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Fruitbomen op boerenerven
in Groningen
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Al zijn grote boerderijen kenmerkend voor Groningen, toch kent deze
provincie meerdere boerderijtypen en daarmee meerdere typen boerenerven. Maar wie voor het eerst rondkijkt in Noord- en Oost-Groningen raakt ongetwijfeld onder de indruk van de kolossale boerderijen met
hun indrukwekkende erven. Het zijn juist de boerenerven die daar het
landschap aangenaam maken. De meeste boerenerven danken er hun
aanzien aan tuinen die in de tweede helft van de 19e eeuw en in het begin
van de vorige eeuw zijn aangelegd. Toen maakte de akkerbouw bloeiperiodes door die hun weerslag hebben gevonden in de boerderijbouw en de
tuinaanleg. Door de grote bloei van het boerenbedrijf konden "gewone"
boeren het zich permitteren een Engelse landschapstuin — ‘slingertune’
of ‘ingelse tuun’ — aan te leggen. Behalve een ruime siertuin was er ook
een flinke moestuin en een grote boomgaard.

Landschappen in Groningen.
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Het aanzien van de boerenerven in
Groningen hangt samen met de variëteit aan landschappen. Op de rijke
zeeklei in het noorden en noordoosten, met name op het Hoogeland,
met dorpen op wierden (terpen) en
in de ingepolderde Dollard, staan
grote herenboerderijen op ruime erven in een open landschap. De Groninger Veenkoloniën kennen in een
open vlak landschap grote boerderijen binnen een rationele structuur
van rechte kanalen en wegen. In het
lege landschap van het Oldambt en
de Veenkoloniën vormen de linten
van dorpen en de boerdijen met hun
grote oude tuinen een welkome onderbreking van het kale land. Ook
het centrale woldgebied kent veel
grote boerderijen.
Het aan Friesland grenzende Westerkwartier heeft lintdorpen op
oude zandruggen met daartussen
afgeveende zandgronden en kleinere boerderijen op smalle kavels
langs doorgaande wegen. In Westerwolde, een oude bosrijke zandstreek langs de Duitse grens, kennen de dorpen oorspronkelijk een
zogenaamde hoevenzwerm. Hét
Gronings boerenerf bestaat daarom
niet, de verscheidenheid is daarvoor
te groot, samenhangend met de ligging, de grondsoort en de aard en
grootte van het boerenbedrijf.

Kop-hals-rompboerderij met
jonge appelhof in
Vierhuizen.

