verfraaien het landschap – deels om
teelttechnische reden. Veel oude
appelrassen zijn altijd als hoog- en
halfstammen aangeplant en het is
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blijkt al met al een zaak van lange
adem te zijn. Veel oude fruitrassen,
zoals appels, peren, pruimen en in
mindere mate kweeën, mispels en
noten, zijn op sterke onderstammen
geënt. Vaak kan het een aantal jaren
duren — zelfs tien jaar of langer —
voordat geënte jonge bomen fruit
gaan dragen.
Soms waren er jaren dat er weinig
voortgang was met het definitief op
naam stellen van de rassen, bijvoorbeeld wanneer bomen slecht of niet
wilden dragen door een zeer slechte
vruchtzetting als gevolg van jaren
met strenge nachtvorst tijdens de
bloei of door ernstige aantastingen
door de kleine wintervlinder.

po

Opal.

Maar ook als het DNA is vastgesteld, geeft dat nog geen informatie
over aspecten als kwaliteit, smaak,
regionale verspreiding, teelt, praktisch gebruik, historische afstamming en zeldzaamheid van een ras.
Die informatie wil de inbrenger die
een vrucht laat determineren ook
graag weten. Uitgebreide praktische en theoretische kennis van
de betrokken fruitrassen blijft om
die reden onmisbaar. Het moeizame beoordelen van de vele nog
onbekende vruchten in de praktijk
zelf zal vooralsnog vereist zijn en
DNA-vergelijking als hulpmiddel bij
het determineren zal voorlopig geen
grote vlucht nemen.

Langzamerhand ontstond het inzicht dat collecties vooral moesten
bestaan uit oude en bedreigde algemene fruitrassen, met de nadruk op
rassen van Nederlandse herkomst,
en ook uit streekrassen uit de eigen
regio van de collectietuin. Leidraad
voor collectievorming zijn primair
de rassen beschreven in bovengenoemde historische Nederlandse
pomologische werken en ook rassen
die vermeld zijn in officiële rassenlijsten en in kwekerscatalogi.
Een groot aantal van dergelijke
rassen bleek zeldzaam of vrijwel
verdwenen te zijn. Voor de determineerders was het een uitdaging
om juist deze oude rassen terug te
vinden. Het collectiebeheer hinkte soms op twee benen, enerzijds
vanwege de noodzaak om bedreigde fruitrassen te bewaren, anderzijds omdat een collectie een feest
van herkenning voor de bezoekers
moet zijn. Bekende oude, algemene rassen als de Bramley’s Seedling,
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Deze rassen zijn toen ook in particuliere boomgaarden en tuinen
aangeplant. Veel oude fruitbomen
dateren nog uit die oudere periodes.
In de begintijd van de NPV waren er
nog oude fruittelers die zich die rassen nog herinnerden en ons met informatie konden helpen. Sommigen
werden actieve verzamelaars van
oude fruitrassen, die al oog hadden
voor het oude fruit dat aan het verdwijnen was en sommigen werden
lid van de NPV, zoals de leden van
de Speurpom.
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onbekend of ze wel voldoen op een
zwakke onderstam. Veel peren kunnen niet rechtstreeks op een zwakke
kweeonderstam geënt worden. Ze
vragen een tussenstam, wat omslachtig is, bovendien zijn ze dan
vaak vorst- en ziektegevoeliger.
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Het gevolg van de keuze voor een
sterke onderstam bij collectievorming was dat het vele jaren zou duren voordat bomen gaan dragen. Er
is dan ook vaak veel tijd en geduld
nodig bij het determineren.
Bij bomen waarvan het ras zeker is,
worden naamplaatjes met een toelichting, onder andere de kenmerken van het ras, geplaatst.
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Er is veel teruggevonden
Een volledige opsomming van de
rassen die teruggevonden zijn of
verzameld met het doel ze in de collecties te op te nemen, zou te veel
ruimte in dit artikel vragen. In het
begin kon niet bevroed worden dat
er nog zo veel bomen van allerlei
rassen te vinden zouden zijn. Dit
is te danken aan een aantal factoren. Tot aan de jaren zestig van de
vorige eeuw werkten beroepstelers
nog met een groot aantal rassen.
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Door de naamsbekendheid van de
NPV werden op determinatiedagen
regelmatig vruchten aangeboden
van oude bomen die van een zeldzaam ras bleken te zijn. Daarvan
werd enthout gehaald. Enkele kwekers begonnen de gevonden rassen
op te enten en in hun assortiment
op te nemen.

