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    Nationale Boomgaardenstichting vzw 

                                plantactie 

                          fruitvariëteiten van weleer 

Voor het komende plantseizoen (nov.-maart) staat de NBS na 35 jaar nog steeds paraat 

om dankzij haar uitgebreid aanbod, uw aanplantproject te helpen realiseren. We willen 

hierbij de nadruk leggen op de traditionele en lokale fruitvariëteiten, waarbij juistheid 

van grootte en vorm, soortechtheid en degelijk wortelstelsel centraal staan. Kwaliteiten 

die voor de verdere ontwikkeling bepalend zijn.  

 

De plantfolder omvat omzeggens alle eertijds algemeen in onze boomgaarden en fruittuinen 

voorkomende variëteiten, alsmede een aantal moderne rassen die geschikt zijn om zonder extra 

bestrijdingsmiddelen geteeld te worden.  

Opstellen van een eenvoudig plantschema behoort eveneens tot de mogelijkheden en is gratis 

(indien de planten via de vereniging worden aangeschaft).  

Voor wat betreft de bestuiving controleren wij voor u of deze voldoet. De notitie (ZB) betekent 

dat de variëteit zelfbestuivend is en dus alleen kan worden geplant.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mocht u toch nog problemen hebben of bijkomende vragen, dan kan u steeds contact opnemen, 

bij voorkeur per e-mail: 

 
 

Nationale Boomgaardenstichting vzw 

Leopold III-straat 8, 3724 Vliermaal 

info@boomgaardenstichting.be – www.boomgaardenstichting.be  

plantactie: tel. 012 39 11 88 (tijdens kantooruren) 

(kantooruren: ma-do 8 u. - 16.30 u.  & vr 8 u. - 14.30 u.) 

Verder in deze folder 

▪Uitvoering van plant, snoei- en onderhoudswerken door NBSW Maatwerk vzw 

▪Gemeentelijke subsidies voor hoogstamboomgaarden 

▪Jaarlijkse NBS-lessencycli per provincie 

▪Aanbevolen fruitkundige werken 

Van de fruitvariëteiten in deze plantfolder aangegeven, zijn een aantal als oudere bomen 

zowel in hoogstam, halfstam als in struik te bekomen. Indien u hiervoor belangstelling heeft, 

kan u dit bij uw bestelling aangeven (telefonisch of per e-mail). 
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APPEL               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. ..NAAM ………………………. H …....RIJPT.. GEBR. VORM… ..…..…EIGENSCHAPPEN ....................BESTUIVER 

1...... Akenaar  ....................................... BE ...... h juli ........ D+V  .... middelmatig groot; geelrood; vroege zomerappel: oud 

2...... Alkmene  ...................................... DE ...... sept ……..D+S ..... middelgroot; geelrood; hard, wit, sappig vlees met 

…………………………………………………………… ..... harmonisch zoet aroma, gelijkend op Cox, geschikt tot 400m  

3...... Ananasreinette  ........................... NL  ...... okt-jan ..... D+S ..... tamelijk klein, helgeel gestipt, sappig, zoet met ananasaroma  

b   Ananas Rouge  .............................  ...........  ................  ............ vroege drager, vormt kleine kruin  

4...... Assumpta  .................................... BE ...... h aug.  ..... D +S .... goede, verfrissende, lichtzure smaak voor kleine vormen, 

……………………………………………………………... .. maar ook voor hoogstam, kleine kruin  

5...... Astrachan Red  ............................ RU ...... 2 h juli  .... D+V+S middelmatig; rode oogstappel; fijn zoet aromatisch; 

………………………………………………………………  . rijkdragend, eerste klasse zomervrucht; kleine kroon  

6...... Astrachan White  ......................... RU ...... juli-aug.  D+S ..... middelmatig groot; goudgeel; eerste kwaliteit zomerappel  

7...... Batard .................................. ........ BE....................  V ......... RUSTIEKE Limburgse boomgaardvariëteit van eerste helft van deze eeuw  

8...... Beauty of Bath  ............................ GB  ..... beg. aug. . D+S ..... klein afgeplat, geelrood gestreept, sappig, zoet, goed van smaak  

9...... Belle de Nord  .............................. FR  ..... feb-mrt. ... D+V  

10.... Belle de Nordhausen .................. DE nov-jan. ... D  ........ middelmatig; rond, groengeel met blos; zoet-zuur; vroeg en rijkdragend, 

........  ......................................................   ....  .......  ...  ............ gezonde variëteit  

11.... Belle de Pontoise  ....................... FR ...... jan.-apr.... D   ....... zeer groot; zeer mooi van uitzicht; eerste kwaliteit  

12.... Bellefleur Dubbele  ...................... NL  ...... nov.-mrt. . D+V  .... groot; geelrood gestreept; vast, geel, matig sappig, aangenaam smakend.  

 ........................................................................................  ....... groeikrachtige RUSTlEKE boomgaardvariëteit; tot 300 m  

13.... Bellefleur Enkele  ........................  ........... dec.-mrt. ..V+S ..... middelmatig; groenrood; vast, zuur-zoet, stevig vlees  

(Brabantse-) ..............................................  ................  ....  ....... tamelijk groeikrachtige boom; RUSTIEKE boomgaardvariëteit; tot 300 m  

14.... Bellefleur Franse  ........................  ........... okt.-jan. .. D+V  .... groot; groen met paarsrood aan de zonzijde; vast, matig sappig, 

……………………………………………………………… .. aangenaam rins; RUSTIEKE boomgaardvariëteit; tot 300 m  

15.... Bellefleur de Large Mouche  ...... BE  ..... okt.-mrt.... V   ....... zeer groot; geelrood; moesappel; mild zuur, matig sappig; tot 300 m 

(Ossekop)  

16.... Bellefleur Limburgse .................. BE  ..... okt.-jan. ... D+V+S  RUSTIEKE boomgaardvariëteiten der beide Limburgen (B/NL)  

17.... Benoni  ......................................... VS  ..... h.sep. ...... D   ....... sappig, zachtzuur  

18.... Berglander  .................................. BE  ..... nov.-mrt... V   ....... groot; groenrood; vast, matig sappig, aangenaam rins vlees 

(Vlaanderse Bellefleur)  .................  ...........  ................  ....  ....... goede dracht; RUSTIEKE boomgaardvariëteit; tot 300 m 

19.... Bohnapfel  .................................... DE  ..... mrt.-juni ... D+V  .... middelgroot, vast, matig sappig, zeer stevige variëteit, weinig schurft  

20.... Bramleyʼs Seedling  .................... GB  ..... nov.-mrt... V   ....... zeer groot, afgeplat, groenrood, eersterangs keukenappel, weinig 

 .................................................................................................. schurft-gevoelig, vormt mooie regelmatige grote boom  

21.... Calville Blanc dʼEté (witte zomer calville)…jan.-feb.  D    ...... bloeit middelmatig laat, goed stuifmeel, goede regelmatige vruchtbaarheid  

22.... Calville Blanc dʼHiver  ................. FR  ..... dec.-mei  . D   ....... groot, geribd; geelgroen; een der beste dessertvruchten, goede groeier 

(Witte Winter Calville) ……………………………………… ....... vraagt zonnige standplaats, anders kanker- en schurftgevoelig.   

23.... Calville Rouge dʼAutomne  .........  ........... sep.-okt. .. D+V  .... groot; mooie rode dessertappel met zacht geurig vlees  

 .  ......................................................  ...........  ................  ....  ....... typische RUSTIEKE boomgaardvariëteit  

24.... Calville Rouge dʼEté  ...................  ........... juli  .......... D+V+S  middelmatig; karmijnrood gestreept; sappig, aangenaam zuur   

(Rode Zomer Calville)  ..................  ...........  ................  ....  ....... mooi garneerfruit, expositievrucht, sterk geribd  

25.... Calville Rouge dʼHiver  ............... FR  ..... okt.-nov. .. D+V ..... felrood, bewaarappel, sterk geribd  

26.... Cellini  .......................................... GB  ..... okt.-nov.  . D   ....... groot; mooi groen-rood gestreept; sappig, van eerste kwaliteit zeer  

 .  ......................................................  ...........  ................  ....  ....... vruchtbare boomgaardvariëteit, hoge standplaats tot 400 m  

27.... Court-Pendu Gris  ....................... EU  ..... nov.-apr. . D   ....... middelmatig, zeer afgeplat, vast, fijn, zoetzuur, allereerste kwaliteit 

.......  ......  ........................................  ......  ...  ...  ......  ......  ....... zeer vruchtbaar, zeer oude variëteit, vraagt goed doorlatende bodems  

28.... Court-Pendu Plat  ........................ EU  ..... nov.-apr. . D   ....... idem als CP Gris; groenrood, aangenaam anijsaroma zeer hoog 

 .  ......................................................  ...........  ................  ....  ....... suikergehalte; van allereerste kwaliteit  

29.... Court-Pendu Rosat ..................... EU   .... nov.-apr.   D+S  .... idem als CP Gris doch mooi rood gekleurd  uitmuntende variëteit met  

 .  ......................................................  ...........  ................  ....  ....... hoog suikergehalte; kleine kroon  

30.... Court-Pendu Violet  ..................... EU   .... nov.-apr. . D+S ..... helrood-violet gekleurd; zo groot als CP Rosat; hoger van vorm  

31.... Coxʼs Orange Pippin  .................. GB  ..... okt.-dec.  . D+S ..... middelgroot; oranjegeel met rosé blos; zacht, zeer sappig met fijn aroma 

 .  ......................................................  ...........  ................  ....  ....... gevoelige variëteit, vraagt goede bodem en warme standplaats  

 

Alle appelrassen zijn in hoog-, halfstam, struik- en leivorm te 

bekomen en dit met 1-, 2- of 3-jarige kruin.                                           

Plantafstand: 

2 - 4 m   voor struikvormen op M9, M26 (zandgrond), MM 106                                                                          

4 - 6 m   voor halfstam of struik op MM 106 aan te passen volgens ……....   

bodemtoestand                                               

6 - 8 m   hoog- of halfstam op MM 111,  8 - 10 m voor hoogstam- en ………    

halfstamvorm veredeld op wildeling  
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32.... Coxʼs Pomona  ............................ GB  ..... okt.-dec.  . D+V+S grote brede vrucht; groen-rood, mooi gekleurd, zacht knappend friszuur; 

 .  ......................................................  ...........  ................  ....  ....... vruchtbare boomgaardvariëteit  

33.... Cwastresse Double  .................... BE ......  ................ D+V  .... groot, geribd  

(Calville des Prairies)  ...................  ...........  ................  ....  ....... typische Waalse boomgaardvariëteit; RUSTIEKE boom; tot 300 m 

34.... Discovery  .................................... GB  ..... sept.  ....... D+S ..... vast vruchtvlees; zacht zuur; zeer mooie, gezonde vrucht  

35.... Dolgo  ........................................... CA  ..... okt.-dec.  . V+S ..... klein sierlijk rood vruchtje; levert uitstekende confituur; expositievrucht 

 .  ......................................................  ...........  ................  ....  ....... zeer vruchtbaar en resistent malustype; zeer sterk 

 .  ......................................................  ...........  ................  ....  ....... bestand tegen wintervorst  

36.... Duchesse dʼOldenburg  .............. RO ...... aug  ......... D+S ..... matig grote vrucht, zachte, zoetige, zeer vruchtbare variëteit  

(Charlamowski) (Borovicky)  .........  ...........  ................  ....  ....... eerste kwaliteit; bestand tegen wintervorst, zeer vroege rijptijd 

37.... Dubbele Sterappel  ...................... BE ...... okt.-jan.  .. D+V+S groot; karmijnrood met grijze stippen; wit vlees met pittig aroma  

 .  ......................................................  ...........  ................  ....  ....... gezonde RUSTIEKE boomgaardvariëteit  

38.... Elise Rathke  ................................ PL  ...... nov.-mrt. . D .  ....... middelgroot; geel-rood; fijn, sappig, aangenaam zuur zeer typische 

 .  ......................................................  ...........  ................  ....  ....... TREURAPPELAAR met afhangende takken en roodachtige bloei.  