Landschap in ‘t
Oldambt.
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als Pieter Haack uit Oldehove, maar
hij bezuinigde niet op de aanleg van
de boomgaard. Hij bestelde 24 appel-, 12 peren- en 9 pruimenbomen,
20 bessen- en 65 frambozenstruiken. Tegen de muur van de schuur
kregen verschillende leibomen een
plaats: 8 kersen in piramidevorm,
2 perziken, 2 abrikozen, 1 peer en
3 morellen. Daarbij kwam nog een
vroege druif. De enige boom die hij
louter voor de sier aanschafte, was
een goudenregen. Verder geen sierbomen, zelfs geen rode beuk.
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Lalleweer groeiden ‘een Renet, een
Sietroen zuur, een Harde Roode, een
Bestevaer peer, een Groote mogel
(Catillac? red.) , een Baard gulden,
een Prinses nobel, een Steenzoete,
een Zijden Hemmetje, een Spaanse Soete, een Dubbele Grijze Joop,
een Witte Joop, een Zoete Pommadam, een Hollandse Dikstaal (Diksteel), een Alba’s Zoete, een Zoete
Pootschevel en een Kruidschevel
(Kruidschijvel)’. Sommige bomen
droegen vroeg vrucht, andere laat
en een deel van de appels bestond
uit bewaarappelen.
De tweede helft van de 19e eeuw
was een bloeitijd voor de Groningse akkerbouw en dit werd zichtbaar
in de bouw van grote herenboerderijen met fraaie tuinen. Op grote boerenerven werden soms in de
siertuin ook enkele vruchtbomen
opgenomen. In een grote boerderijtuin in Midwolda werd in 1884
op een heuveltje een appelboom geplant en werden walnoten gecombineerd met sierheesters en bomen.
Aan het eind van de jaren zeventig
van de 19e eeuw hadden bijna alle
grote boerderijen een siertuin, zoals
de predikant Craandijk die tijdens
zijn wandeling door het Oldambt
bewonderde. Hij vermeldde ‘een
Engelsche aanleg met grasperken,
bloembedden, vijvers, heesters’.
Toch waren er ook landbouwers die
hun siertuin bescheiden hielden, zo-
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ven door een heg van hagendoorns
(meidoorn), die ook bedoeld was om
dieven te keren.
De grote boomgaarden beschikten
over een keur van appel- en perenbomen en ook van allerlei andere
fruitsoorten. Er waren verschillende
soorten pruimen en verder kersen,
druiven, abrikozen en perziken, aalbessen, kruisbessen, aardbeien en
frambozen. Wel kwamen de fijnste
vruchten, en dan in het bijzonder de
druiven, in het noordelijke klimaat
niet altijd tot volkomen rijpheid.
Van Lennep en Van Hogendorp zagen in 1823 ‘perziken, abrikoozen,
druiven, morellen, enz. enz.’ in de
tuin bij hun bezoek aan de Hayemaheerd bij Zuurdijk. In de boomgaard
van Groot-Zeewijk, de boerderij van
Geert Reinders’ kleinzoon en naamgenoot in de Noordpolder, stonden,
naast appel- en perenbomen, kersen en perziken, die het hier goed
deden. Het bezit van wijnstokken
moet bij grote boeren niet ongewoon zijn geweest. In Middelstum
groeide ‘een groot aantal vroegrijpe
wijnstokken’, schreef een onderwijzer in 1828, al liet hij in het midden in wiens tuinen ze stonden. In
Zeerijp kwamen in hetzelfde jaar
enkele wijnstokken voor. In Oldehove waren wel veel kersen, maar
‘abrikozen, persiken en druiven’ zag
men er zeer weinig. De onderwijzer
van Noordbroek deelde in 1828 mee,
dat in zijn dorp ‘pruimen en kersen,
mispels en abrikozen, moerbeien,
kornoeljes, druiven, kastanjes, noten enz.’ werden gekweekt, maar
alleen door liefhebbers. De Finsterwolder landbouwer Hermannus
Benno Heddema noteerde in zijn
schrijfboek hoe hij appels en perziken tegen wespen kon beschermen.
Ook moet hij zwarte bessen hebben gehad, want hij tekende op dat
de bessenboompjes sterk gesnoeid
moesten worden.
Groot was de verscheidenheid aan
appel- en perenbomen. In de boomgaard van Pieter Aisses Toxopeus te

Kop-hals- rompboerderij in Noorddijk.

De situatie in de zandstreken
De boerderijen op de zandgronden
van het zuidelijk Westerkwartier, op
de uitloper van de Drentse hondsrug waarop de stad Groningen met
zijn aangrenzende dorpen ligt en in
Westerwolde, een oude zandstreek
langs de Duitse grens, waren meestal kleiner. De appelhoven waren
vaak onregelmatig gevormde boomgaardjes en soms stonden er slechts
een paar fruitbomen op het erf.
Over het Westerkwartier werd in
de 19e eeuw door Allershof vermeld dat bij de meeste boerderijen
en bij huizen met tuinen wel kleine boomgaarden te vinden waren,
maar dat de kwaliteit van het fruit
slecht was en alleen voor eigen gebruik. De boomgaarden werden ook
hier appelhoven genoemd, omdat
ze vooral met appelbomen beplant