Een greep uit de gevonden
rassen
Veel oude, verloren geachte of zeldzaam geworden fruitrassen zijn in
de afgelopen dertig jaar teruggevonden door NPV-leden, door groepjes
geïnteresseerden in pomologie, zo-

als Speurpom en de Vrienden van
het Oude Fruit, waarvan sommige
NPV-leden deel uitmaken.
De huidige collecties geven een
beeld van fruitrassen die in bepaalde regio’s thuishoren. Zij zijn reservaten van bedreigde, zeldzame
fruitrassen. Zij hebben tevens een
informatieve en educatieve functie
voor het publiek.
Natuurlijk staat er in de collecties
ook een aantal uit het buitenland
afkomstige oude fruitrassen, die
slechts sporadisch werden aangetroffen, maar dat maakt een collectie boeiender.
Een volledige opsomming van alle
gevonden rassen zou vele pagina’s
beslaan. In totaal zijn de vruchten
van duizenden bomen in Noord-Nederland gedetermineerd. Het betreft honderden appelrassen, meer
dan honderd perenrassen en enkele
tientallen pruimenrassen. Daarom
wordt volstaan met een overzicht
van de meest gevonden rassen en
de meest zeldzame die zijn teruggevonden.
Hieronder volgen de vaker gevonden fruitrassen in volgorde van de
meest aangetroffen rassen.

Moederboom
Bramley’s
Seedling in
Southwell (GB).

Appels

Peren

Tot besluit

De meest aangetroffen appelrassen in
Noord-Nederland:

De meest aangetroffen perenrassen in
Noord-Nederland:

Een hoofddoelstelling van de NPV
is behoud van met verdwijning bedreigde oude fruitrassen en de terugkeer hiervan in het landschap in
Noord-Nederland. De NPV propageert en stimuleert het gebruik en
beheer van deze oude fruitrassen.
We kunnen vaststellen dat de NPV
hieraan een grote bijdrage heeft geleverd. Oude fruitrassen zijn verzameld en in collecties opgenomen,
niet alleen in de Fruithof in Frederiksoord, maar ook bij borgen en bij
particuliere liefhebbers. Via openten
hebben historische fruitrassen weer
een nieuw leven gekregen. Overal in
het Noorden zijn jonge bomen van
oude fruitrassen aangeplant, zodat
er weer een nieuwe generatie hoogstamfruitbomen van oude rassen
in het landschap groot en hopelijk
oud zal worden. Vele oudere bomen zijn weer gesnoeid en worden
onderhouden. Ook professionele
groenmensen hebben weer belangstelling gekregen en adviseren in
toenemende mate de hoogstam. Al
met al mogen we concluderen dat er
veel is bereikt.