39.... Ellisonʼs Orange .......................... GB  ..... okt.-nov.  . D+S ..... middelmatig van vorm en kleur als Cox, eerste kwaliteit   

 .  ......................................................  ...........  ................  ....  ....... gezondere boom als Cox  

40.... Engelse Bellefleur ....................... NL  ...... dec.-mrt. . D+V ..... middelmatig; rode vrucht; vast, vrij zuur, saprijk  

(Koningszuur) ................................  ...........  ................  ....   ...... steile groeier; geschikt voor zwaardere gronden  

41.... Esterbine ...................................... BE ...... nov.-jan  .. D   ....... klein; geel-rood; vast geel aromatisch vlees met cox-aroma  

 .  ......................................................  ...........  ................  ....  ....... kleinkruinige oude liefhebbersvariëteit  

42.... Eysdener Klumpke ...................... NL/B .. okt.-mrt. .. D+V ..... middelmatig; groen-rood; vast, wit-groen, zoet-zuur vlees 

(Sabot dʼEysden) ...........................  ...........  ................  ....  ....... groeikrachtige, gezonde, vruchtbare, RUSTIEKE boomgaardvariëteit 

43.... Francatu Romani ......................... FR ...... sept.-okt.  D+S ..... zeer dik; geel; prachtige expositievrucht  

44.... Franse Zure ..................................   .......... nov.-jan.  . D+V ..... friszuur, stevige appel voor dubbel gebruik  

45.... Freiherr von Berlepsch  .............. DE ...... nov.-mrt. . D+S ..... middelgroot; geel-rood; vast, sappig, fijn aroma met wijnsmaak  

b  Freiherr von Berlepsch Roter ........  ...........  ................  ....   ...... hoog vitamine C-gehalte, weinig schurftgevoelig, warme beschutte  

 .  ......................................................  ...........  ................  ....  ....... standplaats 

46.... Gloster.......................................... DE ...... okt.  ......... D+V+S groot; karmijnrood; stevig, friszuur, tot 300 m  

47.... Golden Delicious ......................... US  ..... dec.-mrt. . D+S ..... middelmatig; geel, zachtzuur met aangenaam banaanaroma 

(versch.typen) ...............................  ...........  ................  ....  ....... vroege rijke drager, beschutte standplaats  

48.... Golden Noble ............................... GB  ..... okt.-jan.  .. D   ....... groot, rond; geel; sappig, vast, van eerste kwaliteit, tot 300 m 

 .  ......................................................  ...........  ................  ....  ....... groeikrachtige, gezonde boom voor alle bodems geschikt  

49.... Goudreinette van Blenheim ........ GB  ..... okt.-jan.  .. D+V+S groot; goudgeel met rode strepen; fijn, sappig; zoet-zuur met nootachtige  

b  Goudreinette van Blenheim rood ... DE ......  ................  ....  ....... smaak; stevige boom, vraagt ietwat beschutte standplaats  

50.... Goudreinette (Reinette Dorée) .... EU  ..... nov.-jan.  . D   ....... groot; goudgeel; fijn, halfzacht, zoet vlees; eerste kwaliteit  

51.... Gravenstein  ................................ DK   .... sep.-okt.  . D+V+S middelgroot; geel met rode strepen; vast, wit, sappig, fris, fijn aroma  

........  .......  ..............................................  .......  ...  ....  ................  ....... goede groeier; RUSTlEKE boom  

52.... Gravenstein Rood ....................... DE ...... sep.-nov.  D+V+S als gewone Gravenstein maar helrood van kleur   

53.... Gravenstein Geel ......................... DK ...... sep.-okt.  . D+V ..... als gewone Gravenstein maar geel van kleur  

54.... Grenadier  .................................... GB  ..... aug.-sep.  V .  ....... middelmatig groot; bleek groen; goede moesappel gezonde weinig 

 .  ......................................................  ...........  ................  ....  ....... vatbare boom  

55.... Grijze Winterreinette ................... EU   .... dec.-mrt.   D+V+S middelmatig; grauwbruin; sappig, zachtzuur, fijn aroma   

(= Franse Grijze Winterreinette)  ...  ...........  ................  ....  ....... krachtige, gezonde, RUSTIEKE boomgaardvariëteit; tot 300 m 

56.... Groninger Kroon ......................... NL  ...... nov.-jan.  . D+V+S middelmatig, hoog; groen-rood, vast, zachtzuur met pittig aroma weinig 

 .  ......................................................  ...........  ................  ....  ....... schurft, matige groeier, bijzonder geschikt voor lichte gronden (ZB)  

57.... Gronsvelder Klumpke ................. NL  ...... okt.-mrt. .. D+V ..... middelmatig groot met steelknobbel, rood gestreept; zeer stevig zuur 

(Rood Klumpke)  ...........................  ...........  ................  ....   ...... regelmatige drager; RUSTlEKE boomgaardvariëteit  

58.... Idared  .......................................... US  ..... apr.  ........ D+V ..... middelgroot, bolvormig; glanzend donkerrood; matig zoet, vast, sappig, 

 .  ......................................................  ...........  ................  ....  ....... friszuur, warme standplaats 

59....  Ingrid Marie  ................................ DK . .... okt.-dec. .. D+S ..... middelgroot; groen-donkerrood, grof, sappig, zoet-mild zurig met zwak  

 .............................................  ...........  ................  ....  ....... Cox-aroma, vraagt warme standplaats anders kankergevoelig  

60.... Jacques Lebel  ............................ FR ...... sep.-dec.  D+V ..... groot; geelgroen; zacht, wit vlees, saprijk, ideale compoteappel 

 .  ......................................................  ...........  ................  ....  ....... gezonde en krachtige groeier, RUSTIEKE boomgaardvariëteit, tot 400 m  

61....  James Grieve .............................. GB  ..... sep.-okt.  . D+S ..... middelgroot; geelrood gestreept; zacht, licht zuur, fijne geur  

 .  ......................................................  ...........  ................  ....  ....... vruchtbare, goede groeier; voor alle gronden geschikt  

62.... James Grieve Rode ..................... DE ...... sep.-okt.  . D+S ..... idem James Grieve maar fel rood  

63.... Jan Steen ..................................... NL  ...... okt.-dec.  . D+S ..... aromatisch zuur, gelijkend op sterappel, maar roder gekleurd   

64.... Jonagold  ..................................... VS  ..... dec.-jan.  . D+S ..... groot; groen-rood; stevig vlees, saprijk met aangenaam aroma  

65.... Jonagold Red  ............................. BE ...... dec-mrt.... D+S ..... knalrood Jonagold type; van allereerste kwaliteit  

66.... Jonathan  ..................................... VS  ..... dec.-apr. . D+S ..... middelgroot; roodgekleurde vrucht, kleine kroon  

67.... Jonared  ....................................... VS  ..... dec.-mrt. . D+S ..... als Jonathan doch felrood; matig saprijk; wit-rood vlees  

68.... Joseph Musch  ............................ BE ...... nov.-mrt. . D+S ..... groot, breed; geelrood; vast, sappig vlees   

 .  ......................................................  ...........  ................  ....  ....... weinig ziektegevoelige boomgaardvariëteit; RUSTlEKE kruin 

69.... Karmijn de Sonnavllle  ................ NL  ...... nov.-dec.  D +S .... groot; zeer verheven aroma  

70.... Kattekop (= Calville de St-Sauveur)BE  ... okt.-dec. .. V .  ....... stevige calville, RUSTIEKE boomgaardvariëteit uit Vlaanderen  

Witte Kattekop ............................... BE ......  ................  ....  ....... gezonde, groeikrachtige, vruchtbare variëteit, grote vrucht  

71.... Keiing  .......................................... BE ...... feb.-apr.  . V+S ..... middelmatig, verlengd; vast, sappig, zuur, enorm bewarend, zeer 

(Groene en Rode) .........................  ...........  ................  ....  ....... bestand tegen ziekten; RUSTIEKE boomgaardvariëteit uit land van 

 .  ......................................................  ...........  ................  ....  ....... Waas 
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72.... Keizer Alexander ......................... UA  ..... sep.-nov.  D+V  .... zeer groot, mooi groen-rood gestreept; zacht, sappig, zoet 

(Aport)  ..........................................  ...........  ................  ....   ...... 1ste klasse, gezonde RUSTIEKE boomgaardvariëteit, tot 300 m  

73.... Keuleman ..................................... BE ...... okt.-apr. .. D+V ..... middelmatig, hoog; groenrood; vast, zuur, weinig sappig; keuken en 

 .  ......................................................  ...........  ................  ....  ....... sapbereiding; gezonde, groeikrachtige, RUSTIEKE boomgaardvariëteit 

74.... Keuleman Dubbel ........................ BE ...... okt.-apr ... D .  ....... groter dan gewone Keuleman, langgerokken conisch, geelrood  

 .  ......................................................  ...........  ................  ....   ...... RUSTIEKE boomgaardvariëtiet, tot 400 m  

75.... Keuleman Rood  .......................... BE ...... okt.-apr. .. D+V+S idem als dubbele Keuleman; vrucht donkerrood gestreept en gekleurd  

(Dubbel rode-)  ..............................  ...........  ................  ....  ....... RUSTIEKE boomgaardvariëteit, tot 400 m  

76.... Kiliaan  ......................................... BE ...... okt.-mrt. .. D+S ..... zeer mooie dessertappel; nieuwe NBS-zaailing uit regio Mechelen voor  

 .  ......................................................  ...........  ................  ....  ....... alle vormen en bodems geschikt; zeer gezond, weinig schurft, goede 

 .  ......................................................  ...........  ................  ....  ....... dracht 

77.... La Paix  ......................................... BE ...... okt.-nov.  . D+S ..... middelmatig, langwerpig; felrood; aangenaam aroma snel afnemend bij 

 .  ......................................................  ...........  ................  ....  ....... bewaring, vruchtbare variëteit  

78.... Landsberger Reinette  ................ DE ...... nov.-feb.  . D .  ....... tamelijk groot; strogeel en rood; vast, fijn, saprijk, zacht matig 

 .  ......................................................  ...........  ................  ....  ....... groeikrachtig, zeer vruchtbaar; gevoelig voor vocht, beschut planten 

79.... Landscallier .................................  ........... okt – nov  D + V ... Bellefleurtype  

80.... Laxtonʼs Superb  ......................... GB  ..... dec.-jan.  . D+S ..... middelgroot; geel met roodbruin; cox-type  

 .  ......................................................  ...........  ................  ....  ....... minder ziektegevoelig dan cox  

81.... Lemoenappel  .............................. NL  ...... nov.-jan.  . D+V  .... groot; bruinrood; sappig, friszuur, vergelijkbaar met  Boskoop  

82.... Lombartscalville  ......................... NL  ...... nov.-jan.  . D .  ....... middelmatig; geelgroen; zachtzuur met uitstekende smaak en aroma 

 .  ......................................................  ...........  ................  ....  ....... behoorlijke groei en weinig vatbaar voor ziekten, indien beschut geplant  

83.... Madame Macors  .........................   .......... mei  ......... D+V ..... groot; goede vruchtbare oude boomgaardvariëteit  

84.... Marbrée de Watervliet ................. BE ...... nov.-feb. .. D+S ..... mooie helrode vrucht  met opvallende netvormige verruwing 

85.... Marie Joseph dʼOthée ................. BE ...... jan.-mei  .. D+V  .... middelgroot; groengeelrood; hard, krakend, zuur, saprijk, zeer vruchtbaar 

(lJzerappel)  ..................................  ...........  ................  ....  ....... keuken en sapbereiding; boomgaardvariëteit, weinig ziektegevoelig  

86.... Meekersappel  ............................. BE ...... jan.-apr. .. D+V  .... stevige groene bewaarappel voor alle gebruik  

 .  ......................................................  ...........  ................  ....  ....... typische Limburgse boomgaardvariëteit  

87.... Notarisappel  ............................... NL  ...... okt.-dec  .. D+V  .... groot, kegelvormig; geelgroen met rode strepen; lichtzuur met 

 .  ......................................................  ...........  ................  ....  ....... aangenaam aroma; krachtige groeier geschikt voor lichte gronden  

88.... Notarisappel - Rode .................... NL  ...... okt.-dec.  . D+S  .... middelvroege bloeier, slecht stuifmeel, goede en regelmatige 

 .  ......................................................  ...........  ................  ....  ....... vruchtbaarheid   

89.... Ontario  ........................................ CA  ..... nov.-apr. . D+V  .... dik; groen-lichtrood; zacht, sappig, licht zurig, beschut planten  

90.... Oogstappel  ................................. RU ...... jul.-aug.  .. D+V+S  middelgroot; geel; friszuur en sappig; zeer goede vroege appel 

(Yellow Transparent) ............................... .  ................  ....  ....... zeer vruchtbaar; voor alle teelten; vormt kleine kruin  

91.... Pater van den Elsen  ................... NL  ...... dec.-apr. . D+S ..... groot; rood en karmijnrood gestreept; vast vlees van eerste kwaliteit, 

 .  ......................................................  ...........  ................  ....  ....... groeikrachtige en vruchtbare boom  

92.... Peasgoodʼs Non such  ................ GB  ..... sep.-dec.  D+V+S  zeer groot; bleekgeel met rood; fijne smaak  

 .  ......................................................  ...........  ................  ....  ....... als leivorm geschikt voor W-muur; zeer vruchtbaar, beschutte standplaats 

93.... Perzikrode Zomerappel  .............. DE ...... jul.-aug.  .. D+S ..... middelmatig; mooi rood; droog, wit, zachtzuur zeer vruchtbaar; boom blijft 

 .  ......................................................  ...........  ................  ....  ....... laag  

94.... Pladei  ........................................... BE ...... feb.-mrt.  . D .  ....... middelgroot; groen rood gestreept; vast, matig sappig aangenaam zuur 

 .  ......................................................  ...........  ................ ………. sterk groeiende, vruchtbare, gezonde boomgaardvariëteit uit O-Vl. 

