De beste aardbeien
voor de eigen tuin
Er gaat niets boven verse aardbeien uit eigen tuin. Kies daarom rassen uit op smaak
en niet op langere houdbaarheid en geschiktheid voor transport; ze worden
immers vers geplukt en direct gegeten. Augustus en september zijn goede
maanden om aardbeien te planten.

Grote keuze aan rassen

Aardbeien voor vers gebruik die het
meest geschikt zijn voor de particuliere tuin moeten aan de volgende
eigenschappen voldoen: ze moeten
grote, regelmatig gevormde vruchten hebben, een helderrode kleur,
een goed aroma en een frisse, zoete
en matig zure smaak. Ook moeten
de planten nog voor particulieren
beschikbaar zijn. Van de ongeveer
550 rassen die tot vlak na de Tweede
Wereldoorlog in Nederland geteeld
zijn, worden nog enkele tientallen
door gespecialiseerde telers aangeboden.
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Een extra motivatie om zelf aardbeien te telen ligt in het gegeven dat in
de commerciële teelt van aardbeien
kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt.
Daarom staan aardbeien nog steeds
bovenaan in de 'Dirty dozen'-lijst als
meest vervuild fruit qua pesticiden.
Uit verschillende onderzoeken blijkt
dat drie kwart van de aardbeimonsters in Nederland resten van gif
bevat. Vergeleken met andere fruitsoorten in de supermarkt zijn aardbeien zes keer giftiger.

Voor de amateur is het handig om
rassen te kiezen waarmee zo lang
mogelijk verse aardbeien voorhanden zijn. Denk hierbij aan de
aanplant van een combinatie van
eenmaal bloeiende rassen, vroege,
middentijdse en late, en aan enkele doordragende rassen waarbij de
bloei in mei begint en doorgaat tot
diep in de herfst. De groep van doordragers heeft daardoor een veel langere en latere oogstperiode dan de
groep van eenmaal dragende rassen.
Gewoonlijk zijn de vruchten van
eenmaal dragende rassen groter dan
die van doordragende, maar omdat
die laatste veel langer vruchtdragen,
leveren ze op den duur meer vruchten op, zodat de totale opbrengst
weinig verschilt.
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Frau Mieze Schindler. Bron: www.bordeaux.inra.fr
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Rassenkeuze

•

De keuze aan rassen is overweldigend. Hieronder volgt een aantal
gangbare rassen en rassen die gekozen zijn om de smaak.

Zeer vroeg. Tamelijk klein tot middelgroot. Vrij langwerpig met intens
rode vruchten. Sappig met een zeer
goede smaak. Een aardbei voor de
fijnproever. De vrucht is wat kwetsbaar. Verwildert gemakkelijk met
uitlopers.

Eenmaal dragende rassen
•

Daroyal

Vroeg. Een lekker ras met mooie,
grote vruchten. Minder gevoelig
voor bodemziektes.

•

Gariguette

Gigantella Maxim

Middentijds. Heeft een goede smaak
en is zeer productief, maar is ook algemeen in de winkel verkrijgbaar

Middentijds. Reuzenaardbei. Kegelvormig, aan de zijkanten iets afgeplat. Donkerrode vrucht van enorme afmetingen. Stevig en sappig,
de smaak is redelijk en goed bij veel
zonnig weer.

•

•

•

Elsanta

w

Elvira

Honeoye

Vroeg. Helderrood, middelgroot,
sappig met een uitstekende smaak.
Goed aroma, zoet met intense
smaak. Geschikt voor droge zandgronden.

•

Laat. Kegelvormig, groot en fraai
donkerrood met veel aroma. Ook
een ras van Nederlandse bodem.

Frau Mieze Schindler

•

Induka
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Vroeg. De vruchten zijn groot, rood,
sappig en smakelijk. Gezond, wel
iets gevoelig voor diverse schimmelziekten, daarom op verhoogde bedden planten. De vruchten bleken te
zacht voor de handelsteelt.
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Zeer oud ras, wordt ook wel framboosaardbei genoemd, helaas niet
goed weerbestendig, maar in een
mooie zomer zijn de vruchten zacht,
sappig, donkerrood van kleur en met
een heerlijke volle aardbeiensmaak.
Heeft kruisbestuiving nodig.

