Geschiedenis
van de fruitteelt

Historie van de fruitteelt
in de Bangert
ligt rond 1600, al wordt al eerder
van de aanplant van ‘hoven’ gesproken. Volgens de Hoornse geschiedschrijver Velius (1572-1630) zou men
tot aanleg van boomgaarden zijn
overgegaan, omdat men de kwaaie
‘Unjer’ (heermoes of paardestaart,
Equisetum arvense) niet de baas
kon worden waardoor het land ongeschikt was voor veehouderij. Al
in 1632 wordt de Bangert geroemd
om de uitgebreide ‘aalbezieloofplantagies’ (aalbessenteelt). Vanaf
het midden van de 17e eeuw is er in
de streek tussen Hoorn en Enkhuizen sprake van fruitteelt op ruime
schaal. Volgens de “Noordhollandse Arkadia” (Schoemaker, 1732) was
het een fruitteeltgebied beplant met
aalbessen.
De uitbreiding van de fruitteelt ging
ten koste van veeteelt en grove tuinbouw, zoals koolsoorten, en kan
vooral worden toegeschreven aan

Geschiedenis

de afzetmogelijkheden van fruit in
de groeiende West-Friese havensteden met hun bloeiende scheepvaart.
Op de hoger gelegen gedeelten in
dit gebied is in de loop der jaren de
bebouwing geconcentreerd langs de
verbindingswegen: lintbebouwing
met achter de woningen diepe tui-
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Al in de middeleeuwen was er
West-Friesland al fruitteelt voor de
handel. In 1390 wordt aan het Gerritsland in Hoorn een boomgaard
met akkers van een edelman vermeld. Een schipper haalde in Hoorn
‘froyt, kerssen en peerduyc (poire de
duc? JV)’ en in Enkhuizen ‘smoutperen, noten, appelen, keyserinnen
(een perenras), prumen’. In Hoorn
wordt melding gemaakt van het
vervoer van appels en van keuren,
die op appels betrekking hebben.
Het oudste bericht over de Bangert
dateert uit 1469 en vermeldt dat een
zekere Jan Heesjes uit Hoorn in dit
gebied vruchtbomen plantte. Dat
gebeurde aan het smalle weggetje
tussen Zwaag en Blokker, Bangert
geheten, nu een doorgaande weg
die het grondgebied tussen deze
vroegere gemeenten scheidde. Dat
hij deze plek koos, was waarschijnlijk vanwege de hoge ligging van
de vruchtbare grond nabij de stad
Hoorn. De gesteldheid van de grond
is voor de fruitteelt zeer gunstig.
Op de meeste plaatsen bestaat de
bodem uit gemakkelijk te bewerken lichte klei- en zavelgrond. De
grondwaterstand is laag genoeg.
Het eigenlijke begin van het ontstaan van een fruitteeltcentrum
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In de Bangert, een regio boven de stad
Hoorn in West-Friesland (Noord-Holland), is vele eeuwen fruit geteeld. De
naam Bangert is een uit de middeleeuwen daterende verbastering van het
woord ‘boomgaard’. De naam verwijst
ook naar een oude scheidingsgrens
tussen de dorpen Zwaag en Blokker
(Wester- en Ooster-Blokker). Later
werd Bangert de naam voor de streek
met dorpen die rondom deze grensweg liggen. De fruitteelt is er nu vrijwel verdwenen.

Molen de Krijgsman en stolpboerderij te Oosterblokker tussen de fruitbomen.

de lanen buiten de stadsgracht van
Hoorn.

De 19e eeuw
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nen. Hier verrezen aan weerszijden
van de dorpswegen van Blokker en
Zwaag veel fruitbedrijven op smalle
en ondiepe kavels. De smalle percelen zijn omgeven door brede watergangen die haaks op de hoofdwatergangen liggen. In vroeger tijden
werden die tevens als vaarweg gebruikt. Later breidde de fruitteelt
zich ook uit naar naburige dorpen
als Hauwert, Hem, Schellinkhout,
Venhuizen en Wijdenes en langs
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Sloten en
bruggetjes in
1916.