95.... Pomme dʼApi  .............................. FR  ..... feb.-apr.  . D,V,S .. klein appeltje, enorme dracht, klein fruit, confituur + decoratie  

96.... Pomme dʼApi Etoilée  .................. FR ...... feb.-apr.  . S .  ....... stervormige, zeer decoratief Pomme dʼApi-type-voor 1200   

97.... Pomme de Rose .......................... BE ...... nov.-mrt. . V+S  .... karmijn rode vrucht met grijze sterretjes; prachtig uitzicht krachtige groei; 

 .  ......................................................  ...........  ................  ....  ....... mooie, RUSTIEKE kruinen; goed bewarend, vlug melig  

98.... Pomme d’Or ................................. FR ...... okt. .......... V .  ....... ciderappel, bittertype, stamvormer 

99.... Pomme Framboise ...................... NL  ...... sep.-okt. .. D+S ..... zeer mooie vrucht, lekker aroma, vlug zacht. 

100 .. Pomme Henri  .............................. BE ...... dec.-feb.  . V .  ....... middelgroot; rood-groen gestreept; hard, vast, saprijk; goede sap-, moes-  

 .  ......................................................  ...........  ................  ....  ....... en keukenappel; boomgaardvariëteit  

101 .. Pomme Victor  ............................. BE ......  ................ D+V+S enorm grote, rood geschakeerde vrucht, expositieappel; sap-appel  

102 .. Pondappel  ................................... BE ...... okt.-jan.  .. D+V+S RUSTIEKE boomgaardvariëteit voor armere gronden 

................................................................................. ....... zeer groot; zacht, gelig, zoetzuur vlees  

103 .. Posson  ........................................  ...........  ................ D+V .. .. groot; groen-rood, bonkig 

(Groen of Rood)  ...........................  ...........  ................  ....  ....... typische oude Limburgse boomgaardvariëteit, vormt RUSTIEKE boom  

104 .. Present van Engeland  ................  NL  ..... dec.-mrt... D .  ....... zachtzuur  

105 .. Président  Roulin  ........................  BE ..... okt.-dec.  . D+V  .... grote gele appel met rosé strepen; zacht vlees, weinig ziektegevoelig  

 .  ......................................................  ...........  ................  ....  ....... zeer vruchtbare variëteit voor alle vormen geschikt  

106 .. President van Dievoet  ................ BE ...... mrt.-apr.  . D   ....... zeer sterke boom  

107 .. Princesse Noble  ......................... NL ....... nov.-jan.  . D   ....... middelmatig, hoog; groengeel gestreept; zachtzuur, vast, met fijn aroma 

(Franse Kroon)  .............................  ...........  ................  ....  ....... matige groei en vroege dracht  

108 .. Rabau  .......................................... BE ...... nov.-feb.  . D+V ..... middelgroot; grijsbruin; groenig vlees, zuurzoet, saprijk met aangenaam 

(Oude Grijskes)  ............................  ...........  ................  ....  ....... aroma; krachtige, weerstand biedende, RUSTIEKE boom; tot 300 m  

109 .. Radoux  ........................................ BE ...... nov.-mrt. . D+S ..... middelmatig; geelrood; vast, wit vlees; vruchtbare variëteit  

110 .. Rambo (Rambeau) ....................... BE ......  ................ V   ....... stevige, rustieke boom voor hoge ligging + 600 m stevige vrucht;  

 .  ......................................................  ...........  ................  ....  ....... zachtzuur vlees  

111 .. Rambour dʼAutomne  .................. BE ......  ................  ....  ....... niet zelfbestuivend  

112 .. Rambour dʼHiver .........................   .......... nov.-dec.  D+V ..... zeer grote vrucht, sappig, uitstekende kookappel  

 (Winterrambour) ...........................  ...........  ................  ....  ....... RUSTIEKE boomgaardvariëteit  
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113 .. Rambour Mortler .........................  ........... jan.-mrt. .. V   ....... groot; goed gekleurde vrucht; kookappel van eerste kwaliteit  

114 .. Rambour Papeleu  ....................... RO ...... nov.-jan.  . D+V+S groot; rood gestreept; vast, zurig vlees, van EERSTE kwaliteit  

 .  ......................................................  ...........  ................  ....  ....... vruchtbare RUSTIEKE boomgaardvariëteit  

115 .. Reine des Reinettes  ................... GB  ..... nov.-jan..  D+S ..... tamelijk groot; geel oranje; zeer fijn, zoet, krakend; allereerste kwaliteit 

b  Reine des Reinettes-Rood  ........... GB ...... okt.-nov.  . D   ....... zeer vruchtbare boomgaardvariëteit, beschutte standplaats  

116 .. Reinette dʼArmorique  ................. FR ...... mrt.-mei .. D   ....... middelmatig; goudgeel-karmijn; lichtzuur, vast, sappig goede groeikracht,  

 .  ......................................................  ...........  ................  ....  ....... grote dracht  

117 .. Reinette Baumann  ...................... BE ...... dec.-jan.  . D   ....... middelgroot: geel met rood gestreept; wit, fijn, zoet-zuur; eerste klasse 

............................................................................... .  ....... tafelvrucht; RUSTIEKE boomgaardvariëteit, tot 400 m  

118 .. Reinette de Champagne ............. FR ...... apr.  ........ D   ....... middelmatig groot; groengeel; vast, grof, sappig, zurig, zwak aromatisch 

119 .. Reinette de Chênée ..................... BE ...... dec.-mrt. . D+S ..... groot; geelbruin ruwschillig; sappig, zoet, van eerste kwaliteit  

 .  ......................................................  ...........  ................  ....  ....... zeer vruchtbaar, boomgaardvariëteit  

120 .. Reinette de France ...................... FR ...... okt.-apr. .. D+S ..... middelgroot, afgeplat; goudgeel met rode blos; fijn, krakend zeer zoet  

(Court-Pendu de Tournai)  

b  Reinette de France - Rouge  ....... FR ...... okt.-apr. .. D+S ..... eerste klasse amateur- en handelsfruit; boomgaardvariëteit  

121 .. Reinette de Furnes (W.-VI.)  ........ BE ...... febr.  ....... D   ....... middelmatig groot; bruingeel (= Reinette des Capucins)  

122 .. Reinette Descardre...................... BE ...... okt.-jan.  .. D   ....... groot; grijs-geel; zacht vlees en speciaal aroma eerste kwaliteit 

 .  ......................................................  ...........  ................  ....  ....... dessertappel; boomgaardvariëteit  

123 .. Reinette du Canada Blanche  .....  ........... nov.-jan.  . D+V ..... dik; geel-grijs gestipt; zacht vlees en goede smaak  

 .  ......................................................  ...........  ................  ....  ....... goede vruchtbaarheid; vraagt goede, warme standplaats  

124 .. Reinette du Canada Grise  ..........  ........... nov.-mrt... D+V ..... zeer dik; grijsbruin; geel, vast vlees van allereerste kwaliteit  voor alle 

 .  ......................................................  ...........  ................  ....  ....... gebruik; grote vruchtbaarheid; sterke groeikracht  

125 .. Reinette Hernaut ......................... BE ...... nov.-jan.  . D+V+S  grote mooie vrucht met zacht zuur vlees; weinig schurftgevoelig   

(= Dubbele Speeckaert)  ...............  ...........  ................  ....  ....... goede boomgaardvariëteit voor alle vormen geschikt  

126 .. Reinette Lecrenier ....................... BE ...... okt.-apr.... D+S ..... selectie uit Reinette de France  

127 .. Reinette Parmentier  ................... BE ...... winter ...... D   ....... groot; zacht, zuur-zoet vruchtvlees  

128 .. Reinette von Zuccalmaglio  ........ DE ...... nov.-mrt. . D+S ..... gelijkt op ananasreinette, met zelfde ananassmaak  

129 .. Rode Walschaert  ........................ BE ...... sept ......... D+V ..... grote sierlijke vrucht, losse textuur, voornamelijk voor keukengebruik  

130 .. Schone van Boskoop .................. NL  ...... okt.-mrt. .. D+V  .... groot; geel-grauw met rode blos; vast, sappig, friszuur, fijn aroma  

131 .. Rode Boskoop ............................. DE ...... dec.-apr. . D+V+S  idem als Boskoop maar sterke roodkleuring, tot 300 m  

 .  ......................................................  ...........  ................  ....  ....... (verschillende typen)  

132 .. Signe Tillisch  .............................. DK  ..... sep.-okt.  . D+S ..... zeer groot calvillevormig; geelgroen; zacht, wit, sappig, aangenaam zuur, 

 .  ......................................................  ...........  ................  ....  ....... 300 m  

133 .. Snell-appel (Oude Wijven)  .......... BE ...... nov.-dec. . V   ....... zeer dikke conische vrucht; groen-karmijnrood; saprijk, vast vlees  

134 .. Speeckaert ................................... BE ...... mrt.-apr. .. D+V  .... stevige boomgaardvariëteit, weinig schurftgevoelig, stevige zachtzure 

                                                                                         vrucht 

135 .. Spoorwegster .............................. BE ...... okt – dec . D+V ..... Sterappelzaailing, helrood, vaster en beter bewaarbaar dan sterappel. 

136 .. Sterappel  ..................................... BE ...... sept-nov.  D+S ..... middelgroot; karmijnrood met grijze stippen; wit-rood met uitzonderlijk 

(Reinette Etoilee) ..........................  ...........  ................  ....  ....... aroma .  