werden in deze arme streek goede appelzaailingen uitgestoken en
overgeplant of werden ze opgeënt
en in de streek verspreid.
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waren. De opbrengst was beperkt,
omdat de boomgaarden gewoonlijk
slecht waren aangelegd. Meestal
waren de bomen te dicht opeen geplant, ontbrak een windhaag, werd
er niet gesnoeid en geen onderhoud
gepleegd. Ook waren er ‘ondoelmatige’ soorten geplant.
In dit deel van Groningen vond
men fruitrassen die ook in de Friese
Wouden voorkwamen, zoals Kandijzoetje (Zoete Herfst Bloemée),
Zoete Veen, Franse kroon (Princesse
Noble), Bergamotten, verschillende
stoofperen en Wichters (een regionaal pruimenras). Relatief vaak

Het oudste assortiment

De beplanting van vruchtbomen
bestond vaak uit halfstambomen in
een grasboomgaard met een grote
verscheidenheid aan variëteiten.
De vroegstgenoemde appels waren:
Smerige venen, Pootschijveling,
Valkappel, Jan Menkes, Princesse
Noble, Winter paradijs, Grijze Joop,
Kandijzoet (Zoete Herst Bloemée).
De meest voorkomende peren waren: Harm Harkespeer, Mandjespeer (Steenpeer, Winterjan), Dirkjespeer, Zomer bergamotte, Herfst
bergamotte, Bestevaer, Suikerpeer
en Juttepeer.
Nieuwe aanplant werd zelden gedaan, alleen als een boom stierf of
omwaaide, werd deze vervangen.
Verder waren er pruimen, zoals
Abrikoospruim, Wilde Witte, Wilde
Blauwe, Koningspruim, Reine Victoria, Reine Claude. Pruimen werden overigens veel minder geteeld
en de teelt van morellen verdween
door het veelvuldig optreden van
Monilia, een schimmelziekte. In
plaats daarvan werd overgegaan op
de Westerleesche Kriek.
In de appelhof van Jan Joost Elema
(beschreven in het lentenummer
2018 van dit blad) stonden in 1885
twaalf verschillende soorten peren.
Bij de keuze van de rassen werd
blijkbaar rekening gehouden met
een spreiding in de tijd, zodat men
een groot deel van het jaar peren uit
eigen boomgaard kon eten.
Bij de boerderij van Fekko Ebels in
Drieborg stonden 28 kroonbomen,
15 piramide bomen, 5 kersen- en
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Kop-rompboerderij
in Zuidhorn.
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5 pruimenbomen. Als appelrassen vond men Bramley’s Seedling,
English Winter Goldpearmain,
Goudrenet, Grauwe Ribbeling, Gravensteiner, Grijze Kraai (Zoete Ermgaard, red.), Kandy Zoete (Zoete
Herfst Bloemée), Princesse Noble,
Rode Calville, Witte Reine d’Or,
Zoete Veger en Zomerparadijs. Ook
werden er allerlei regionale variëteiten geteeld. In hetzelfde jaar (1911)
werden op een landelijke fruittentoonstelling door de Provinciale
Groningse Tuinbouwvereniging als
goede Groningse streekrassen ingezonden: Zoete winterkroon, Oranje
Reinette, Groninger Kroon, English
Winter Goldpearmain, Valkappel of
Jagtappel en de peren Nouveau Poiteau, Williams Duchesse en Beurré
Clairgeau.
In een overheidsinventarisatie in
1904 verbaasde inspecteur Krabbe
zich over de stiefmoederlijke behandeling van de fruitteelt in vergelijking met die van de landbouw,
te meer omdat hij de grond zeer geschikt voor de fruitteelt vond. Fruitteelt was er nauwelijks, constateerde
hij. Er waren kleine boomgaarden
bij particulieren en bij boerderijen, die gecombineerd werden met
weiland of met een onderteelt van
bessen of groenten. Goede fruitrassen waren onbekend. Hij vond oude
soorten met weinig marktwaarde.
Van de appels noemde hij: Grieze
Kroai (Zoete Ermgaarde, red.), Striepel, Pootschevel, Schietzoere, Harde
roode, Droefaartje, Rozekroontje,
Zoete Veeger, Winschoter Glorie,
Kandy Zoete en veel andere zoete variëteiten. Er waren — volgens
hem — te veel minderwaardige zoete appels, die werden gebruikt om te
drogen en als voedsel voor de arbeiders die in de oogsttijd bij de boer
in de kost waren. Bij de peren trof
hij nauwelijks eerste klas handperen
aan. Leiperen waren onbekend. Van
de aanwezige perensoorten noemde
hij Steenpeer of Mandjespeer, Juttepeer en Harm Harkespeer (Pondspeer).
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“…ter hoogte van de keuken ging de sier- over in de
moestuin, beginnende met een lange rij frambozen.
Een rij appelbomen begrensde de noordkant van de
moestuin. De eerste was een paradijsappel, op het
Hogeland heel denigrerend worstappel genoemd.
Verder waren er veel bewaarappels, zoet voor de ‘hete
bliksem’, vooral platte groene soorten, maar ook een
volgens mij grijze kraai*), grof, hard, weinig smaak
met fijne grijze streepjes op de schil en een nogal
donkerrode ondergrond. Tussen de moestuin en de
veestallen stonden peren, pruimen en Westerleesche
kersen. Die kersen waren speciaal voor de vruchtenwijnproductie, net als de aal- en kruisbessen. Wat een
werk...! Na al dat gepluk langdurig stampen in zo een
houten balie en dan er veel suiker door. Elke zomer
lagen drie vaatjes voor de zonnigste zolderraampjes
te gisten. Elke dag de hoge trap op in de schuur om
de rommel, die uit de spongaten opborrelde, weg te
scheppen en de vaatjes met gedestilleerd water bij te
vullen. Ma wou alles zelf doen en was beroemd om
het succes, prachtige, helderrode en witte wijnen en
nooit bezinksel in de flessen.”
*) grijze kraai = Zoete Ermgaard
Uit: “Enkele notities uit mijn jeugdjaren )1903–1928”
waarin Grietje Janneke Zijlema-Van Cingel schrijft
over de boerderij en het erf in Nieuw Scheemda.

