Het fruit van een atelierwoning
en zijn verwerking
Eind jaren zeventig verhuisde bioloog Jos Nienhuis naar het eenzaam gelegen
huis aan de Middendijk boven Usquert, het enige dorp in Nederland met een
raadhuis van Berlage. De Middendijk bevindt zich in het gebied dat ‘het Hoogeland’ wordt genoemd. Het gebied bestaat uit jonge zeeklei. Omdat het Hoogeland later is ingepolderd en deze zeeklei nog niet zover is ‘ingeklonken’ als in de
rest van Groningen, ligt het land hoger dan het meer binnendijks gelegen land.

laat gebruiken. De tuin aan Middendijk 8 was een experiment van een
tuinliefhebber, maar ook het resultaat van een poging om in symbiose
te leven met de natuur. Met Nienhuis’ erfenis als startpunt is er een
atelier gesticht.
Het digitale “Tuinboek Usquert”
is een eerste weergave van de kennis die Nienhuis daarbij overdroeg.
Margreet Franssen schrijft hierin
over de gebruiksmogelijkheden van
de fruitsoorten. Haar hoofdstuk
gaat met name in op de oogst- en
gebruikswijzen van de verschillende fruitsoorten die in de tuin zijn
te vinden, zoals noten, appels, peren en aanverwanten, steenvruchten (pruimen), kleinfruit (bessen
en aardbeien), wijnstok (druif) en
overige (mispel, kweepeer). Er staan
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Jos Nienhuis woonde jarenlang in
eenzaamheid in zijn huis met zelfgecreëerde wilde tuin. Hij leefde er
zo veel mogelijk zelfvoorzienend,
zonder gas of leidingwater. Het gedachtegoed van Nienhuis kwam er
in het kort erop neer dat hij besloot
zich niet langer over te geven aan
de agrarische commercialisering.
Ook verschraalde hij zijn land om
zodoende de effecten van herverkaveling en kunstmatige bemesting
tegen te gaan. Zijn huis en tuin vormen een scherp contrast met het
eromheen liggende industriële bewerkte akkerbouwland.
Enkele jaren geleden vertrok Nienhuis waarna huis en tuin zijn gekocht door een stichting die het als
woonplaats voor een artist-in-residency in het Groningse Hoogeland

her en der ook wilde struiken met
eetbare vruchten zoals vlier, duin
doorn, sleedoorn, maar die komen
in haar hoofdstuk niet aan de orde.
Hieronder volgen wat fragmenten
uit het boek, dat overigens in zijn
geheel, met veel illustraties, te vinden is op https://issuu.com/partizanpublik/docs/tuinboek

Noten
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In de tuin staan een hazelaar en
twee walnootbomen, welke rassen
is niet bekend. Voor noten geldt
dat je ze het beste kunt rapen. Ze
kunnen tegen een stootje en raken
niet beschadigd door de val en zolang noten nog hangen zijn ze in het
algemeen nog niet voldoende rijp.
Eventueel kun je, als je wilt gaan rapen, schudden aan de boom, zodat
wat op vallen staat daadwerkelijk
losraakt. Sommige mensen ‘knuppelen’ ook, dat wil zeggen gooien
met stukken hout in de boom, om
dat effect te bereiken. Dat is absoluut af te raden: de kans op beschadiging van de boom zelf is te groot.
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Middendijk 8
in Usquert.
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Jos Nienhuis.
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Een walnoot bijvoorbeeld is erg
kwetsbaar voor verwondingen en
geneest dan slecht. Noten gaan, als
ze (deels ) in hun bolster blijven liggen, rotten. Het is zaak min of meer
dagelijks te rapen in het oogstseizoen. Om het vinden te vergemakkelijken kan voor de oogsttijd het
gras eronder worden gemaaid.
De hazelnoot kan vanaf begin september beginnen te vallen, de walnoot vanaf oktober. Noten moeten
drogen voor ze lekker en goed eetbaar zijn. Daartoe moeten ze, ontdaan van hun bolsters (die zitten
dus nog om de schil) en in dunne
lagen gespreid, op een droge plaats
met luchtbeweging liggen en om
de paar dagen worden gekeerd of
geschud. Als ze eenmaal droog zijn,
kunnen ze langer dan een jaar worden bewaard. Behalve voor mensen
zijn noten ook een lekkernij voor allerlei (on)gedierte. Het ongediertevrij opslaan van je (noten)oogst kan
een ware uitdaging zijn.