•

Korona

•

Lambada

Middentijds. Zeer goed smakend.
Erg algemeen.
•

Tago

Laat. Grote, ronde, mooi donkerrode vruchten. De smaak is fris zuur
en zeer aromatisch. Matig goede opbrengst, gezond gewas.
•

Tenira

Laat. Matig groot. Glanzend rood.
Zeer stevig, sappig en met een sterk
aroma. Is een goed en productief ras,
ook geschikt voor de inmaak. Vitaal
en gezond.

Doordragende aardbeien
(remonterende rassen)
Naast de aardbeien die eenmaal per
jaar bloeien en vruchten geven zijn
er remonterende (doordragende)
aardbeien die na de oogst in juni-juli de hele zomer en tot in de herfst
vruchten blijven geven. Deze aardbeien zijn bij particulieren heel gewild. Soms zijn doordragende aardbeien wat zwakker in groei en meer
ziektegevoelig.
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Middentijds. Heel zoet, met mooie,
zeer grote, kegelvormige vruchten,
donkerrood. Sappig met sublieme
smaak, aromatisch. Te kwetsbaar

voor transport, maar dat is voor de
hobbytuinier geen probleem. Slecht
houdbaar.
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Gigantella Maxim.
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Doordragende rassen
•

Gorella

Modern productieras. Na de eerste
oogst doordragend.
•

Ostara

Laat. Mooie, grote helderrode
vruchten met een frisse smaak. Na
de eerste oogst zijn de vruchten
wat kleiner, maar er worden meer
vruchten gevormd, waardoor de opbrengst per saldo even groot is als
die van eenmaal dragende aardbeien, die minder vruchten dragen.

•

Baron Solemacher

Produceert een overvloed aan kleine, rode, langwerpige bosaardbeitjes
met een typische, friszoete en aromatische smaak. Zeer geschikt voor
vers gebruik en inmaak. Geeft geen
uitlopers. De vruchten rijpen vanaf
juli tot de eerste vorst.

Repita

Capron

Rapella

w

Het ras heeft een goede smaak, maar
tamelijk zacht vruchtvlees. Het is
fors groeiend, met redelijk grote
vruchten. Het is gevoelig voor bodemziekten (aaltjes).

w

•

Bosaardbeien

w

•

tuinaardbeien worden geteeld in de
moestuin, worden selecties van de
veel kleinere bosaardbeien of van de
alpenaardbeien als bodembedekkers
toegepast. Vaak bezitten deze rassen
een prima aardbeiensmaak en worden de planten niet zo groot. Bosaardbeien groeien goed in de schaduw onder bomen en struiken en
hebben weinig verzorging nodig om
toch een goede opbrengst te hebben.

Een bonte aardbei met mooie dieproze bloemen en witbonte blaadjes. De gele vruchten zijn sappig en
matig zoet.
Jan Veel

Bronnen
Teun Baan. “De aardbei. Geschiedenis,
Teelt & Beschrijving der soorten”, Kwekerij De Goede Aarde, Grubbenvorst
2016.
U kunt het downloaden in pdf-formaat. Het adres van zijn website is:
http://degoedeaarde.weebly.com
Fred Lorscheidt, “Kleinfruit”, Kosmos 1984.

(Capron Framboise, muskusaardbei,
muskaataardbei)
Grote bosaardbei, iets groter dan de
kleine bosaardbei. Fraai rood en van
binnen wit. Sterk aroma. Draagt matig en vormt veel uitlopers, waarmee
de planten snel verwilderen.

•

Revada

o
-p

pv

.n

Middentijds. Na de eerste pluk verschijnt nieuwe bloei. De vruchten
zijn matig stevig en helderrood, sappig en goed van smaak met een tamelijk sterk aroma.