137 .. Streepjesappel (Alken) ................ BE ...... nov.-jan.  . D+V+S groot, conisch breed; fel rood gestreept; zacht, wit, vast, sappig, zuurzoet, 

 .  ......................................................  ...........  ................  ....  ....... tot 400 m  

138 .. Superman  .................................... BE ...... okt.-mei  .. D+V+S groot; geelrood; vast, zoetzuur; goede handappel en extra goede stoof- 

 .  ......................................................  ...........  ................  ....  ....... en sapappel  

b   Superman rood  ............................ BE ...... okt.-mei ... D+V ..... als Superman doch knalrood; zeer sappig en smeltend  

139 .. The Queen  ................................... GB  ..... okt.-nov  .. D+V ..... zeer groot; groen-rood gestreept; goede kwaliteit  

140 .. Transparente de Croncels .......... FR ...... aug.-okt  .. D+V ..... groot; geel met lichtrood; zeer sappig, eerste klasse fruit voor zijn 

 .  ......................................................  ...........  ................  ....  ....... periode. boomgaardvariëteit, tot 300 m  

141 .. Trezeke Meyers............................ BE ...... nov.-feb.  . D+V+S groot, geribd; vast, vrij zoet, sappig, met wijnsmaak, weinig 

 .  ......................................................  ...........  ................  ....  ....... schurftgevoelig  

142 .. Tydemanʼs Early Worchester  .... GB  ..... aug. ......... D+S ..... sappig, aangenaam zure smaak  

143 .. Warnerʼs King  ............................. GB  ..... nov.-apr. . D+V+S zeer groot; geelgroen; sappig, wit, eerste kwaliteit  

144 .. Weldragende  ............................... BE ...... nov.-jan. .. D+V ..... mooie, geelrode vrucht; zuur-zoet, goede smaak  

 .  ......................................................  ...........  ................  ....  ....... goede regelmatige dracht, gezonde RUSTIEKE boom  

145 .. Winston ........................................ GB  ..... dec.-mrt .. D+S ..... middelmatig; bruingroen; vast vlees met aangenaam cox-aroma 

146 .. Winston Rood  ............................. IE  ....... dec.-mrt... D   ....... idem als Winston maar rood van kleur; eerste kwaliteit  

147 .. Winterbanana  ............................. US  ..... nov.-apr... D+S ..... tamelijk groot; groen-rosé; vast, wit, aromatisch, halfsappig, tot 300 m  

148 .. Wintercitroenen  .......................... FR ...... okt.-dec.  . D+V ..... zeer oude boomgaardvariëteit, geel en behoorlijk van smaak, regelmatige 

(= Citron dʼHiver)  ..........................  ...........  ................  ....   ...... dracht; weinig ziektegevoelig (goed schurftresistent)  

149 .. Winterwijning (Rtte à la Reine) .... BE ...... nov.-febr.. D+V+S Pajottenland – Waasland, zeer geschikt voor appelwijn en appelmoes  

150 .. Zigeunerin  ................................... NL  ...... aug.-sep. . D+V ..... middelgroot; rood; zachtzuur, korrelig  

151 .. Zoete Bellefleur ........................... BE ...... okt.-mrt.... D+S ..... middelmatig; geelrood; vast, zoetzuur met een aangenaam cox-aroma 

(Pomme d’argent) 

152 .. Zoete Ermgaard  .......................... NL  ...... okt.-mrt.... D+V ..... middelmatig; geelgroen met rode blos; zeer goede zoete keukenappel 

153 .. Zoete Kroon ................................. NL ....... nov.-feb.  . D+V ..... middelgroot; goudgeel en roodgestreept; zoet; rijkdragend; gezond  

154 .. Zoete Compet .............................. BE ......   ............... V .  ....... Voerstreek, hoge conische, rood gestreepte vrucht  
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Appelen voor Miljoenen 

Herman Vandommele,  3de uitgave gerealiseerd i.s.m. de NBS 
prijs: € 20  
+ PORT € 7 (België) en € 16 (rest van Europa) 
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Schurft- en/of meeldauwresistentere appelvariëteiten in H, h, str of S 

Dolgo  Rajka (CZ)  Relinda (DE) - Dresden Pilnitz Santana (NL) 

Ecolette (NL)  Reandra (DE) - Dresden Pilnitz  Remo (DE) - Dresden Pilnitz  Svatava (CZ) 

Fantazja (P)  Rebella (DE) - Dresden Pilnitz  Renora (DE) - Dresden Pilnitz  Topaz (CZ) 

Pilot (DE) - Dresden Pilnitz  Red Devil (GB)  Resi (DE) - Dresden Pilnitz  Vanda (CZ) 

Pinova (DE) - Dresden Pilnitz  Regia (DE) - Dresden Pilnitz  Retina (DE) - Dresden Pilnitz   

Piros (DE) - Dresden Pilnitz  Regine (DE) - Dresden Pilnitz  Rewena (DE) - Dresden Pilnitz   

Otava (CZ)  Reglindis (DE) - Dresden Pilnitz  Rubinola (CZ)   

 
 

Kolomappels – spilvorm (S) – Weinig ziektegevoelige variëteiten 
 rijptijd gebruik eigenschappen 

Goldcats ® (D) september sept - nov Middelgroot, geel, zachtzuur tot zoet,  niet ZB 

Greencats ® (D) september sept – dec Middelgroot, fel groen, zuur, niet ZB 

Redcats ® (D) september sept – nov Middelgroot, dieprood, sappig, knapperig, zoet,  niet ZB 

Suncats ® (D) augustus aug – sept Middelgroot, rode blos, vast, knapperig,  weinig zuur, niet ZB 

Starcats ® (D) september sept – nov Middelgroot, rood, vast vruchtvlees, smaak als Elstar, niet ZB 

Rhapsodie (Cz) oktober okt – dec Middelgroot, geel, rode streepjes blos, sappig, aromatisch, niet ZB 

Rondo (Cz) oktober okt – jan Middelgroot, geelgroen, rode blos, sappig, knapperig, zoetzuur, niet ZB 

Sonate (Cz) september sept - nov Middelgroot, felrode streepjes blos, zoetzuur, niet ZB 

Jucanda (Cz) oktober okt – jan Grote vruchten, karmijnrode blos, vruchtbare boom, ZB 

 

Ciderappels 

Vetgedrukte in voorraad, rest enkel op voorafgaande vraag! 
 
Bedan (FR), Binet (FR), Binet Rouge, Bisquet, Brantot, Bulmerʼs Foxwhelp (GB), Bulmerʼs Norman (GB), Clos Renaux (ook spil), 

Dabinet, Domaine, Douce Coet Ligné (FR), Douce Moën (FR), Doux dʼArgent, Frequin Rouge, Gros Marin d’Onfroy, Joly Rouge, 

Judeline (FR), Judor (FR), Kermerrien, Kingston Black Major (GB), Marie Mesnard, Pomme dʼOr (FR), Muscadet de Dieppe, Peau 

d’Âne, Peau Vache Musquée, Pingeon Rouen, Saint Nicola, Rouge Duret, Stoke Red, Saint-Martin, Sweet Coppin (GB), Yarlington 

Mill (GB) (ook spil)  
 

Dwergappels 

 
Maloni® - Sally®, Maloni® - Lilly, Maloni® - Gullivers®, Maloni ® - Winzling, Croquella® - Delgrina 
o 
Verklaring van de gebruikte afkortingen 

ZB = zelfbestuivend S = spilvorm 

H = herkomst H of Ho = hoogstam 

gebr. = gebruik h of ha = halfstam 

D = dessert s, str. of sn. = struik, snoer 

V = keukengebruik 
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Bijzondere appelvariëteiten 

Akane JP   aug.-sept. Marinka       
Antonowka RO  nov.-dec. Mavac                                                     BE   aug.-sept.  

Appel Reemans BE   sept.  Mc Intosh VS    sept.-nov.  

Appel Royen BE    sept. Melrose VS

A 

  okt.-nov  

Astraval BE    sept.  Odine NL    sept.-okt.  

Belgica ® BE   sept. Pallieter BE   jan. - mei 

Biervliet BE      Paradijs    sept.-nov. 

Bismarck AU

S 
 nov.-febr. Pipin de Bovelingen BE  sept.-dec. 

Blenheim Orange GB  okt.-dec. Pomme Jéruzalem FR   okt.-jan. 

Calville d'Archangelsk RO      Pomme Rouge Henrion       

Citroenappel BE   sept.-okt. Président Dufais Dumonceau BE    sept.  

Colapuis FR   nov.-apr. Putjesappel BE   okt.-dec.  

Cox Rouge de Flandres BE   sept.-okt.  Red Coat Grieve GB  aug.-sept. 

Cox x Parmentier BE   okt.-nov. Reinette Blanche FR   okt.-nov. 

Dijkmans zoet NL   okt.-nov.  Reinette Burchardt KR   okt.-nov.  

Drentse Bellefleur NL   okt.-nov  Reinette Coulon BE  nov.-jan. 

Duffelke BE   sept.-okt Reinette d’Orléans FR    nov.-jan.  

Egremont Russet GB   okt.  Reinette de Caux NL   nov.-mrt. 

Eifeler Rambour DE    okt.  Reinette de Fugilan     okt.-dec.  

Elstar NL   sept. Reinette de Geer BE    sept.-okt.  

Essching BE   dec.-mrt. Reinette de Jaeger     okt.-feb. 

Fromm’s Goldreinette DE   okt.-mrt. Reinette Delporte BE   nov.-jan 

Gascoigner Scarlet GB   okt.-jan. Reinette Dewaleffe BE   okt.-dec  

Geheimrat dr Oldenburg DE    sept.-okt.  Reinette Evagil BE    sept.-nov.  

Glockenapfel  DE   okt. Reinette Grise de Saintonge FR   jan.-apr. 

Golden Reinette FR    okt.-dec.  Reinette sans Pareille FR   dec.-febr. 

Graafappel BE   sept. Reinette Vureveld BE   okt.-nov.  

Graue Herbsternte       Rival GB    okt.-dec.  

Grauwe Engelse Pippin       Rode Bonheider BE   okt.-nov. 

Grauwling BE   okt.-dec.  Rome Beauty VS    okt.-dec.  

Graverse BE   sept.-okt.  Roter Berlepsch DE   nov.-febr. 

Gris Braibant BE   okt.-sept.  Rozenblaadje NL   sept.-nov  

Halve Oogstappel BE   aug.-sept. Scrumptious GB    sept.-okt.  

Hanwell Souring GB  nov.-jan. Sint-Martens Bodegem BE     

Héliade (treurappel) BE   sept. Sletsing BE    okt.-nov.  

Hollands Glorie NL   okt.-dec. St Bernardappel       

Holsteiner Cox DE   okt.-nov.  Starking Red Delicious VS

A 

  okt.-dec.  

Hondekop BE   sept.-okt. Stayman's Winesap       

Jacob Fisher DE   sept.  Summerred CA    aug.-sept.  

Jesuiten BE    okt.-nov.  Tradika RO   okt.-dec. 

Kaprijkse Bellefleur BE   okt.-nov.  Traenkjaer DK     

Laddington       Tydeman's Late Orange GB      

Lady Honiker       Van Doverens Reinette BE  okt.-dec.  

Laxton's Pearmain GB    sept.  Vondeling Lovendegem BE  okt.-dec.  

Limburgse Bellefleur NL   sept.-okt.  Vroege van Luxemburg       

London Pippin GB   nov.-mrt. Wellington Reinette GB    okt.-dec.  

Lt. Gen. Biebuyck BE   okt.-jan. Witte Walschaert BE   sept.-nov.  

Lucidus Rozenappel BE    sept.okt. Zabergau Reinette DE    okt.-jan.  

Marie Cleys BE   okt.-nov.  Zakappeltje BE    sept.-okt.  

Marie Madeleine       Zoete Rode Ossekop NL    okt.-nov.  
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                                                      NBSW Maatwerk vzw  

Natuur en Boomgaarden maatwerkbedrijf 

        plant-, snoei- en onderhoudswerken 

 

  

 

 
Voor de uitvoering van aanplant- en onderhoudsprojecten kunnen wij rekenen op onze 

zusterorganisatie, NBSW Maatwerk vzw. 

Deze voert met haar werkploegen voor de 

werkzaamheden uit zoals aanplant, snoei, 

onderhoud… van boomgaarden, fruittuinen, 

hagen, houtkanten … Al deze werken en 

projecten zijn mogelijk voor zowel publieke 

als privé-eigendom en dit aan een sociaal 

tarief! 
 

Met vragen hieromtrent kan u zich wenden 

tot het NBS-secretariaat. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Jaarlijkse NBS-Lessencycli per provincie  
Jaarlijks verzorgt de NBS lessenreeksen met praktische en theoretische lessen over 

vorming, verzorging, snoei, veredelen, fruitgebruik ... van vruchtbomen.  

De eerstvolgende lessenreeks (2023) vindt u op p. 26 of op onze website 

www.boomgaardenstichting.be  

 
Aanbod van fruit en fruitproducten van natuurlijke teelt  
Ieder jaar heeft de NBS een groot aanbod van fruit uit eigen boomgaarden. Ook is er steeds 

stroop en appelsap van dit natuurzuiver geteelde fruit voorradig.  