de tijdsgeest in de winkel doorstaan.
Leuk om te weten is ook, dat appels
en peren ¬ net als veel andere vaste
planten en fruitsoorten trouwens
¬ niet ‘zaadvast’ zijn. Als je een appel die jou bevalt in de grond stopt,
komt er een heel andere – waarschijnlijk onsmakelijke – appel uit,
die veel meer lijkt op de wilde appel.
Maar je kunt ook geluk hebben en
opeens een heel lekkere, nieuwe
soort appel vinden. Dat gebeurde
bijvoorbeeld op Schiermonnikoog.
Daar was door de konijnenziekte de
konijnenstand gedecimeerd, waardoor de vele klokhuizen die eilandbezoekers neergooiden niet meer
werden opgegeten, maar konden
uitgroeien tot echte appelboompjes.
Een appelliefhebber proefde ze en
jawel, hij vond een nieuwe lekkere
appel. Hij onthield waar die stond
en sneed er in de late winter een
paar twijgen af die hij entte, want
zo worden, om uitzaaiproblemen
te voorkomen, appels en peren vermeerderd. De van Schiermonnikoog
afkomstige appel kreeg de naam
Ambro en wordt nu door liefhebbers geteeld. Professionele kwekers
proberen door gericht te kruisen
met andere rassen de optimale appel te ontwikkelen.
(Vanaf bladzijde 17 staan beschrijvingen van de verschillende appelen perenrassen in de tuin en hun
historische achtergronden en leuke
wetenswaardigheden).
Vooral appels kunnen, indien gaaf
geplukt, in het algemeen een aantal
maanden worden bewaard. Handperen kunnen vaak minder lang bewaard worden, ze gaan sneller van
binnenuit rotten. Stoofperen zijn
weer veel langer houdbaar.
Hoe lang appels en peren precies
bewaard kunnen worden, is afhankelijk van de soort en ook wel van
het groeiseizoen. Beschadigd fruit
en valfruit zijn hooguit enkele weken bewaarbaar en moet binnen die
tijd gegeten of verwerkt worden.
Gave appels en peren worden bewaard in vorstvrije, koele ruimtes
met een niet te droge atmosfeer.
Het moet kunnen luchten, maar de
luchtstroom moet niet de groot zijn,
want dan droogt het fruit sneller uit
en is dan minder smakelijk. Het is
van belang het fruit regelmatig op
rot na te kijken, want een rotte appel

Steenvruchten
Van de steenvruchten staat er
slechts één pruim, de Victoria, afkomstig uit – raad eens – Engeland.
Pruimen zijn erg bederfelijk en
kunnen slechts kort bewaard worden. Ze moeten snel – afhankelijk
van hun staat hooguit binnen een
week – worden gegeten of verwerkt.
De smaak van pruimen is ook sterk
afhankelijk van de hoeveelheid zon
en neerslag. Verhitting in de keuken
versterkt overigens de smaak, dus er
kan toch nog heel wat lekkers van
gemaakt worden, zeker als je er nog
wat kruiden aan toevoegt.
De Victoria is eind augustus rijp en
kan zowel in de keuken (jam, taarten, toetjes) gebruikt worden als uit
de hand gegeten. De vruchtdracht
van de Victoria is overdadig. Om in
de loop der jaren lekkere vruchten te
blijven houden moeten de vruchten
gedurende het groeiseizoen worden
gedund. Bovendien kan de boom
zo rijk dragen dat hij kan scheuren
door het gewicht van de vruchten.
In een goed pruimenjaar is bijtijds
dunnen – bijvoorbeeld op het moment dat je ziet dat de groei van een
aantal vruchten begint achter te
blijven – dus echt nodig!
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Appel- en perenbomen staan op
verschillende plaatsen in de tuin.
Het zijn oude, veelal negentiende
eeuwse rassen op hoogstam. De
meeste van deze appels worden
commercieel niet meer gekweekt
en verkocht. Het zijn echte ‘liefhebbersrassen’ geworden; voor de
moderne kweker zijn ze niet efficiënt genoeg te kweken. Van de appels en peren die aan de Middendijk staan hebben alleen de Schone
van Boskoop (tegenwoordig beter
bekend als Goudrenet) en de Conference-peer(en wellicht de peer
achter de mispel, waarvan het ras
op moment van schrijven nog niet
helemaal bekend is) de veranderen-
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Appels, peren en
aanverwanten