Vooral in de 19e eeuw kwam de fruitteelt in de Bangert tot grote bloei.
De oogst was voor binnenlands gebruik. De nabijheid van steden en
de verbeterde vervoersmogelijkheden maakten goedkoop transport
naar steden buiten de eigen regio
mogelijk. Vooral de aanleg van de
spoorlijnen in Hoorn en Enkhuizen, met verbindingen naar verder
gelegen steden, was gunstig voor
het vervoer van fruitproducten. Bovendien voeren vanuit de haven van
Hoorn bootdiensten, onder andere
naar Amsterdam. Doordat de Bangert zelf geen goede waterverbinding met Hoorn had, werd gebruik
gemaakt van kleine schuitjes.
De appelen en peren werden verpakt in grote manden, die officieel
een inhoud van 50 kilo moesten
hebben, maar in de praktijk vaak 40
kilo bevatten, waardoor ze de naam
dievenmandjes kregen. Bessen en
hazelnoten werden veel naar Engeland geëxporteerd.

Reisverslag uit 1875

Van Hulle beschrijft ook wat hij ziet
in Zwaag:
Om half twaalf houden wij stil in het
dorpje Zwaag, vanwaar wij te voet
het land der beruchte (beroemde, red.)
aalbeziestruiken van Bangert gaan
bezichtigen. Wij geloofden ons reeds
half misleid, of de zaak zeer overdreven. Maar allengs zagen wij er meer
en meer en welhaast niet anders dan
fruitcultuur en dan wel hoofdzakelijk beziestruiken. Men zou zich hier
wanen in een provincie van China of
van Japan. Enge nette gevloerde wegjes, met gras omzoomd en lieve, even
enge draaiende brugjes die ze aan elkaar verbinden. Langs weerskanten
een sloot, over welke weder ophalende
brugjes liggen, die tot de eenvoudige
maar uiterst nette woninkjes leiden.
Dan in de slootjes een massa schui�tjes, waarvan zich een ieder in plaats
van wagens bedient, om mest naar
en oogst van het land te brengen. Het
streepje gronds kon zowat 500 meters
lang zijn op 20 meters breed, gans
van een gracht omgeven, die het van
de straat en van de buren afscheidt.
Vooraan staat langs en op vijf meters
van den straat en gracht, huis, schuur
en stal onder één dak. Onmiddellijk
achter het huis begint de planterij. In
‘t midden loopt een voetpaadje en van
daar tot aan den gracht staan links en
rechts op circa een meter van elkaar de
beziestruiken. Daartussen staan, alle
15 tot 20 meters, lijnen van 3, 4, 5 en 6
meest appelbomen doch ook veel mispel en vooral hazelnotenbomen. Langs
den gracht staat een dichte dubbele rij
wilgenhoutstruiken. En daar tussen
van afstand tot afstand wilgen, essen of canadaboomen. Alzo liggen er
honderden tuintjes neven elkaar. De
meeste kwekers hebben verscheidene
van zulke stukken grond in gebruik
maar een enkel, dus circa een hectare,
is genoeg om voor een huishouden er,
zo men zegt, zijn brood te verdienen.
(…) Hier (in de Bangert) ligt de ganse
cultuur nabij de woning. Gemakkelijk,
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De Bangert was eeuwenlang een
heerlijk oord. Daarvan getuigt een
reisverslag uit 1875 van de Belgische
hoogleraar Van Hulle. Hij had in
Noord-Nederland een voordracht