Prijzen en actueel aanbod op eenvoudige vraag.  

 
Onze pomologen uit de 19de eeuw - Roger Verlinden 
Lang waren de beschikbare fruitkundige werken onbereikbaar  

voor liefhebbers en pomologen… tot de komst van het                                           

internet; dit werk is een eerste neerslag van die overvloed aan info.                                           

Het is aan historici om dit onderwerp verder uit te diepen. 

 
Aan € 20 mits overschrijven op rekening van NBS,                                                             

BE65 4518 5253 9196  (BIC KREDBEBB) + PORT  € 7 (België)                                            

(en € 16 rest EU). Met vermelding ‘Onze Pomologen uit de 19de eeuw’ en uw adres. 
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PEER 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. ..NAAM ………………………. H …....RIJPT.. GEBR.VORM …………..…EIGENSCHAPPEN ..................BESTUIVER 

1...... Abbé Fétel  ................................... FR  . nov.-dec.  .... D   ....... zeer groot, smeltend, zeer sappig, zoet  

2...... Alexandrine Douillard (M)  .......... FR .. nov.-dec.  .... D+S  .... middelgroot; smeltend, van allereerste kwaliteit, kruidig zoet  

 ............  .......  ..............................................  .......  ........  ...........  ....  ....... vruchtbaar, windvast, regelmatig; weinig ziektegevoelig  

3...... Ananas de Courtrai (M)  .............. BE .. b sept.  ........ D .   ...... groot; smeltend van allereerste kwaliteit  

4...... André Desportes  ........................ FR .. h juli   ........... D    ...... middelmatig grote vrucht, smeltend, eerste kwaliteit, zeer vruchtbaar 

5...... Belle Angevine ............................ GB  . jan.-apr.  ...... D+V ..... zeer dik; half smeltend; tweede kwaliteit als stoofpeer; expositievrucht  

6...... Bergamotte Esperen (M)  ............ BE .. dec.-apr.  ..... D+S ..... middelmatig; tolvormig; fijn, smeltend, zoet, aangenaam aroma 

 .  .......  ..............................................  .......  ....................  ............ vormt kleine kroon; vraagt goede, warme standplaats  

7...... Bergamotte Hertrich  ................... DE .. mrt.-jun.  ...... D  ........ tamelijk groot; smeltend; allereerste kwaliteit; sappig  

8...... Bergamotte zomer  ...................... FR .. sept.  ........... D+S ..... groot; groengeel; saprijk, smeltend, aromatisch typische 

 .  .......  ..............................................  .......  ....................  ............ boomgaardvariëteit  

9...... Beurré Alexandre Lucas  ............ FR .. nov.-dec.  .... D+S ..... groot; smeltend, zeer sappig, van allereerste kwaliteit  

 .  .......  ..............................................  .......  ........  ...........  ....  ....... zeer productieve RUSTIEKE boomgaardvariëteit  

10.... Beurré dʼAngleterre .................... FR .. okt.  .  ........... D   ....... middelmatig dik; zeer smeltend; eerste kwaliteit zeer vruchtbare, 

 .  .......  ..............................................  .......  ........  ...........  ....  ....... RUSTIEKE boomgaardvariëteit  

11.... Beurré dʼAmanlis (M)  ................. FR .. sept.  ........... D+S ..... zeer groot; smeltend; eerste kwaliteit, zeer vruchtbare boom;  

RUSTIEKE boomgaardvariëteit  

12.... Beurré Capiaumont (M)  .............. BE .. okt.-nov.  ..... D   ....... middelmatig vrucht, smeltend; vroeg, rijkdragend; gezonde boom  

13.... Beurré Clairgeau (M)  .................. FR .. okt.-nov.  ..... D+S ..... groot, geel vlees, half smeltend, zeer mooie vrucht  

zwakke groei op kwee; zeer vruchtbaar op wildeling  

14.... Beurré de lʼAssomption  .............  ....... e. aug.  ........ D   ....... dik; smeltend, eerste kwaliteit, zeer vruchtbaar  

15.... Beurré de Ghélin  ........................ BE .. jan.-feb.  ...... D   ....... groot, eerste kwaliteit  

16.... Beurré de Naghin  ....................... BE .. mrt.-apr.  ..... D+S ..... zeer groot; smeltend; allereerste kwaliteit, warme voedselrijke 

standplaats  

17.... Beurré Diel (M)  ............................ BE .. nov.-dec.  .... D+S ..... zeer groot; smeltend; eerste kwaliteit, zeer vruchtbaar  

18.... Beurré Giffard (M) ....................... FR .. e. juli.  ......... D   ....... middelmatig groot, smeltend, zoet, allereerste kwaliteit  

19.... Beurré Gris  ................................. FR .. jan.-mrt.  ...... D+V  .... groot; smeltend; tweede kwaliteit, zeer goede gezonde  

 .  .......  ..............................................  .......  ........  ...........  ....  ....... boomgaardvariëteit  

20.... Beurré dʼ Hardenpont (M)  .......... BE .. dec.-jan.  ..... D .  ....... vrij groot; fijn, smeltend, saprijk, van allereerste kwaliteit  

21.... Beurré Hardy (M)  ........................ FR .. okt.  .  ........... D+S ..... tamelijk groot; fijn smeltend, zoet, aromatisch; allereerste kwaliteit, 

 .  .......  ..............................................  .......  ........  ...........  ....  ....... groeikrachtige typische RUSTIEKE boomgaardvariëteit, schurftgevoelig  

22.... Beurré Lebrun ............................. FR .. e. sep.-b. okt.D+S .... lange vrucht, vast, sappig, gemuskeerd, eerste kwal. dessertfruit, goede 

 .  .......  ..............................................  .......  ........  ...........  ....  ....... drager  

23.... Beurré Six (M)  ............................. BE .. nov.-dec.  .... D   ....... dik; smeltend; tweede kwaliteit  

24.... Beurré Sterckmans (S)(M)  ......... BE .. dec.-jan.  ..... D+S ..... grote vrucht, mooi strogeel met rood; halfzacht, zeer sappig, zoet vlees 

zeer groeikrachtige en vruchtbare, RUSTIEKE boom  

25.... Beurré Superfin (M)  .................... FR .. sept.-okt. .  .. D+S ..... groot; smeltend; van allereerste kwaliteit  

26.... Besi de Chaumontel(M ................ FR .. nov.-feb.  ..... D   ....... grote vrucht, allereerste kwaliteit  

27.... Besi Dubost  ................................ FR .. dec.-mrt ....... D .  ....... middelgroot, geel met ruwe stippen en strepen  

28.... Bloedpeer  ....................................  ....... sept.  ........... V .  ....... kleine vrucht; grijsbruin; bloedrood vlees; zeer sappig en zoet 

(Versch.typen) ..................................................................... ... expositiefruit  

29.... Bruine Kriekpeer  ........................ BE .. e. jul.-b. aug. D+V  ... middelgroot; smeltend, boterachtig vlees, weinig bewarend, veelzijdig 

 .  .......  ..............................................  .......  ........  ...........  ....       .. gebruik (dessert, opleg, stoven) enorme dracht; RUSTIEKE, gezonde  

 .  .......  ..............................................  .......  ........  ...........  ....  ....... boom  

30.... Calabasse à la Reine  .................. BE .. sept.  ........... D+V+S  Ianggerokken tamelijk groot; grijsgeel; halfzacht, zeer sappig, zoet   

(Wijnpeer) .....................................  .......  ........  ...........  ....  ....... groeikrachtig en productief; RUSTIEKE boom, wel vlug buikziek (ZB)  

31.... Calebasse Bosc  .......................... FR .. okt.-nov.  ..... D+S ..... tamelijk groot, langgerokken; fijn, vast, sappig, zeer zoet, allereerste 

(Bé Bosc)  .....................................  .......  ........  ...........  ....  ....... kwaliteit; voor alle vormen geschikt  

32.... Calebasse de Tirlemont  ............. BE .. nov.   ........... D+S ..... groot, langgerokken; smeltend, sappig; eerste kwal., vruchtbare boom 

33.... Catillac (Gros Gillot) (M)  .............. FR .. nov.-mrt.  ..... V .  ....... zéér dik; eerste kwaliteit stoofpeer of compotepeer   

34.... Charles Ernest (M) ...................... FR .. nov.-dec.  .... D .  ....... groot tot zéér groot, meestal gekleurd, vast, fijn, zeer zoet eerste kwaliteit, 

middelmatige groei  

 

Alle perenrassen zijn in hoog-, halfstam, struik- en leivorm te 

bekomen en dit met 1-, 2- of 3-jarige kruin. 

Plantafstand 

6 - 8 m voor hoogstam- en halfstamvorm veredeld op wildeling aan te 

passen volgens bodemtoestand, halfstam ook op kweeonderstam  

2 - 3 m voor struikvormen op kweeonderstam 

 Bijzondere vormen van dit jaar: zie laatste kolom   

 
 

 

 

Bijlage bij Pomologia 2022/3 Plantfolder 2022 p.9 

 



 

Bijlage bij Pomologia 2022/3 Plantfolder 2022 p.26  

 

35.... Citron des Carmes(M .................. FR  . juli  ..  ........... D . ....... middelmatig grote vrucht, sappig, zoet; vlug rot; vroegste zomerperen  

36.... Clappʼs Favourite (M)  ................. VS  . e. aug.  ........ D+S. .... groot; citroengeel; fijn smeltend, goed zoet met aangename smaak; tot 

300 m  

b  Clappʼs Favourite rood (M)  ........... VS .. b. sept.  ....... D+S ..... gezonde RUSTIEKE boomgaardvariëteit  

37.... Clara Frijs  .................................... DK  . sep.-okt.  ..... D . ....... middelgroot; smeltend; eerste kwaliteit  

38.... Comice Rouge  ............................ FR  . okt.-nov.  ..... D . ....... groot; fijn smeltend, sappig, aangenaam aroma  

39.... Comte de Flandre (M)  ................. BE  . dec.-jan.  ..... D+S. .... groot; smeltend; van allereerste kwaliteit  

40.... Comtesse de Paris  ..................... FR  . dec.-jan.  ..... D+S. .... middelmatig dik; fijn sappig; goede wintervrucht, laat te plukken 

middelmatige groeikracht, zeer vruchtbare RUSTIEKE boom  

41.... Conference  ................................. GB  . okt.  .  ........... D+S ..... groot, langgerokken; groen; zalmachtig vlees, zoet, sappig, aangenaam 

aroma buitengewoon vruchtbaar en voor alle vormen geschikt, tot 3m  

42.... Conseiller à la Cour (M)  ............. BE  . okt.-nov.  ..... D+S ..... tamelijk groot; groengeel; half smeltend, zeer sappig, zuur-zoet kwaliteit 

goede variëteit voor DROGE en ARME gronden  

43.... de Curé (M)  ................................. FR  . dec.-jan.  ..... D+V+S  tamelijk groot, langgerokken; geelgroen; halfsmeltend, matig zoet   

(Pastoorspeer)  .............................  .......  ........  ...........  ....  ....... groeikrachtige RUSTIEKE boomgaardvariëteit voor alle bodems geschikt 

44 ... Docteur Jules Guyot  .................. FR  . h. aug.  ........ D   ....... groot; strogeel; fijn smeltend, sappig, aromatisch, eerste kwaliteit 

groeikrachtige, RUSTIEKE zeer vruchtbare boom (ZB)  

44.... Doyenné du Comice  ................... FR  . h. nov.  ........ D+S ..... een der beste peren maar ietwat moeilijk dragend   

45.... Doyenné dʼHiver (M)  ................... BE  . mrt.-apr.  ..... D+S ..... volumineus, allereerste kwaliteit; zeer goed aan zuid- en oostmuur 

b  Doyenné dʼHiver rouge  .................  ...........  ................ S .  ....... idem  

46.... Dubbel Flip (M)  ........................... BE  . okt.  .  ........... D+V+S  groot; goed smeltend, sappig, aromatisch vlees   

(Beurré De Mérode)  .....................  .......  ........  ...........  ....  ....... groeikrachtige, RUSTIEKE boomgaardvariëteit  