in de mand… Het is daarom handig
om het bijvoorbeeld in stapelbare
open lage kistjes of fruitdozen (veelal te vinden of te vragen bij groentewinkel of supermarkt) te bewaren.
Als appels beginnen te rimpelen of
aan smaak beginnen in te boeten is
hun bewaar- en gebruikstijd aan het
einde aan het raken.
Ook appels en peren worden door
diverse diersoorten zeer gewaardeerd. Wil je die niet in huis of
schuur halen, dan moeten ook hier
de nodige maatregelen worden getroffen.

Kleinfruit
Ook kleinfruit is echt zomerfruit;
het is niet bewaarbaar. In de tuin
staan rode (aal)bessen, zwarte bessen en kruisbes. Het ras is onbekend. Het is vanaf half juni een
kwestie van kijken en proeven of ze
rijp zijn.
Kruisbessen rijpen meestal wat later af. Kruisbessenstruiken hebben
trouwens vreselijke doornen; het is
raadzaam de struiken zo te snoei-
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zijn druiven een lekkernij; met een
beetje pech eten ze hem in een uur
kaal.

Overige: mispel en kweepeer
In de tuin staan ook twee onbekendere, traditionele vruchtbomen: een
kweepeer en een mispel. Er zijn geen
nadere rasaanduidingen bekend van
de bomen in deze tuin. Mispels zijn
pas oogstbaar na de eerste vorst, de
vorst stimuleert namelijk de suikervorming. Bovendien moeten ze al
aan het rotten zijn voor ze gebruikt
kunnen worden. Soms moeten ze
daartoe eerst nog een tijdje blijven
liggen. Dit wetende krijgt de uitdrukking ‘zo rot als een mispel’ toch
een iets andere betekenis dan je op
het eerste gezicht zou denken! Mispels worden vooral in de keuken gebruikt voor jam en dergelijke, maar
sommige mensen vinden mispels
ook onverwerkt smakelijk. Als het
maar niet wil gaan vriezen, kun je
mispels ook een paar nachten in de
vriezer leggen.
De kweepeer is zeker geen handfruit; ze zijn echt keihard en dus niet
gemakkelijk te verwerken. Kweeperen moeten geplukt worden zodra
ze geel worden, lekker beginnen
te ruiken en gemakkelijk loslaten.
Dat gebeurt zo allemaal rond begin
september. Kweeperen zijn ook niet
bewaarbaar en moeten vrij snel – althans binnen enkele weken – worden verwerkt. Kweeperen worden
als keukenfruit gebruikt (onder andere in jam, marmelade, meestoven
met stoofvlees: mmmm!) Vanwege
hun lekkere geur worden kweeperen ook wel in kamers te geuren
gelegd, tot ze zijn uitgegeurd of beginnen te rotten.
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En wat kun je dan met al dat lekkers? Opeten natuurlijk, en uitdelen. Of op een tafeltje aan de weg
zetten, al dan niet met geldpotje
erbij. Je kunt het ook aan de dieren
laten. Middendijk 8 heeft behalve
een rijke flora ook een rijke fauna.
Voor veel dieren in de omgeving is
het een toevluchtsoord. Ze vinden
er niet alleen beschutting tegen de
elementen en de mens, maar ook
veel voedsel. Op al die omliggende
akkers is na het oogstseizoen en
gedurende de hele wintertijd na-
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Verwerking
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tuurlijk niets te halen! Op het land
van Middendijk 8 vinden ze behalve
groen en zaden ook noten en fruit.
Naarmate de mens daarvan meer
neemt, blijft er minder voor de dieren over. Dat is ieder jaar een keuze.
Je kunt het ook verwerken. Even
los van allerlei heerlijke culinaria
en alcoholica zijn er traditioneel
een aantal verwerkingswijzen met
het oog op houdbaarheid. Ik ga
hier kort op deze laatste in. Alle
vruchten en verwerkingen hebben
hun eigen specifieke recepten en
variaties daarop. Ik maak zelf veel