Assortiment in de 20e eeuw
In haar boek ‘Het Boerenerf in Groningen 1800 - 2000’ heeft Tineke
Scholtens de gegevens verzameld
over de appels die in de eerste helft
van de twintigste eeuw op ruim zes-
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Appels
Ongeveer 2800 appelbomen zijn
op naam gesteld. Het exacte aantal
is niet precies meer te achterhalen,
omdat in de aantekeningen een aantal keren vermeld staat dat er meer-
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Ongeveer 25 jaar, in de periode van
1990 tot in 2015, heeft de Speurpom, een groepje fruitliefhebbers,
Noord-Nederland afgezocht naar
fruitbomen en deze op naam gesteld. In Groningen bezochten zij
meer dan duizend adressen in 162
dorpen en stedelijke omgevingen.
Zij hebben daar ruim 4300 fruitbomen gedetermineerd. De bomen in
de stedelijke omgeving zijn in de
inventarisatie ook meegenomen,
omdat het gewoonlijk oudere fruitbomen waren op plekken die niet
lang geleden nog tot het platteland
behoorden.
Van ongeveer 600 fruitbomen kon
het ras niet vastgesteld worden,
omdat de boom geen vrucht droeg,
of omdat het een zaailing of onderstam bleek en soms omdat er geen
zekerheid over de naam te geven
was. De resultaten bevestigen de
inventarisatie van Tineke Scholtens.