47.... Durondeau  .................................. BE  . okt.-.nov.  .... D+S ..... groot; half smeltend, zeer sappig zoet, aangenaam zuur geparfumeerd 

zeer gewaardeerde variëteit; wel gevoelig voor perenvuur 

48.... Emile dʼHeyst (M)  ....................... BE  . nov.   ........... D+S ..... middelgroot, eivormig; grijsgroen; fijn compact, zeer sappig vlees   

49.... Epargne (M) (Beau Present) (Jargonelle) e. juli.  ...... D+S ..... middelgroot, langwerpig; eerste kwaliteit   

50.... Fondante des Bois (M)  ............... BE  . okt.-nov.  ..... D+V  .... zeer dik; smeltend; eerste kwaliteit, zeer vruchtbare boom  

51.... Forelle  .........................................  ....... okt.-nov.  ..... D+V+S  middelgroot; groengeel met veel rode stippen; half smeltend, sappig 

zoet rins met fijn aroma, op beschutte standplaats tot 400 m  

52.... Franse Spikkelpeer  ....................  ....... dec.   ........... D+V ..... middelmatig; bruingrijs gestippeld; vast, saprijk, gelig vlees ideale 

stoofpeer; groeikrachtige, zeer vruchtbare RUSTIEKE boom  

53.... Gieser Wildeman  ........................ NL  .. nov.-jan.  ..... V   ....... klein, peervormig; roestbruin; vast, wit, korrelig vlees zeer goede 

stoofpeer; RUSTIEKE boomgaardvariëteit  

54.... Grosse Louise du Nord ............... FR  . sept.  ........... D   ....... sappige, zeer fijne dessertpeer, zoet en geparfumeerd  

55.... Herselos  ...................................... BE  . dec.   ........... V .  ....... middelmatig, peervormig; bruingroen; vast, sappig, zeer goede 

roodkokende stoofpeer, sirooppeer, goede dracht; RUSTIEKE boom  

56.... Jeanne dʼArc  ............................... FR  . nov.-dec.  .... D+S ..... mooie helgele vrucht roodbruin aan zonzijde  

middelmatig groeikrachtige variëteit, warme standplaats, tot 300 m  

57.... Jefkespeer  .................................. BE  . sept.  ........... D+S ..... middelgroot; bruin; sappig, zoet; goede en regelmatige dracht    

(Beurré Chaboceau)  .....................  .......  ........  ...........  ....  ....... oude RUSTIEKE variëteit; windvast; sterke groei; schurftresistent  

58.... Joséphine de Malines (M)  .......... BE  . dec.-apr.  ..... D+S ..... middelmatig klein; rosé vlees, zeer fijn, sappig, zoet; koningin der  

winterperen; goede groei en dracht; geen korte snoei toepassen!  

tot 300m  

59.... Jules dʼAirolles (M)  .................... FR  . dec.-feb.  ..... D+S ..... middelmatig dik tot dik; fijn, smeltend, zeer sappig, goed zoet  

uitzonderlijk aroma; groeikrachtige, vruchtbare boom  

60.... Jut (Yat, Gute Graue)  .................. NL  .. h. sep.  ........ D+V  .... klein; donkergroen; saprijk, wit vlees, bijzonder aroma voor alle gronden 

geschikt; zeer oude Nederlandse variëteit  

61.... Klomppeer  .................................. BE  .  ........  ........... D+V  .... groot; bruingroen; vast, wit, sappig vlees, zeer stevige, groeikrachtige en 

vruchtbare boom, RUSTIEKE boomgaardvariëteit  

62.... Koningspeer  ...............................  ....... aug.-sept.  ... D+V+S  middelgroot; geelbruin; sappig, smeltend, goed aroma prachtige robuuste, 

RUSTIEKE boom; oude boomgaardvariëteit  

63.... Koolstok  ...................................... BE  . h. aug.  ........ D+V  .... allereerst rijpende variëteit, zeer mooi uitzicht, doch weinig smaak stevige, 

weinig eisende RUSTIEKE boomgaardvariëteit, piramidale kruin  

64.... Krijgspeer .................................... BE  . dec ..  ........... V+S ..... zeer dik, peervormig, groen met rode wang, vast en wit vlees, (stoofpeer), 

(= Kriefspeer = Double de Guerre = Kriegsbirne = Paterspeer) Groeikrachtige, gezonde, RUSTIEKE boomgaardvariëteit 

65.... Le Lectier  .................................... FR  . dec.-jan.  ..... D+S ..... groot, peervormig; goudgeel; wit, fijn, smeltend vlees, zeer aromatisch  

zeer goede liefhebbersvariëteit, groeikrachtig en vruchtbaar  

66.... Légipont  ...................................... BE  . okt.  .  ........... D+V+S  middelmatig dik; groengeel; fijn, zeer smeltend, sappig vlees; tot 400m  

groeikrachtige, vruchtbare RUSTIEKE boomgaardvariëteit; piramidale 

kruin  

67.... Louise Bonne dʼAvranche .......... FR  . sep.-okt.  ..... D+S ..... tamelijk groot; groenrood; fijn, smeltend, zeer sappig, zacht, zoet 

 .  ....... ......................................................  ........  ...........  ....  ....... geparfumeerd; eerste kwaliteit; zeer vruchtbare RUSTIEKE boom  

68.... Maaspeer ...................................... BE  . nov.   ........... V .   ...... stevige RUSTIEKE boomgaardvariëteit uit het Maasland  

69.... Marguerite Marillat (M)  ............... FR  . e. aug.  ........ D+S ..... zeer groot; geel; halffijn, sappig, goede kwaliteit;  

groeikrachtig en vruchtbaar  

70.... Marie Louise (M)  ......................... BE  . nov.-dec. .  .. D+S ..... dik; smeltend; allereerste kwaliteit, vroege-goede opbrengst, windvast 

(Delcourt) .... ...................................................................... ..... zeer vruchtbare boom  

71.... Nec Plus Meuris (M)  ................... BE  . nov.-dec.  .... D+S ..... tamelijk groot; wit, zeer fijn, smeltend, zeer zoet, aromatisch 

 (Beurré dʼAnjou) ....  .....................  .......  ........  ...........  ....  ....... matige groeikracht, voldoende vruchtbaar (ZB)  
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Peren voor miljoenen 

Herman Vandommele,  2de uitgave gerealiseerd i.s.m. de NBS 
prijs: € 20  
+ PORT € 7 (België) en € 16 (rest van Europa) 

Educatieve brochure 4: Fruitvariëteiten en hun 

gebruik van verleden tot heden 

Publicatie over het gebruik van fruit in al zijn facetten 
prijs: € 15  

+ PORT € 3 (België) en € 8,50 (rest van Europa) 
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72.... Notaire Lepin  .............................. FR  . jan.-mei.  ..... D   ....... vrij groot, smeltend, zoet, kruidig/vroege, goede opbrengst warme 

standplaats  

73.... Nouveau Poiteau (M)  .................. BE  . okt.  .  ........... D   ....... groot; bruingroen langwerpig; fijn, boterig, smeltend, sappig, zoet; 400 m 

(Bougiepeer) ....  ...........................  .......  ........  ...........  ....  ....... vlug buikziek; zeer groeikrachtig en vruchtbaar; RUSTIEKE gezonde boom 

74.... Olivier de Serres (M) ................... FR  . jan.-feb.  ...... D+S ..... middelmatig, rond van vorm, wit, fijn, smeltend, sappig, zeer zoet en  

aangenaam aroma; allereerste kwaliteit  

75.... Passe Colmar (Hardenp.) (M)  ..... BE  . jan.-feb./nov. D .  ....... middelmatig dik, zeer fijn smeltend, sappig, zoet, zonnige muur in 

Leivormen  

76.... Passe Crassane (M)  ................... FR  . jan.-feb.  ...... D .  ....... tamelijk groot, rond; bruingroen; goed smeltend, sappig; eerste klasse  

weinig groeikrachtig, zeer vruchtbaar, vraagt goede bodem en warme 

standplaats 

77.... Paterspeer (Krijgspeer)  .............. BE  . nov.-feb. ...... V+S ..... uiterst mooie harde  peren met rode blos, goed bewaarbaar, typ. stoofpeer  

78.... Précoce de Trévoux  ................... FR  . aug.   ........... D+S ..... middelmatig groot; fijn smeltend, zoet aangenaam aroma  

b  Précoce de Trévoux - dubbel  .......  .......  ........  ...........  ....  ....... uitstekende vroege variëteit, tot 400 m hoogte  

79.... Président Drouard  ...................... FR  . dec.-feb.  ..... D   ....... zeer groot, sappig, halfsmeltend/vroege, hoge, regelmatige opbrengst  

80.... Rode Anjou  .................................  ....... nov.-dec.  .... D+S ..... Rode selectie uit Beurrée d’ Anjou, zeer mooie vrucht 

81.... Saint Mathieu  .............................. FR  . sept.-nov.  ... V … ..... hard, regelmatige productie  

82.... Saint Rémy  .................................. FR  . dec.-zomer.  V+S ..... zeer dik; groen; wit, zeer hard vlees; enorm bewaarvermogen, z. g. 

stoofpeer  goede dracht en groei; RUSTIEKE boom, voldoet zelfs op 

matige bodems 

83.... Seigneur Esperen (Esp.) ........... . BE  . sept.-okt.  .... D+S ..... tamelijk groot; zeer fijn, smeltend, sappig, zeer zoet, uitstekend aroma  

(Belle Lucrative)  ...........................  .......  ........  ...........  ....  ....... allereerste kwaliteit; matige groei, zeer vruchtbaar; RUSTIEKE boom  

84.... Soldat Laboureur (Esp.) (M)  ...... BE  . okt.-nov.  ..... D+S ..... tamelijk groot; half smeltend; eerste kwaliteit  

85.... Souvenir du Congrès  ................. FR  . aug.-sept.  ... D   ....... zéér grote vrucht, eerste kwaliteit, verfrissend regel matig, vruchtbaar, 

struik, leivormen, spil  

86.... Triomphe de Jodoigne (M)  ........ BE  . nov.-jan.  ..... D+S ..... zeer dik; smeltend; eerste kwaliteit; zeer sappig, zoet; vroege dracht  

(Bouvier) .......................................  .......  ........  ...........  ....  ....... groeikrachtige en vruchtbare boom, warme standplaats  

87.... Triomphe de Vienne  ................... FR  . b. sep.  ........ D+S ..... zeer groot, lang peervormig; geelbruin; wit, fijn, smeltend, zoet 

aroma goede dracht en groei, voor alle vormen geschikt; eerste kwaliteit  

88.... Urbaniste (Coloma)  ..................... BE  . okt.-nov.  ..... D   ....... middelmatig groot, zeer fijn smeltend, allereerste kwaliteit, vruchtbaar  

89.... Williamsʼ Bon Chrétien  .............. GB  . sept.  ........... D+S ..... groot, zeer fijn, smeltend sappig vlees, sterk gemuskeerd, eerste kwal. 

b  Williamsʼ Bon Chrétien - rood  .......  .......  ........  ........... S .  ....... groeikrachtige, zeer vruchtbare variëteit  

90.... Williamʼ Duchess  ........................ GB  . okt.  .  ........... D+S ..... zeer grote vrucht, smeltend boterachtig, uitzonderlijk sappig  

(Pitmaston)  ...................................  .......  ........  ...........  ....  ....... zeer goed ziektebestand en groeikrachtig  

91.... Winterkeizerin  .............................  ....... okt.  .  ........... D+V+S groot, gelijkend op Clappʼs; van tweede kwaliteit, zeer groeikrachtig  ......   

92.... Witte Kriekpeer  ........................... BE  . e. jul.-b. aug. D+V .... groene vrucht; RUSTIEKE boom; cf. bruine kriekpeer  

93.... Zomerkeizerin  ............................. BE  . sept.  ........... D+V ..... groot, peervormig, geelrood; fijn, smeltend, zoet groeikrachtige, 

vruchtbare, RUSTIEKE boom in hoogstamvorm  

94.... Zwijndrechtse Wijnpeer  .............  ....... nov. .  ........... D+V+S middelmatig; groen-roestig; saprijk, zoet, goed aroma  

95.... Cassandra………………………… BE  . okt. ..  ........... D .  ....... kruising Joséphine de Malines en Doyenné du Comice, goed bewaarbaar,  

                                                                                         uitmuntende kwaliteit. 