gehouden over de tuinbouw en de
dag erna bezocht hij de Bangert en
zag het volgende:
Meer dan honderd hectaren van louter kleine fruitstruiken en boompjes.
En deze niet gekweekt om verkocht te
worden als planten, maar wel om te
blijven staan en elk jaar een aanzienlijken oogst vruchten op te brengen.
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Oude halfstamboomgaard.
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vreedzaam en om zo te zeggen onbezorgd, leven de mensen hier in Bangert.
Over oogst en afzet schrijft Van
Hulle het volgende:
De pluktijd moet wel het drukke ogenblik zijn. Dan ziet men in de slootjes
die elke partij omringen, honderden
grotere en kleinere schuitjes, gans met
vruchten beladen op en neer varen,
om zich te gaan ontlasten in de grote
stoomboten die den rijken oogst rechtstreeks naar Londen overbrengen.

De oude Bangertse fruitteelt
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Kenmerkend was het typisch Bangertse boomgaardtype met pit- en
steenvruchten op halfstammen
van ongeveer 1,25 meter hoogte en
een onderbeplanting van vooral
rode bessen. De bedrijven stonden
op smalle percelen, soms nog geen
twintig meter breed, die intensief werden benut. De boomgaarden waren zeer dicht beplant. De
vruchtbomen stonden zelfs tot op
de rand van de percelen. Met palen
in de sloot werden de overhangende bomen gestut. Door de dichte beplanting en de grote kronen
werden vaak buitengewoon grote
oogsten gekregen, tot soms meer
dan veertigduizend kilo per hectare.
Vaak waren de bedrijven niet groter
dan een hectare, maar ze leverde de
fruitteler en zijn gezin wel een volledig bestaan op.
Dit type teelt van grootfruit met
onderbeplanting van kleinfruit,
maakte de Bangertse bedrijven tot
intensieve gezinsbedrijven. Behalve
de toenemende afzetmogelijkheden
van fruit in de steden, zal de groei
van de intensieve fruitteelt en de
opsplitsing van de landerijen in veel
kleine fruitbedrijven ook het gevolg
zijn geweest van de toenemende bevolkingsdruk door de vele kinderrijke gezinnen in het rooms-katholieke West-Friesland.
Een bijzonderheid was dat de bomen direct in het gras werden geplant bij de aanleg van boomgaarden, zonder dat er grondbewerking
aan vooraf ging. Pas na drie jaar werd
de boomspiegel zwart gemaakt, het
weggehaalde materiaal werd om de
boom gelegd om te verteren. Ook in
de jaren daarna werd gemaaid gras
onder boom verspreid, waar het kon
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grootfruitrassen op lage stammen
op goed begaanbare stukken land,
hoge productie, gelijkmatige vorm,
goed ogend en afgestemd op de
smaak van een groot publiek waren
een vereiste. Men zag in dat halfstammen eigenlijk niet meer nodig
waren als men geen bessen meer
onder de bomen plantte en dat men
met struikvormen kon volstaan.
Deze verandering kwam hier al vanaf 1900 op gang. Vooral vanaf 1920
zijn er nogal wat hectaren extra aan
fruitbomen aangeplant en ontstonden fruitbedrijven van meerdere
hectaren groot.
De grotere telers gingen zich specialiseren en plantten boomgaarden
aan met alleen grootfruit in struikvorm: appels, peren en pruimen. Zij
voerden het nieuwe systeem van
blijvers en wijkers in. De ruimte
tussen halfstammen (blijvers) op 5
x 7 meter afstand werd tijdelijk gevuld met struiken (wijkers) die na
het volgroeien van de halfstammen
werden gerooid. De bomen werden
aanvankelijk veel te dicht opeen gezet. Nadat de wijkers verwijderd waren, bleef er een bruikbare halfstamboomgaard over. Onderbeplanting
met zwarte, rode of kruisbessen
was niet meer mogelijk en die verdween dan ook. Het systeem werd
nog verbeterd door de wijkers op
zwakke onderstam te zetten. Zwakke groeiers waren eerder vruchtbaar
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De oude teelt op halfstam met
onderbeplanting bleek in de eerste helft van de vorige eeuw op
den duur niet rendabel meer. De
vruchten hingen aan bomen met
een te hoge stam en waren om die
reden moeilijk te bespuiten met
bestrijdingsmiddelen. Bovendien
was het plukken een arbeidsintensief en gevaarlijk werkje. Het was
voordeliger om uitsluitend kleine,
zwakgroeiende boomvormen aan te
planten, hoewel er toen nog weinig
bekend was over het groei- en opbrengsteffect van onderstammen
op de verschillende rassen. Nieuwe