Variegata

Behalve voor de moestuin is een
aantal rassen ook interessant voor
de siertuin. Terwijl de gecultiveerde

Een bosaardbei met een heerlijke,
specifieke smaak. Iets aan de zachte
kant, minder goed te transporteren.
Yellow Wonder

Een puur gele bosaardbei, klein, kegelvormig en zeer zoet, die groeit
zonder uitlopers. Door de gele kleur
zijn ze minder aantrekkelijk voor de
vogels.
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Aardbeirassen voor de
siertuin

Mara de Bois
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Middentijds. Het ras is matig sappig, friszuur met minder aroma dan
Repita, meer neutraal van smaak.
Door de stevigheid zijn de vruchten
vooral in de nazomer goed houdbaar.
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Capron.
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4 Mara de Bois. Bron: Kwekerij Aatree.

Vreeken’s Zaden heeft in de loop van de jaren
een mooie collectie oude aardbeienrassen verzameld. Daaruit zijn door tijdgebrek van een
kweker ook weer veel soorten verloren gegaan,
maar er blijft toch nog een leuke keus aan “oudjes” over, die niet (meer) interessant zijn voor
de professionele teelt, maar des te leuker om
eens uit te proberen, al was het maar met het
oog op historisch besef en behoud van cultuurplantendiversiteit. De historische rassen vind
je op hun website tussen de moderne rassen
door (op alfabet). Klik op Groep “Planten en
Schimmels”, vervolgens op hoofdstuk “Eetbare
Planten” en kies de subgroep “Aardbeien”. Op
het moment van dit schrijven was er de keus
uit 75 rassen, (helaas wel inclusief de verloren
gegane rassen). Wie een interessant ras kan
toevoegen, is welkom!
In augustus en september worden deze planten verhandeld.
Naast zelf kiezen kun je ook Vreeken laten kiezen. Zij bieden een pakket aan van Historische
Aardbeien, zie nummer 880039 op hun website: https://www.vreeken.nl/planten-schimmels/eetbare-planten/aardbeien

Country Winery

Voor verkoop van:
* Resistente & bijzondere druivenplanten.
* Bijzondere fruitplanten & oude fruitrassen.
* BirdGard & Birdchaser vogelverschrikkers.
* Nederlandse wijnen & wijnproducten.
* Wijnproeverijen & cursussen.
* Zorgkwekerij.
Jipkesbeltweg 42 Nijverdal - Hulsen.
Tel. 0548-623657, Mobiel: 06-38780384
www.Countrywinery.nl
E-mail : countrywinery@gmail.com
Geopend: donderdag, vrijdag en zaterdag
van 10. 00 tot 17. 00 uur

Vruchtboomkwekerij
G. Snel

Snoeibedrijf De Boomgaard

w

w

eigen kwekerij sind 1924

Het adres voor al uw vruchtbomen

w

De Wiltfang
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breed assortiment
ook in zware bomen
oude rassen
kleinfruit, bessen enz.
persoonlijk advies

www.dewiltfang.nl
bezoek onze website: www.fruitbomenkwekerij.nl

www.snoeideboomgaard.nl

VRUCHTBOMEN
EN
KLEINFRUIT
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Marcel Tross
Pomoloog

T.050-5281399 M.06-25191441 info@snoeideboomgaard.nl
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Huizerstraatweg
2 voor,
Naarden
0346 - 218111
voor
catalogus
telefoon:
/ 06-22315559
Postbus035-5253712
41, 3738 ZL
Maartensdijk
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Goed tuingereedschap per post

Voor:
 Deskundig snoeien van uw vruchtbomen
 Hulp/begeleiding bij snoeien (ook voor uw tuin)
 Snoeiadvies op maat
 Advies en onderhoud erfbeplanting
 Snoeicursus (individueel / groep)
 Meer….

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

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

Alternatieve Boomkwekerij

Boomkwekerij
Hendrik ten Elsen
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