Peren

Meer dan duizend perenbomen zijn
op naam gesteld. Ook hierbij is het
exacte aantal niet precies meer te
achterhalen, omdat in de aantekeningen een aantal keren vermeld
staat dat er meerdere exemplaren
van enkele bekende handperenrassen in een boomgaard staan.
Ongeveer 60 procent bleek handperen te zijn en 40 procent stoofperen.
Van de handperen kwamen het
meest voor: Conference (100 maal)
en Zwijndrechtse Wijnpeer en
Noord-Hollandse Suikerpeer beide
70 maal. Regelmatig werden Nouveau Poiteau, Comtesse de Paris,
Legipont (Charneux) en Jut aangetroffen en incidenteel Williams, Pitmaston Duchess, Beurré d’Amanlis,
Triomphe de Vienne, Beurré Alexander Lucas en Clapp’s Favourite.
Bij de stoofperen bestond een kwart
van het bestand uit St. Remy, meer
dan honderd stuks, en Gieser Wildemans, een kleine honderd stuks.
Verder kwamen veel voor Pondspeer (Harm Harkespeer), Winterjan en Spiegelpeer; incidenteel Zure
Brederode en Winterrietpeer.
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Wat er nog resteert

dere exemplaren van een aantal vaak
voorkomende rassen in de boomgaard staan. Soms wordt er alleen
‘Heidemij-rassen’ vermeld (rassen
vermeld in de map Nederlandsche
Fruitsoorten, uitgegeven door de
Nederlandsche Heidemij in 1942).
Daarvan zijn ruim 1300 handappels
van veel verschillende rassen, ongeveer 750 zoete appels, ruim 400
appels die als handappel en als keukenappel worden benut en 350 typische moesappels. Vaak gaat het dan
om de meest voorkomende rassen.
Bij de handappels kwam de Groninger Kroon het meest voor, ruim 200
maal. Jonathan en Notaris kwamen
meer dan 100 keer voor. Enkele tientallen waren van het ras Golden Delicious, Glorie van Holland, Beauty
of Bath, Sterappel en Valkappel.
Bij de bijna 450 appels, die als
hand- en als keukenappel worden
benut, bestond meer dan de helft
uit Goudrenettypes, namelijk ruim
250 maal, verder kwamen vaak voor
Lunterse Pippeling en Oranje Reinette. Minder vaak May Queen, Royal Jubilee en Vlaamse schijveling en
Lemoen. Bij de ongeveer 350 moesappels bestond meer dan tweederde
uit Bramley’s Seedling (258 maal).
Incidenteel kwamen Keswick Codlin, Queen en Jacques Lebel voor.
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tig boerenerven stonden. Dat zijn
bijna honderd rassen, waarbij er vier
uitspringen: Zoete Kroon, Groninger Kroon, Goudrenet en Bramley’s
Seedling. Deze vier stonden op ongeveer 50 procent van de beschreven
erven. Dat waren ook de soorten
die in 1947 de toon aangaven op de
veiling, met als absolute topper de
Zoete Kroon. Daarna volgden Bellefleuren, Citroenappel, Groninger
Kroon (Zure Kroon), Grauwe Renet,
Joopen, Kandy Zoete (Zoete Herfst
Bloemée), Notaris, Paradijs, Princesse Noble, Tulpappel, Valkappel,
Yellow Transparent en Zoet Veentje.
De Tulpappel werd er ook wel
Wijnappel, Pieterman of Mantelappel genoemd.
Voor de soorten peren op dezelfde
zestig erven geldt iets dergelijks.
Er werden veertig rassen genoemd,
waarvan er zes heel vaak voorkwamen. Op bijna alle erven kwamen de
Winterjan (Kleipeer, Mandjespeer)
voor, verder Winterbergamot, Gieser
Wildeman, Juttepeer, Noord-Hollandse Suikerpeer en Williams.

Er werden veel zoete appels aangetroffen, verreweg het meest Zoete
Kroon, ongeveer 500 maal. Verder
werden regelmatig Zoete Ermgaarde, Zoete Roemeling, Zoete Pippeling en Zoete van de Bent aangetroffen.

Pruimen
265 pruimenbomen konden op
naam gesteld worden. Ongeveer
een derde bleek Reine Victoria (91
stuks). Een kwart van de bomen betrof enkele typen Reine Claudes (66
stuks waarvan Reine Claude d’Oullins (42 maal), Reine Claude Verte
(14 maal) en Reine Claude d’Althann
(10 maal). Boerenblauwtjes kwamen
veel voor. Incidenteel Opal, Dubbele Boerenwitte en Eldense Blauwe.