Wijkers en blijvers
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Vernieuwingen in de 20ste
eeuw
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vergaan. In de eerste helft van de
20ste eeuw ontstond ook de praktijk
om tussen de bomen smalle stroken
grond zwart te houden. In de Bangert paste men het zogenaamde ‘op
het zwad halen’ toe. Dit was een zeer
tijdrovende bezigheid waarbij in het
najaar het onkruid bij elkaar werd
gehaald op richels en met grond bedekt. In het voorjaar werd het zwad
weer gespreid. Het voordeel hiervan
was, dat het onkruid en het kleine
snoeihout op deze wijze enigermate werd gecomposteerd. Het nadeel
was echter dat het een zeer kostbare arbeid was. Bovendien was deze
grondbewerking zeer oppervlakkig,
wat men echter een voordeel vond
voor de wortelvorming van bessen
in de bovenste lagen van de grond.

Oude foto van
tuinderswoningen met
boomgaard.
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omdat de dichtbij staande bessenstruiken minder vruchten gaven.
Ook reageerden ze slecht op bestrijdingsmiddelen als vruchtboomcarbolineum.
Verschillende telers lieten toen een
of meer kassen bouwen om een
extraatje te verdienen aan de teelt
van druiven. In de eeuwen daarvoor werden ook witte en blauwe
druiven aan muren geteeld en op
beschutte plaatsen vond men moerbeien en frambozen.
Voor zover bekend heeft de Bangert
ooit één grote kersenboomgaard
gehad: in Westerblokker. Die heeft
omstreeks 1950 het veld moeten ruimen voor woningbouw. Hier werden vooral halfzure rassen geteeld,
zoals Walen en Dubbele Meikers,
rassen die goed bestand zijn tegen
nattigheid en wind.
Een verbetering was de aanleg van
smalspoor voor transport in de
boomgaard. Van schuitjes werd nog
gebruik gemaakt om het fruit naar
de in die tijd gestichte veilingen te
brengen, totdat de vrachtauto dit
soort transport overbodig maakte.
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Modernisering en ondergang
Veel beter ging het in en na de
Tweede Wereldoorlog. Tussen
1938 en 1964 breidde de oppervlakte aan grootfruit in de Bangert en
omliggende dorpen zich uit van
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In de crisisjaren rond 1930 ging het
minder goed met de fruitteelt. Hazelnoten maakten tot in de jaren
dertig deel uit van de teelt. Mispels,
maar vooral hazelnoten, werden
als windkering om de boomgaarden geplaatst. De bomen werden
niet gesnoeid, alleen wat ingekort
en takken die andere bomen in de
weg stonden, werden teruggezaagd.
Eind jaren dertig verdwenen ze,
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Jaren 30
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dan sterke en door die zwakke te gebruiken als wijker kon men de productie vervroegen. De wijkers werden blijvers. Dit gaf een belangrijke
besparing van arbeid en materiaal.
Windsingels van hazelnootbomen
waren ook niet langer afdoende.
Met de introductie van het blijver-wijkersysteem
verloor
de
West-Friese fruitteelt grotendeels
haar kenmerkende karakter van
halfstamfruitbomen met een onderbeplanting van bessen. De meeste boomgaarden veranderden van
structuur en uiterlijk. In die verbeterde vorm heeft het systeem zich
tot ongeveer 1950 kunnen handhaven. Toch bleef een aantal kleine
oude Bangertse fruittuinen met
halfstamvruchtbomen en onderbeplanting nog lang bestaan en overleefde het blijver-wijker systeem
zelfs.