gebruik van ‘Inmaken en bewaren’
van Wil en Netty Engels-Geurts,
uitgeverij Zuid Boekproducties,
Lisse. Vooral voor het zomerfruit,
dat rauw immers nauwelijks te bewaren is, is verwerking van belang.
Houdbare producten kunnen alleen
worden gemaakt van onbeschadigd
en niet overrijp fruit en kan leiden
tot schimmel en gisting, wat behalve tot bederf ook kan leiden tot
uiteenspattende potten en tal van
interessante patronen op plafonds
en muren. Als je toch gebruik wilt
maken van beschadigd fruit, eet je
maaksel dan binnen afzienbare tijd
op en snij je beschadigde delen ruim
weg. Over de mogelijkheid om beschadigde appels houdbaar te verwerken zijn de meningen verdeeld.
Mits gesteriliseerd of ingevroren
schijnt het wel te kunnen, maar
men zegt ook dat het de smaak niet
ten goede komt.
Vruchten worden vooral verwerkt
met suiker, soms ook met azijn of
citroen. Naarmate deze conserveermiddelen minder worden gebruikt,
is het product minder houdbaar,
vooral als de pot eenmaal open is.
Het product kan langer houdbaar
worden gemaakt door het te steriliseren. Zie hiervoor ook onder het
kopje ‘wecken en steriliseren’.
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Aan de zuidzijde van de deel van
het huis staat een druif, de Witte
van der Laan, een oude, traditionele druivensoort, vooral aangeplant
voor het maken van sap of wijn. Hij
heet eind september of begin oktober rijp te zijn, maar in Usquert
mag je daar waarschijnlijk een paar
weken bij optellen en is het de vraag
of hij überhaupt lekker afrijpt. Aan
de westkant tegen het huis staat
een Glorie van Boskoop, een in deze
streken beter oogstbare druif. Deze
rijpt aanmerkelijk eerder en beter
af en is zeer groeikrachtig. Op de
huidige standplaats doet hij het niet
goed; waarschijnlijk staat hij te donker. Hij zou verplaatst kunnen worden naar de zuidmuur, al dan niet
met opoffering van de Witte van der
Laan. Met name voor spreeuwen
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en dat ze ‘open’ blijven en niet uitgroeien tot een warboel van takken,
zodat de vruchten zonder al te veel
schrammen en kleerscheuren geplukt kunnen worden. Bessen kunnen goed in de schaduw groeien,
maar het komt de smaak zeer ten
goede als ze zonniger staan.
In de tuin staan ook aardbeien.
Ook hier is het ras van onbekend.
Aardbeien beginnen meestal vanaf
half juni te rijpen. Als zomerfruit
zijn ook aardbeien voor de smaak
erg afhankelijk van de hoeveelheid
zon en neerslag. Aardbeien zijn erg
bederfelijk, zelfs als ze rijp blijven
hangen aan de plant, treedt snel rot
op. Regelmatig plukken dus! Om
de bewaarbaarheid in huis iets te
verlengen is het raadzaam ze ongewassen te bewaren. Dat geldt trouwens voor alle groente en fruit. In
de koelkast kunnen bessen en aardbeien het beste in een afgesloten
doos bewaard worden; ze drogen
dan minder uit. De bewaarbaarheid is meestal hooguit een week.
Aardbeiplanten beginnen vanaf het
derde jaar slechter te dragen (steeds
meer, maar kleinere vruchten). Veel
mensen leggen dan een nieuw aardbeienbed aan op een andere plek. Ze
gebruiken daarvoor de eerste uitlopers die de oude planten maken (en
die ze de jaren daarvoor wegknipten om de planten niet te zeer uit
te putten). Of ze proberen eens een
ander ras.

Diepvriezen
Schoonmaken en invriezen in handzame porties is verreweg de meest
gemakkelijke methode, maar onder klimaatbeschermers heeft deze
conserveringswijze uiteraard toch
minder de voorkeur. Om ruimte te
besparen kunnen de vruchten eerst
met wat suiker tot moes gekookt
worden.