Oldambster
herenboerderij
uit Beerta in het
Openluchtmuseum Arnhem.

Erf van een
boerderij in
Noordbroek.

Andere fruitsoorten

vooral voor de grote boerderijen in
Groningen moeilijk een herbestemming te vinden is.
De boomgaarden worden al lang
niet meer goed onderhouden, dode
en afgeleefde bomen worden niet
meer vervangen en daardoor zijn
veel boomgaarden verdwenen. Dat
heeft te maken met het feit dat
goedkoop fruit het hele jaar door bij
de groenteboer en in de supermarkt
te koop is. Er was bij veel boeren
weinig belangstelling en tijd meer
voor een eigen boomgaard. Ook verdwenen door de schaalvergroting
en mechanisatie in de landbouw
de goedkope arbeidskrachten, die
voor het onderhoud van de appelhof konden zorgen. In Groningen
is een complete, goed onderhouden
appelhof heel zeldzaam geworden.
Als er nog enkele oude fruitbomen
bij een boerderij staan, zijn dat vaak
restanten van een vroegere boomgaard. Het proces van verschraling
van het landschap door het verdwijnen van veel van de erfbeplanting
lijkt nauwelijks tegen te gaan.
In onze inventarisatie in de afgelopen ca. dertig jaar hebben we bij
herhaling geconstateerd dat als we
na enkele jaren een boerenerf opnieuw bezochten, omdat we enkele
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Op vijftig van de duizend bezochte
erven stond een walnoot, op een
veertigtal erven een kers en slechts
incidenteel zijn mispels, perziken
moerbeien, druiven en abrikozen
aangetroffen.
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fruitbomen indertijd niet op naam
konden stellen, bijvoorbeeld omdat
ze geen vrucht droegen, veel bomen
op het erf gerooid bleken te zijn.
Het is gelukkig niet allemaal even
somber. Met subsidies wordt een
deel van de boerenerven door
Landschapsbeheer hersteld. En er
zijn agrariërs en particulieren die
oog hebben voor het behoud en de
herinrichting van boerenerven en
de bijbehorende boomgaard. Bij de
herinrichting of nieuwe aanplant
van boerenerven zou een keuze
gemaakt kunnen worden uit rassen die van oudsher in Groningen
thuishoren. Zoals de appels Groninger Kroon, Bramley’s Seedling,
Oranje Reinette en Zoete Kroon.
Op de klei de oude Goudrenet en
op het zand Notaris. Bij de peren
Spiegelpeer, Harm Harkespeer
(Pondspeer), Winterjan (Kleipeer)
en Noord-Hollandse Suikerpeer.
En ook kan er gedacht worden aan
typische streekappels als Groninger
Pippeling, Noorderkroon, Reinette van Ekenstein, Rode Peppeling,
Valkappel, Veendammer Glorie,
Winschoter Glorie, Willem III, Zoete Veger en Zoete Pippeling.

Besluit
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In de provincie Groningen zijn ongeveer 2500 boerenerven. Zeker
duizend ervan zijn verwaarloosd en
hebben veel van hun unieke karakter verloren. Veel boerderijtuinen
en boomgaarden zijn al verdwenen,
een proces van landschappelijke
verarming, dat steeds verder doorgaat. Vooral de grote boerderijen
zijn te duur in onderhoud of hebben hun agrarische bestemming
verloren, bijvoorbeeld omdat boerenbedrijven zijn samengevoegd.
De gebouwen hebben een andere
functie gekregen of werden gesloopt. Boerderijen werden gekocht
door particulieren die soms weinig
oog hadden voor de oorspronkelijke aanleg van het boerenerf. Sinds
halverwege de vorige eeuw zijn veel
boomgaarden en beplanting van de
siertuinen verdwenen, meer nog
dan elders in Nederland, omdat

Jan Veel
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