pv

Schellinkhouter.
Foto POM
Noord-Holland.

ongeveer 600 tot 1400 hectare. De
meeste oude halfstamboomgaarden
werden gerooid en vervangen door
fruitteeltbedrijven met vruchtbomen in struikvorm. Na 1950 verdween het blijver-wijker systeem en
ging men over op aanplant met een
meer handzame lagere boomvorm:
de zogenaamde vrije spil op zwakke
onderstam. Door deze modernisering kon de kostprijs van het fruit in
een redelijke verhouding tot de opbrengst worden gehouden. Spillen
worden in dichte rijen geplant - tot
vijfduizend boompjes per hectare
- die een vroege en gemiddeld vrij
hoge productie geven.
Een algemeen probleem was het
te grote aantal kleine bedrijven die
nauwelijks rendabel waren te maken. Veel kleine fruittelers hadden
geen mogelijkheden tot modernisering en moesten afhaken. De grond
was te schaars, de bedrijven lagen te
dicht bij elkaar en de telers hadden
onvoldoende investeringsmogelijkheden. De bedrijfsvoering was verbrokkeld, percelen halfstam, struikbeplantingen, stukjes grasland,
open tuingrond en kassen wisselden
elkaar af, zodat bijna de helft van de
gronden niet effectief benut kon
worden. Deze slechte verkavelingstoestand stond ook tijdige modernisering van de teelt in de weg. Het
werd noodzakelijk om te moderniseren, oude percelen te vernieuwen en het bedrijf te vergroten. De
omvang van de bedrijven nam toe,
mede door rooipremies, en het aantal bedrijven daalde met een kwart.
De kleine bedrijven verdwenen. Zij
bleken te klein om het hoofd te bieden aan de crisis in de fruitteelt als
gevolg van massale aanplant elders
in het land en in het buitenland,
vooral Frankrijk. De prijsdumping
in de jaren 1969 tot en met 1971 versnelde het proces, met als gevolg dat
in de jaren zeventig het areaal aan
fruit in de Bangert snel afnam.

Stadsuitbreiding
Het lot van de Bangert als eeuwenoud fruitteeltgebied was bezegeld.
Veel fruittelers moesten het bijltje
erbij neerleggen. Bovendien breidden de steden en dorpen zich sterk
uit. De stadsuitbreiding van Hoorn
en de groei van de woningbouw in
de dorpen eiste zijn tol. Steeds meer
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Er is een keuze gemaakt uit de vaak voorgekomen rassen. Het is niet doenlijk om hier het
gehele historische assortiment op te sommen.

Appels
Oude teelt, vooral op halfstam
Bellefleuren (Brabantse, Gelderse, Westlandse en
Mei Bellefleur), Groninger Kroon, Kasseler Reinette,
Notaris, Perzikrode Zomerappel, Pigeon Rouge, Present van Engeland, Rode Tulp, Roggezoet, Roem van
Wijdenes, Schone van Boskoop (Gele Goudreinette),
Vlaamse Zoete (Holzoete), Wiltjesappel, Zoete Bloemée, Zoete Campagner, Zoete Erveling, Zoete Grauwe
Reinette, Zoete Pippeling, Zoet Veentje, Zomerkroon
(Streepjesappel of Streepzuur).

Aangeplant als struik of spil in de 20ste
eeuw

Pruimen
Oudere teelt als halfstam, vaak op eigen
wortel
Bangerdse Blauwe (Grote Blauwe)*, Blauwe Kwets,
Cataloniepruim (Rode Eierpruim)*, Eldense Blauwe,
Engelse Kroos, Enkele en Dubbele Boerenwitte, Kleine Blauwe, Reine Claude d’Althann, Reine Claude
d’Oullins, Reine Claude Verte, Renswouder (Blauwe)
(Empress), Tonneboer (Witte of Gele Kwets), Schoutens Blauwe, Wijnpruimen.