Sappan.
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Om het te kunnen conserveren Wecken en steriliseren
moet het alsnog worden gesteri- eel vruchten kunnen in z’n geheel of
liseerd, wat de voordelen van het in grote stukken worden geweckt.
koud winnen van sap (meer behoud Je vult daartoe een pot met schone
Country Winery
van smaak en vitamines) weer veel vruchten, voegt eventueel suiker toe
Voor verkoop van:
teniet doet. Bij de borg Verhildersum en vult de pot af met water. Het ge* Resistente & bijzondere druivenplanten.
* Bijzondere fruitplanten & oude fruitrassen.
staat tijdens de fruitverkoopdagen heel wordt daarna gesteriliseerd door
* BirdGard & Birdchaser vogelverschrikkers.
in november een mobiele sappers enige tijd in een pan water te zetten
* Nederlandse wijnen & wijnproducten.
* Wijnproeverijen & cursussen.
waar particulieren vanaf bepaalde van 80 tot 100°Celsius. Het grote
* Zorgkwekerij.
hoeveelheden hun appels en peren voordeel hiervan is, dat er – tenzij
Jipkesbeltweg 42 Nijverdal - Hulsen.
kunnen laten persen. Houdbaar sap voor de smaak – geen suiker aan hoeft
Tel. 0548-623657, Mobiel: 06-38780384
kan ook warm worden gewonnen: te worden toegevoegd. Ook koud gewww.Countrywinery.nl
Inmaken
met suiker
de vruchten met suiker naar smaak wonnen sap of vruchtenmoes kan op
E-mail
: countrywinery@gmail.com
Geopend:
donderdag,
vrijdag en
zaterdagsiroop
kapot koken en het vrijgekomen sap deze wijze worden gesteriliseerd.
Jam en
marmelades
maken,
van 10. 00 tot 17. 00 uur
maken, inleggen in suikerstroop of opvangen. Het handigst gaat dat
konfijten zijn mogelijk met allerlei – bij wat grotere hoeveelheden – Drogen
vruchten
in allerlei combinaties. met een sapketel. Warm gewonnen Appels, druiven en pruimen kunnen
Vruchtboomkwekerij
Jam maken G.
kanSnel
traditioneel met appel– en perensap kan (gecombi- in principe ook worden gedroogd
veel
suiker,
of
–
met
behulp
eigen kwekerij
sind
1924van neerd) worden ingekookt tot stroop. aan de lucht.
Marmello, te koop bij natuurvoe- Omdat dat heel lang duurt (en de
dingswinkels – met minder of geen vruchten dus automatisch worden Op alcohol
suiker,
maar devoor
houdbaarheid
na gesteriliseerd), kan daarvoor ook Het kan lekker zijn om vruchten op
Het adres
al uw vruchtbomen
opening vergt dan wel extra aan- valfruit en beschadigd fruit worden alcohol te zetten of te verwerken
gebruikt, mits de rotte plekken goed tot diverse vruchtenwijnen of cider.
dacht. breed assortiment
Voor ultrasnel
opeetbare
jam,
toeVeel mensen vinden dat ook het
ook in zware bomen zijn weggesneden.
tjes of taartbeleg is ook vruchtenleukste. Elke vrucht en elke vruchteoude rassen
moes een mogelijkheid: de vruchten (Zoet) zuur
ninmaak zal elk jaar anders smaken,
kleinfruit, bessen enz.
kapot koken en naar smaak zoeten Van appels, pruimen, bessen, drui- maar wijn en andere alcoholica mapersoonlijk advies
en dan eventueel wat bij binden met ven en kweepeer kunnen met be- ken is wel de spannendste activiteit!
maÏzena.
hulp van suiker, azijn en kruiden Wil je met inmaken aan de slag: beallerlei tafelzoetzuren
en chutneys gin dan onmiddellijk potten, potjes
Voor:
Sap en stroop
 Deskundig
van met
uw vruchtbomen
en flesjes
clipp - off - deksel te
worden gemaakt. Hoe
langer diesnoeien