De handperen: Conference, Charneux (Légipont), Noord-Hollandse Suikerpeer, Nouveau Poiteau,
Zwijndrechtse Wijnpeer.
De stoofperen: Gieser Wildeman,
Kleipeer (Winterjan), Pondspeer
(Harm Harkes), Spiegelpeer, St.
Rémy, Winterbergamot, Zoete Brederode.
E-mail : countrywinery@gmail.com
Een greep uit de aangetroffen overige
Een aantal overige perenrassen:
Geopend: donderdag, vrijdag en zaterdag
appelrassen:
Beurré van den Ham, Bel Angevine,
van 10. 00 tot 17. 00 uur
Beauty of Bath, Beugelzoet, Blen- Blanke Couzijn, Boerengroentje,
heim Orange, Bloemzuur, Cox’s Bonne Louise d'Avranches, Clapp’s
Orange Pippin, Dekkers Glorie, Favourite, Dirkjespeer, FoppenVruchtboomkwekerij
Dijkmanszoet,
Diepe Kopjes, Doeke peer, Goudbal, Hallemine Bonne,
G. Snel
Martens,
Dubbele
Bellefleur,
eigen
kwekerij
sind
1924 Enkele Jut, Kampervenus, KruideniersGriet, Golden Delicious, Haneman, peer, Lange Gratiool, Mooi Neeltje,
Honingzoetje, Huismanszoet, Jacob Peerzoete, Pitmaston Duchesse,
Dirk,
Jasappel,
Kes- Provisiepeer, Sappig Groentje, St.
Het
adres
voorKantjesappel,
al uw vruchtbomen
wick Codlin, Lemoen, May Queen, Germain d’Hiver, Spekpeer, Ronde
Queen,
Rode
Jopen, Rode Kroon- Perzikpeer, Triomphe de Vienne,
breed
assortiment
sappel,
Rode
Tulpappel, Trosjespeer, IJsbout, Vijgepeer, WilookPeerzoete,
in zware
bomen
liams, Winterlouwtje.
Rode
Zoete
Jopen,
Rode
Herfststrieoude rassen
peling,
Roosappel,
Schuttersreinette,
kleinfruit, bessen enz.
Spaanse Guldeling, Sterappel, Sui- Pruimen
persoonlijk advies
kerappel, Sijden Hempje, Sweet Ca- De meest aangetroffen pruimenroline, Sweet Cornelly, Reinette van rassen in Noord-Nederland:
Ekenstein, Tante Dora, Transparente Victoria, ReineVoor:
Claude d’Oullins,
 Deskundig
snoeienJan
van
uw vruchtbomen
de Croncels, Vlaamsche Schijveling, Boerenblauwtjes,
Opal.
Veel,
 Hulp/begeleiding bij snoeien (ook voor uw tuin)
Yellow Transparent, Zigeunerin, Zeldzamere pruimen:
foto’s Marianne van Lienden, tenzij anders
 Snoeiadvies op maat
Zoete Bobbert, Zoete Campagne, Dubbele Boerenwitte,
Reine
Clau- aangegeven.
 Advies
en onderhoud
erfbeplanting
Zoete Dolphijn, Zoete Erveling, Zoe- de van Schouwen,
Tonneboer,
 Snoeicursus
(individueel / groep)
 Meer….
te Holaart, Zoete Oranje, Zoete Rib- Varkenspruim, Wichters.
www.dewiltfang.nl
bert, Zoete Roemeling, Zoete van
T.050-5281399 M.06-25191441 info@snoeideboomgaard.nl
Huizerstraatweg
2 voor,
Naarden
0346
218111
voor
catalogus
den -Bent,
Zoet
Veentje.
telefoon:
035-5253712
/ 06-22315559
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De handappels: Groninger Kroon,
Country Winery
Glorie
Voor verkoop
van:van Holland, Jonathan, Lun* Resistente
& bijzondere
druivenplanten.
terse
Pippeling,
Notaris, Oranje Rei* Bijzondere fruitplanten & oude fruitrassen.
nette,
Valkappel
en Zoete Kroon.
* BirdGard & Birdchaser vogelverschrikkers.
De moesappels:
Bramley’s Seedling,
* Nederlandse
wijnen & wijnproducten.
* Wijnproeverijen
cursussen.
Schone&van
Boskoop (Goudrenet),
* Zorgkwekerij.
Royal Jubilee, Zoete Bloemeé, ZoeJipkesbeltweg
42 Nijverdal - Zoete
Hulsen. Ermgaarde en
te Campagne,
Tel. 0548-623657, Mobiel: 06-38780384
Zoete Pippeling.
www.Countrywinery.nl
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Snoeibedrijf De Boomgaard

De Wiltfang
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Goed tuingereedschap per post

.n

Postbus 41, 3738 ZL Maartensdijk
bezoek onze website: www.fruitbomenkwekerij.nl

w

Marcel Tross
Pomoloog

www.snoeideboomgaard.nl

VRUCHTBOMEN
EN
KLEINFRUIT

w
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biologisch - dynamische

Advisering in:

Aanleg en onderhoud

Boomgaarden, boominspectie

Vitaliteits-onderzoek

Bodemanalyse

Cultuurtechniek
Koeweidendijk 25, 7161 RJ Neede
Telefax: 0545-293003, mobiel: 06-22330626
E-mail: info@pomoloog.nl

www. pomoloog.com

Alternatieve Boomkwekerij

Boomkwekerij

KWEKERIJ
DE VROLIJKE NOOT
Oosterbutenweg 2
8351 GH Wapserveen
tel / fax 0521– 321580
www.devrolijkenoot.nl

NL-BIO-01

skal 6148

verkoop van november tot mei
vrijdag en zaterdag van 9.00 - 17.00 uur
overige dagen op afspraak
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