Modernere teelt
Golden Japan, Ontario, Opal, Victoria

w

Bessen

Peren
Oudere teelt op halfstam

Jonkheer van Tets, Kassa, Maarse’s Prominent, Rondom

Vaak als onderbeplanting

Rood
Duitse Zure, Erstling aus Vierlanden, Hoornse Geelsteel, Fay’s Prolific, Laxton’s Perfection, Davidson’s
Eight
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Benoni, Bismarck, Bramley’s Seedling, Cox’s Orange
Pippin, Cox Pomona, Dekkers Glorie, Golden Delicious, Glorie van Holland, James Grieve, Jonathan,
Karmijn de Sonnaville (Karmijn), Keswick Codlin,
Lombarts Calville, Schagerrood, Laxton’s Superb, Pater van den Elsen, Rode Boskoop, Schellinkhouter, Tydeman’s Early, Stark’s Earliest, Sterappel, Spaans Zoet,
Yellow Transparant, Zigeunerin, Zoete Ermgaarde.

Nieuwere rassen
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Advocaatpeer, Boerengroentje, Dirkjespeer (Fondspeer), Foppenpeer, Conseiller à la Cour, Dr. Cornelis,
Dubbele Bergamotte (Diamantpeer of Prinsenpeer),
Goudbal, Herfstbergamotte, Houterpeer, Isbout,
Janbaas, Jodenpeer (Blanke Sistermijn), Jut (Kleermaker), Maagdenpeer, Marguerite Marillat, Mooi Neeltje
(Neeltjespeer), Noordhollandse Suikerpeer (Dubbele
Franse Suikerpeer), Pondspeer (Catillac), Herfst St.
Germain (Jodenpeer of jodensuikerpeer), Winter St.
Germain (Grauwe St, Germain of Sistermijn) Trosjespeer, Tesselaar, West-Friesland, Westlands Louwtje, Winterjan (Kleipeer ook wel Sinterklaaspeer genoemd), Winterlouwtje, Wintervijg, Zomerlauwtje
(St. Laurenspeer).

Wit

Aangeplant als struik of spil in de 20ste
eeuw

Rassen

Zwart

Goliath, Silvergieter, Wellington

Kruisbessen
Rood
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Winham’s Industry, English White (geel)

Overig fruit
Hazelnoten
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Beurré Alexandre Lucas, Beurré Clairgeau, Beurré de
Mérode, Blanke (Witte) Kozijn, Bonne Louise d’Avranches, Calabasse de Tirlemont, Clapp’s Fqvourite,
Comtesse de Paris, Conference, Doyenné du Comice,
Gieser Wildeman, Herzogin Elsa, Kruidenierspeer, Legipont, Min. Dr. Lucius, Nouveau Poiteau, Précose de
Trévoux, President Loutreuil, Provisiepeer, Seigneur
d’Esperen, Soldat Laboureur, St Remy, Triomphe de
Vienne, Williams
Winterrietpeer, Zwijndrechtse Wijnpeer.

White Smith, Versailles

Mooie Ruige Groene, Portugieser, Riesen (Corylus
avellana “Hallesche Riesen”) en Ruige Dikkoppen
* Rassenlijst voor Fruit, 1934.