Hulp/begeleiding
bij
snoeien
(ook voor uw tuin)
Niet houdbaar sap kan koud wor- staan, hoe lekkerder ze worden. verzamelen.
 Snoeiadvies op maat
Bescha- Zoals eerder vermeld is het ‘Tuinden gewonnen met de sapcentrifu- Ook azijnen zijn mogelijk.
 Advies en onderhoud erfbeplanting
boek Usquert’
op internet (als ‘open
laten ver- (individueel
ge (voor kleine hoeveelheden) of de digd fruit kun je in water
 Snoeicursus
/ groep)
Meer….
fruit kun source’ boek) te raadplegen: https://
sappers. Bessen en aardbeien kunnen gisten tot azijn. Gaafzacht
www.dewiltfang.nl
issuu.com/partizanpublik/docs/
ook worden weggezet met wat suiker, je laten trekken in (wijn)azijn.
T.050-5281399 M.06-25191441 info@snoeideboomgaard.nl
Huizerstraatweg
2de
voor,
Naarden
tuinboek
het
sap
aan
vruchten
onttrekt.
0346dat
218111
voor
catalogus
telefoon: 035-5253712 / 06-22315559

Snoeibedrijf De Boomgaard
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Goed tuingereedschap per post

Postbus
41, 3738
ZLwebsite:
Maartensdijk
bezoek
onze
www.fruitbomenkwekerij.nl
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De Wiltfang

www.snoeideboomgaard.nl
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VRUCHTBOMEN
EN
KLEINFRUIT

l

Marcel Tross
Pomoloog

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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In de schema’s zal ik per appel-perenras in elk geval aangeven:
In de schema’s zal ik per appel-perenras in elk geval aangeven:
- De voornaamste gebruiksmogelijkheid:
H: handappel
M: moesappel
D: drogen
S: stoven
K: overige mogelijkheden in de keuken (taarten bv.)
• De pluktijd (In het schema bij de betreffende maand een X). Die is vaak al wat eerder dan de gebruikstijd
i.v.m. het onderscheid tssen pluk- en eetrijp.
• De gebruik- en bewaartijd (In het schema bij de betreffende maand een O).
• De cijfers bij een aantal appelnamen duiden op een nadere gebruiksaanwijzing ie onder het schema nader
wordt toegelicht.
Voor de informatie in dit schema baseer ik mij voornamelijk op ‘Oude fruitrassen
in Noord-Nederland’ door Jan Veel en Jan Woltema, uitgave Noordelijke omologische vereniging
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Oogst- en gebruiksschema peren
Jan
Feb 		
Okt
Nov
Dec
Kleipeer
O
O		 X
X
X
S (1)						O
Conference				 X
H K (2)				
O
O

o
-p

pv

.n

(1) Stoofperen als de kleipeer kunnen in principe aan de boom blijven hangen tot de
vorst. Na de vorst zijn ze nog wel eetbaar, maar niet bewaarbaar meer.
(2) Is alleen onder zeer goede omstandigheden langer bewaarbaar (ligt ook lang in de
winkels), anders gaat hij snel vanuit de kern rotten.

Oogst- en gebruiksschema appels
		
Jan
Feb
Mrt		 Sept

Okt

Nov

Dec
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Bramley’s Seedling M		 O
O
O			 X
Drentse
Bellefleur H, K		O					X/O
Dijkmans
Zoet K, D (1)		 O
O
O			 X/O
Grauwe Engelse
Pippeling H, K		 O
O
O			 X
Gronsvelder
Klumpke H, M (2)		 O
O
O			 X/O
Notaris Appel H, K (3)		
O				
X
X/O
Reinette van
Ekenstein H, M, D (4)							X/O
Schone van
Boskoop H, M, D (5)							X/O
Sterappel H (6)							X
Valkappel H							X

(1) Dijkmans Zoet wordt als zoete appel in de keuken bijvoorbeeld gebruikt voor stamppot met zoete appeltjes, hete bliksem genaamd.
(2) Gronsvelder Klumpke kan, als het tijdens het bewaren regelmatig wordt gekeerd, prachtig rood worden.
(3) De Notarisappel is moeilijk bewaarbaar, hij krijgt snel bruine plekjes.
(4) Reinette van Ekenstein is dus geen bewaarappel!
(5) Schone van Boskoop staat erom bekend dat hij heerlijk sap geeft.
(6) Ook de Sterappel kleurt bij regelmatig keren mooi rood en krijgt dan kleine witte puntjes. Hij wordt
daarom ook rond kerst wel als sierappeltje gebruikt.
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