Dwergperen 

 
Pironi® ‘Joy of Kent’, Pironi® ‘Little Sweety’, Garden Gem® - Pyred, Delbard d’Automne® - Delsanne, Belle Hélène® - Delbuena 
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Bijzondere perenvariëteiten 
De meeste van de perenvariëteiten zijn ook beschikbaar als laag aan de grond veredelde 

struiken of leivormen, op Kwee A, indien nodig met tussenstam (K.A.T.). Leivormen op 

Pyruszaailing zijn eveneens te bekomen. 

 Bergamotte Philippot (Stoofpeer) FR  winter Navarra    

 Winter Nelis BE nov.-jan. Noordhollandse suikerpeer NL sept. 

Alexandrina BE   Nouvel Fulvie BE okt.-nov.  

Barry    Paddepeer  BE okt.-nov.  

Belle de Bruxelles sans Pépin BE   Papa Leclère BE   

Beurré Curtet BE sept.-okt.  Pierre Corneille  sept.-nov.  

Beurré d'Enghien BE okt.-nov. Pistoolpeer BE okt.-nov  

Benita®: kruising   (Jap.peer x Eu. 

peer) 
CH sept. Précoce de Jodoigne BE juli-aug.  

Brusselse Dame BE aug.-sept. Proosten  juli-aug. 

Canadapeer BE juli-aug. Rising Summer DE juli-aug. 

Concorde GB okt.-nov Roosjespeer NL okt.-nov.  

Cuisse-Madame (Rising Summer) FR aug. Santa Maria IT aug.-sept.  

Des deux Soeurs (Knoop) (M) BE okt.-nov.  Schweizer Bergamotte CH okt.-nov. 

Fondante Thirriot FR sept.-okt. Sijsjespeer NL aug.  

Ganzebol  BE   Sint-Michielspeer BE sept.-okt.  

Grauwvellen BE  Souvenir du Congrès   

General Totleben BE okt.-nov.  Souvenir Xavier Grégoire BE  

Groene Juffer  sept.-okt.  Suikerpeer (stoofpeer) NL sept.-okt. 

Klotjespeer BE okt.-nov.  Supertrévoux NL aug. 

Knotspeer  BE aug.-sept.  Suypeer (stoofpeer) NL sept.-dec. 

Korsoneispeer BE sept.  (Tardive De Ninove) BE okt.-nov. 

Kruidenierspeer NL aug. Williams d’ Hiver FR nov.-jan. 

Louis Grégoire BE sept.-okt.  Winternelis BE jan.-maa. 

Madame Bonnefond FR nov.-jan. Winterrietpeer (stoofpeer) NL nov.-dec. 

Madame Grégoire    Zépherin Grégoire BE  

 

 
 
 
 

 

 

Gemeentelijke subsidie voor hoogstamboomgaarden 
Vele gemeentes in Vlaanderen willen de kleine landschapselementen, waaronder de hoogstam- 

boomgaarden, behouden en ondersteunen door het verstrekken van gemeentelijke subsidies. Of dit 

voor uw gemeente het geval is, kan u steeds navragen bij de gemeentelijke milieudienst.  

Met enkele Limburgse gemeentes (Riemst, Borgloon, Wellen en Zutendaal) heeft  de NBS een 

overeenkomst afgesloten. Deze gemeentes komen voor een groot gedeelte tussen in de aanlegkosten 

van een hoogstamboomgaard, geplant door onze sociale werkplaats NBSW. Meer info hieromtrent 

kan u navragen op ons secretariaat.     
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Hoogstamfruitbomen in Limburg –  

deel II: appels 

Uitgave van NBS i.s.m. met provincie Limburg, 264 p. 

prijs: € 30 + PORT € 7 voor België en  

€ 16 (rest van Europa) 

 

Hoogstamfruitbomen in Limburg - 

deel I: peren 

Uitgave van NBS i.s.m. met provincie Limburg, 172 p. 

prijs: € 25 + PORT € 7 voor België en  

€ 16 (rest van Europa) 

 

 

                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
.  

FRUITWIJZER – Plantadvies voor streekeigen 

hoogstamfruitbomenin de provincie Antwerpen 

4-kleurendruk en 164 blz. in A4-formaat, genaaid 

prijs: € 10 

+ PORT € 7 (België) en € 16 (rest Europa) 

Hoe bestellen? 

Bij het aankopen van boeken gebeurt de verzending steeds op risico van de koper. 

Portkosten zijn steeds afhankelijk van de actuele posttarieven. 

Overschrijven kan op rekening van NBS: BE65 4518 5253 9196 (BIC KREDBEBB) 

Het aangetekend verzenden van bestellingen is mogelijk mits bijkomende kosten. 

 

Hoogstamfruitbomen 

In West-Vlaanderen 

Herziene uitgave gerealiseerd i.s.m. de NBS 

prijs: € 6 

+ PORT € 7 (België) en € 16 (rest van Europa) 

 

 

Bijlage bij Pomologia 2022/3 Plantfolder 2022 p.13 

 



 

Bijlage bij Pomologia 2022/3 Plantfolder 2022 p.26  

 

Noten voor miljoenen 

Herman Vandommele,  2de uitgave gerealiseerd i.s.m. de NBS 
prijs: € 20  
+ PORT € 7 (België) en € 16 (rest van Europa) 

Okkernoot 

▪zaailing  Grootvruchtige zaailing Juglans regia in Ho, ha 

▪geënte noten in Ho, ha  
 
-Axel .................(NL) … ............... zeer grote vrucht, eetbaar gedeelte 

 ............. ………………... .............. echter niet in verhouding gezien de 

……………………… ................... erg dikke schaal.  

-Broadview ... (Brits CO) ............. zeer winterhard, grote, vroege 

…………………………. .............. vruchtbaarheid, gekoppeld aan een 

…………………………. .............. zwakkere groei, 47 mm groot, 11 tot 12 g. 

…………………………. .............. Zelffertiel (of Buccaneer).  

-Buccaneer ..... (NL) .... ................ winterharde, forse groeier, laat uitlopend, 38 mm groot, zelffertiel (of 

………………………… ............... Coenen of n° 16) 11 tot 12 g.  

-Coenen ...........(NL) ... ................. winterhard, goede groei, langwerpige noot 47 mm lang, 11 g.  

-Jupiter ........................ ................ Slowaakse selectie.  

-N° 16 ...............(VS)  

-Proslavski ......(BG)…   ............... Bulgaarse selectie, grootvruchtig 

-Plovdivski ......(BG)…. ................ Bulgaarse selectie, grootvruchtig 

-Rote Donau ....(DE) .................... (rode kern) goede groeier, 38 mm groot, zeer goede smaak.  

-Saturn .............(SK)...... .............. Slowaakse selectie vorstbestendige soort, goed geschikt voor niet te 

………………………….. ............. koude standplaatsen, vormt een goede aanvulling van het sortiment. 

En verder: Apollo – Big & Easy – Blanko - Fernette – Franquette – Lake – Lange van Lod – Maras 12 - Mars 

– Red Seal - Seifersdorfer - ...  

In kleine hoeveelheden beschikken we over een aantal zeer winterharde Roemeense selecties die 

uitblinken door hun weerstand, vruchtgrootte en nuttige massa. Er is keuze uit volgende kruisingen:  
 

-Sibisel 44 ..................................... Vrucht 46,5 mm, 12,5 g nuttige massa, laatst met uitbotten, vrouw. bloei 

……………………………  ..........  laatst, man. bloei laat, hoge opbrengst ± 2,33 ton/ha (NUCU LUI p.132).  

-Geoagiu 65 ............ ..................... Vrucht 50,5 mm, 12,5 g nuttige massa, vroegst rijp, hoge opbrengst ± 2,08 
……………………………   ......... ton/ha (NUCULUI p.133).  

-Germisara .............. .................... Vrucht 47 mm, meer dan 14 g nuttige massa, grote vruchten met een zeer 

……………………………    ........  hoge opbrengst, na 15 j. meer dan 3 ton/ha (NUCULUI p.136).  
-Sarmis .................... ..................... Vrucht 41,5 mm groot, 11,5 g nuttige massa, vrouw. bloei laatst, laat 

……………………………….. ..... uitlopend, rijpt eind september - begin oktober.  

-Geoagiu 44*4-360 .. .................... Vrucht 44,5 mm, 12,8 g nuttige massa, vroegst met uitbotten, vrouw. bloei 
……………………………….. ..... vroeger, rijpt laatste week september.  

-Geoagiu 4*44-430 .. .................... Vrucht 40 mm groot, 12,2 g nuttige massa, vrouw. bloei vroeger, rijpt 

………………………………… ... voorlaatste week september.  
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     BESTELBON 

NBS-SAMENAANKOOP ‘FRUITVARIETEITEN VAN WELEER’ 

Ondergetekende: ...............................................................................................        

Naam en voornaam: ............................................................................................ 

Straat en  nr.: ....................................................................................................... 

Postcode.: ........................ Gemeente: ..................................................................... 

Telefoon: .............................................................................................................  

e-mailadres: .................................................................................................... ..... 

Datum en handtekening: 

Wenst volgende planten te bestellen (in volgorde van de bestellijst a.u.b.!) 
Niet vergeten de gewenste vorm te noteren:    ........ H………………..Hoogstam 
 .  ....................................  .....  ..........  ........................ h……………….…Halfstam 
 .  ....................................  .....  ..........  ........................ S …………….Spil of struik 
 .  ....................................  .....  ..........  ........................ L………………….Leiboom 
 

 Aantal Vorm Variëteit Prijs 
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Naam en Voornaam:……………………………………………………………………. 

Aantal Vorm Variëteit Prijs 
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   PRUIM 

 

 
 
 
 
 

Nr. ..NAAM ………………………. H …....RIJPT.. GEBR.VORM …………..…EIGENSCHAPPEN ..................BESTUIVER 

1...... Altesse de Juillet  ........................   ...... e. juli-b. aug. D   ....... langwerpig, blauw, vroeg rijpende Kwets  

2...... Angelina Burdett  ........................   ...... 1 h. aug.  ..... D   ....... matig groot, donker paars, zoet en aromatisch 
3...... Anna Späth  ................................. HU .. m. sept.  ...... D+S ..... groot; rood-blauw; sappig, zoet aangenaam aroma; allereerste kwaliteit  

uitzonderlijk vruchtbaar; vrij sterke groeier (ZB) 
4...... Belle de Louvain  ......................... BE  . 1 h. aug.  ..... D+V+S  middelmatig tot groot; blauw; zeer goede drager; goede handelsvariëteit 

(Van Mons) .................................................................. ...  ....... type is 14 DAGEN VROEGER dan oorspronkelijke variëteit; RUSTIEKE 
boom (ZB) 

5...... Belle de Thuin .............................. BE  . h. aug. ......... D .  ....... gele pruim, zeer goede kwaliteit 
6...... Benedictienen ..............................  ....... e. aug. ......... D+V ..... degelijke vroegere bakpruim, steen komt gemakkelijk los, vlaaipruim 
7...... Bleue de Belgique  ...................... BE  . 1 h. aug.  ..... D+S ..... middelmatig groot, rond; paarsblauw; sappig, zoet, eerste kwaliteit   

vrij zwakke groeier, typische RUSTIEKE boomgaardvariëteit (ZB) 

8...... Bullens Blauwe  ........................... BE  . 1 h. aug.  ..... D   ....... middelmatig groot, rond, blauw, zoet 

9...... Bryanston Gage  ......................... GB  . 2 h. aug.  ..... D   ....... selectie uit Reine Claude Crottée 

10.... Bühler Frühzwetsche  ................. DE .. e. juli- b. aug.D   ....... middelgroot, blauwe ovale vruchten, losse pit 

 

11.... Cambridge Gage  ........................  GB  aug.   ........... D.  ....... selectie uit Reine Claude Crottée 

12.... Coe’s Golden drop  .....................  GB  sept.  ........... D    ...... helgele ronde pruim, lekker, middelmatig groot 

13.... Czar The  ......................................  GB  e juli-h. aug. D+S..... middelmatig, rond; donkerblauw; aangename smaak en grote dracht (ZB)  