gebied zeer geschikt maakte voor de
teelt van peren, die vroeger bloeien dan
appels. Daarnaast teelde men pruimen,
mispels en hazelnoten.
De rode bes heeft vijf eeuwen lang een
hoofdrol gespeeld. De teelt van zwarte
bessen en van kruisbessen was tot na
1900 nog van enig belang.
Na de Tweede Wereldoorlog werden
oude struikboomgaarden steeds meer
vervangen door moderne boomgaarden
met kleine spilvormen en de aanplant
beperkte zich tot steeds minder rassen,
totdat uiteindelijk slechts enkele rendabel te telen rassen overbleven, omdat de
andere de kostprijs niet meer opbrachten.
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Streekrassen

st
po

l

.n

In de oude Bangertse fruittuinen
bestond de aanplant uit heel veel
verschillende rassen. Boomgaarden
met meer dan honderd verschillende fruitrassen waren geen uitzondering. Vergeleken met andere regio’s
werden er relatief veel late rassen
geteeld. Het is onduidelijk welke
maatstaven men had ten aanzien
van smaak, kleur, vorm en grootte
van de vruchten. Men teelde lekkere
en mooie vruchten, maar ook rassen
die we tegenwoordig waardeloos
zouden noemen. Het werk werd
met zo weinig mogelijk vreemd volk
uitgevoerd. Dat was een van de redenen voor de grote variatie in zomer-, herfst- en winterappelen en
-peren en de teelt van pruimen, zodat er gedurende een langere periode geoogst kon worden.
Bij het grootfruit bestond de teelt
tot ver in de vorige eeuw vooral uit

appels. Vrij kort na 1900 won de
peer aan betekenis en werden sommige boomgaarden zelfs uitsluitend
met peren beplant. Vanwege de nabijheid van de Zuiderzee was er in
de Bangert minder kans op nachtvorstschade tijdens de bloei wat het
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Soorten en rassen
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grond werd bebouwd. De verstedelijking heeft een grote kaalslag tot
gevolg gehad. Er is nog maar weinig
over van het oorspronkelijke landschap.

Er is een aantal rassen van West-Friese
afkomst kenmerkend voor de Bangert,
de meeste toevallige ontdekkingen.
De appels Bierman (zaailing), Dekkers
Glorie, Schellinkhouter, Roem van Wijdenes, Wiltjesappel en (mogelijk) het
Enkhuizer Aagtje. De Houterpeer en
de peer West-Friesland, de pruim Bangertse Blauwe en de bessen Hoornse
Geelsteel, Jonkheer van Tets, Maarse’s
Prominent. Jonkheer van Tets werd niet
alleen in Nederland maar ook internationaal een veel geteeld bessenras. Ook
de Hoornse Geelsteel kwam in verschillende fruitteeltgebieden voor. Alleen
de appel Schellinkhouter wordt in heel
Nederland nog aangetroffen in oude
boomgaarden. Deze bijzonder fraai
gekleurde handappel, witgeel met kar-
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mijnrode strepen met een lekkere
zachtzure smaak, is rond 1885 door
kweker G. Dekker in Schellinkhout
gewonnen. Ze wordt ook nu nog
door liefhebbers aangeplant.

Tot slot
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Ooit sprak men van ‘de bloeiende
Bangert’ vanwege de vele fruitbomen in dit gebied. Daar is weinig
meer van over. De fruitteelt is er
verdwenen onder invloed van mondiale economische ontwikkelingen,
waardoor de concurrentiepositie
van de fruitteler te zeer is verzwakt,
zoals in veel regio’s elders in Nederland. Hier en daar staan nog oude
fruitbomen in de dorpen, vaak op
een grasveldje, naast een stolpboerderij of op een plek waar vroeger een
stolp of een tuinderswoning stond.
Een laatste herinnering aan de rijke
geschiedenis is het cultuurhistorische ensemble van het tuindersbedrijf aan de Koewijzend 4 in Blokker.
Tot dit beschermde, gemeentelijke
monument behoren het woonhuis, de voormalige bewaarschuur,
de druivenserre, de herbouwde
schoorsteen en zelfs de hoogstam
appelboom die voor op het perceel
staat. Er is hier nu een museumtuin
en de druivenserre is als museumkas ingericht.
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De pruim Renswouder, synoniem Empress.
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