14.... Diepenbeekse Pruim  ..................  BE . e. juli-b. aug. D+V  .... middelgroot; donkerblauw; geel, vast vlees, vruchtsteen los (Keizelpruim) 

RUSTIEKE, lokaal Limburgse boomgaardvariëteit; opgerichte groei  

15.... Drap dʼOr Esperen  .....................  BE . e. aug.  ........ D .  ....... middelmatig dik; goudgeel; matig vast, geel vlees; eerste kwaliteit  

16.... Dubbel Boerenwitte ....................  NL  . 1 h. aug.  ..... D+S ..... klein; witgeel; matig vast, geel, deegachtig vlees  

17.... Dubbele Altesse  .........................  ....... h. sept.  ....... D+V+S  groot; blauwzwart; vast, groen vlees, eerste kwaliteit (deels ZB) 

(Dubbel Bakpruim Italiaanse Kwets) .....  ........  ...........  ....  ....... zeer vruchtbaar; RUSTIEKE boomgaardvariëteit  

18.... Early Laxton  ................................ GB  . h. juli  ........... D ...... .. klein; bleek-rood; sappig, geel vlees (ZB) 

19.... Early Rivers Prolific ….. .............. GB  . h. juli  ........... D+V+S klein; rood zwart; fijn, sappig, zoet (ZB) 

(Vilvoordse)  ..................................  .......  ........  ...........  ....  ....... groeikrachtig maar houdt kleine kroon  

20.... Early Transparant Gage ….. ....... GB  . h. aug. ......... D+V ..... geel met rozerode spikkels en blos, zeer lekker, middelmatig groot (ZB)  

21.... Edwards ………….. ...................... US  . 1 h. sept.  .... D+V  .... blauw, zeer productief, goede smaak 

22.... Elena (Sharkatolerant)  ................. DE  . 2 h. sept.  .... D+V ..... middelgroot, ovaal, donkerblauw, losse steen, goede smaak  

23.... Enkele Altesse .......  ....................  ....... e. sept. ....... D+V . ... middelmatig tot klein; violet; geelgroen, sappig vlees van allereerste 

kwaliteit (ZB) 

(Enkel Bakpruim, Duitse Kwets)  ...  .......  ........  ...........  ....  ....... voor taarten en drogen; zeer vruchtbare, oude variëteit; aardt overal  

24.... Gelbe Hauszwetsche ..................  ....... b. aug.  ........ D   ....... goudgeel, harmonisch zoete smaak, losse steen 

25.... Golden Japan  .............................  ....... juli. ……… ... D .  ....... rond, Prunus Salicina, geel-roodachtige huid (Japanse pruim)  

26.... Groveʼs Late Victoria  ................. GB  . 2 h. sept.  .... D+V  .... middelgroot; lang; rood; steen los  

27.... Jefferson  ..................................... US  . sept.  ........... D+S ..... groot, langwerpig; geelgroen met rode vlekjes; zacht, zoet fijn aroma  

28.... Jojo   ............................................. DE  . sept.  ........... D+V  .... langwerpig, blauw, sharkatolerant, houdt lang aan de boom (ZB) 

29.... Kattetongen  ................................ BE  . 1 h sept.  ..... D+V  .... middelgroot; langwerpig; blauw goede groeier; RUSTIEKE boom; 

(= Steen op steen) ........................  .......  ........  ...........  ....  ....... twee steendelen in vrucht 

30.... Kirkeʼs Plum  ............................... GB  . e. aug.  ........ D   ....... groot; violet-zwart; sappig, zoet, aangenaam aroma; steen los van vlees    

groeikrachtige, RUSTIEKE boom  

31.... Magna Glauca  .............................  ....... e. jul.-b. aug D   ....... matig groot, rond; blauwpaars; sappig, zoet, goede kwaliteit zeer sterke  

groeier, hoge producties maar onregelmatig  

32.... Mirabelle de Nancy  .....................  ....... 2 h. aug.  ..... D+V+S  klein; geel rood; zeer zoet, allereerste kwaliteit voor alle gebruik (ZB)  

zeer vruchtbare, kleinkronige boom; 15de 
 

eeuw (ZB) 

33.... Mirabelle d’Octobre ..... ............... .FR . e. sept.  ....... D+V  .... matige kwaliteit en vruchtbaarheid (ZB)   

34.... Mirabelle Herrenhäuser  .............  .......  ........  ...........  ....  ....... (ZB) 

35.... Myrobalaan (geel of rood)  ...........  .......  ........  ...........  ....  ....... (ZB) 

36.... Monarch  ......................................  ....... h. sept.  ....... D+V  .... groot, rond; blauw; vast, groen vlees; matige opbrengst (deels ZB) 

 .............................................  .......  ........  ...........  ....  ....... Tamelijk zwakke groeikracht 

37.... Monsieur Hâtif  ............................ FR  . b. aug. ......... D+S ..... groot; rood-paars; typisch geel vlees, zacht en sappig; goede kwaliteit  

(medaille de Gand)  .......................  .......  ........  ...........  ....  ....... matig groeikrachtige, vruchtbare, RUSTIEKE, gezonde bomen  

38.... Monsieur Jaune  .......................... FR  . 1 h. aug.  ..... D   ....... Geel, rode stippen, rond tot licht ovaal, klein  

Alle pruimenrassen zijn in hoog-, halfstam en struikvorm te 

bekomen en dit in 1-, 2- of 3-jarige veredeling.                   

Plantafstand  

6 - 7 m voor hoogstam- en halfstamvorm veredeld op zaailing aan te  
passen volgens bodemtoestand  

1 - 2 m voor struikvormen  

Bijzondere vormen van dit jaar: zie laatste kolom  
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Pruimen voor miljoenen 

Herman Vandommele,  2de uitgave gerealiseerd i.s.m. de NBS 
prijs: € 20  
+ PORT € 7 (België) en € 16 (rest van Europa) 
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39.... Ontario  ........................................ VS .. .aug.  ........... D+V ..... groot; geel; zoet, sappig; ietwat gelijkend op R.C. dʼOullins (ZB) 

40.... Oogstpruim  ................................. BE  . 1 h. juli ........ D+V+S  klein, blauw; zoet, sappig; goed loskomend van steen; kleine kroon (ZB)  

41.... Opal  ............................................. ES  . e. juli-b. aug. D+S .....  tam klein; paars-geel matige tot zwakke groeier, goede productie (ZB) 

42.... Palokes ........... ............................. BE  . e. sept.  ....... V .  ....... allerkleinste, rond, blauw pruimpje; dubbel zo groot als de sleedoom (ZB)  

43.... Ponds Seedling  .......................... GB  . sept.  ........... D+V ..... grote, langwerpige, roodpaarse pruim  

44.... Perzikpruim  .................................  ....... e. juli-b. aug. D   ....... zeer groot; rood bruin; vast, zoet, eerste klasse mooi dessertfruit  

(Prune Pêche) .................................................................  ....... gezonde RUSTIEKE boomgaardvariëteit  

45.... Priesterkes (Dubbel)  ................... BE  . h. aug.  ........ D+V+S  klein; geel-rood-blauw; kleinkruinige oude liefhebbersvariëteit  

46.... Professor Collumbien . ............... BE .. h. aug.  ........ D+S ..... groot, ovaal; paarsblauw; goede kwaliteit maar wisselvallige dracht  

matige groei; zeer vroege bloei; vrij veel taksterfte  

47.... Queen Victoria  ............................ GB  . e. aug.  ........ D+V+S  groot, ovaal; bleekrood; steen goed los van vlees; goed voor tussen- 

planting eersteklas verwerkingspruim; gevoelig voor loodglans; (ZB) 

48.... Reine Claude Crottée  .................  ....... 2 h. aug.  ..... D+S ..... middelmatig; geelgroen met rode stippen; zeer zoet, buitengewoon  

 . (15de E.) ......................... ...............  .......  ........  ...........  ....  ....... aroma allereerste kwaliteit; variabel tot zwak dragend  

49.... Reine Claude dʼAlthan  ............... HU  . 2 h. aug.  ..... D+S ..... groot, rond; zeer mooi paarsroze; fijn, goudgeel, sappig, zoet vlees,  .  

(Conducta) .................................................................... ..  ....... zeer sterkgroeiend; zeer vruchtbaar; RUSTIEKE boom voor gunstige 

bodems  

50.... Reine Claude Descardre  ............ BE .. 1 h. aug.  ..... D    ...... selectie uit Reine Claude Crottée  

51.... Reine Claude d’Eculy  ................. FR  . h. aug.  ........ D   ....... grote, gele vruchten, zeer sappig en geparfumeerd (ZB) 

52.... Reine Claude dʼOullins .... .......... FR ...h. aug. ......... D+V+S  groot, rond; geel; sappig zoet, eerste kwaliteit; alle toepassingen (ZB)  

zeer groeikrachtige en vruchtbare RUSTIEKE boom  

53.... Reine Claude de Bavay ...... ........ BE .....sept.-okt.  .. D+S ..... groot; geelgroen; vast, rijkelijk zoet, eerste kwaliteit aroma (ZB) 

goede groeier, vraagt warme standplaats om tot volle rijpheid te komen  

54.... Reine Claude Morros  ................. BE .. aug. .  ........... D   ....... blauw paarse, ronde pruim, iets zurig, rond 

55.... Reine Claude Souffriau  .............. BE  . aug.   ........... D+S ..... groot, rond; blauw bedonsd; goede kwaliteit sterke groeier; middelmatige 

productie  

56.... Reine Claude van Schouwen  .... NL  .. 1 h. aug.  ..... D+S ..... zoals R.C. dʼOullins, maar violet-rode vruchthuid  

57.... Reine Claude Verte  ....................  ....... 2 h. aug.  ..... D+S ..... groengele Reine Claude, groter dan Crottée, zeer oude variëteit  

58.... Reine Claude Violette .................  ....... aug.-sept.  ... D   ....... middelgroot; violet; allereerste kwaliteit; zeer vruchtbaar, zeer oude 

variëteit  

59.... Royal de Vilvorde  ....................... BE  . b. sept. ........ D+S ..... zeer groot, verlengd; groen met rood; halffijn, vast, geel vlees eerste 

kwaliteit  

60.... Ruth Gerstetter  ........................... DE  . 1 h. juli ........ D+V  .... groot; blauw; middelmatig sappig, zoet, aromatisch wisselvallig 

vruchtbaar; oude RUSTIEKE boomgaardvariëteit 

61.... Sainte Cathérine  ......................... BE  . e. sept.  ....... D….. .... .klein, langwerpig; GEEL; sappig, vast, zoet vlees met aangenaam  

 .  ......................................................  .......  ........  ...........  ....  ....... aroma  

62.... Sanktus Hubertus (E. Swerts)  .... BE  . e. juli  .......... D+S .....  ....... matig groot; blauw bedonsd; sappig, zoet  

zwakke groeier met afhangend hout; zeer goede opbrengst 

63.... Sint Katrien  ................................. BE  . 1 h. sept.  .... D+V  .... middelmatig groot; BLAUW; zoet-zuur; aangenaam aroma RUSTIEKE 

oude boomgaardvariëteit, gezonde groeier 

64.... Stanley  ........................................ VS  . e. aug.-b. sept.  V  .... zeer groot, langwerpig; donkerblauw; sappig, vast, groen vlees enorme 

dracht en groeikracht; steen vast aan vlees  

65.... Sultan (President)  ........................ GB  . e. sept.  ....... D+V+S  zeer groot, langwerpig; blauw-geel; sappig, zuur-zoet fijn aroma, zeer 

sterke groeier, goede maar wisselvallige productie, wel goed rendement 

66.... Thames Cross  ............................ GB  . aug.   ........... D   ....... zeer groot, oval, geel met rozerode blos, zoet, lekker 

67.... Top (Sharkaresistent)  .................. DE  . e. sept.  ....... D+V  .... ovaal, donkerblauw, sappig, zeer losse teen (ZB)  

68.... Tragedie  ...................................... BE  . e. juli-b. aug. D   ....... rood  violet, matige smaak 

69.... Violette Pruim .............................. BE  . e. juli-b. aug D .  ....... violet, matige smaak 

70.... Vroege Tolse  ............................... NL  .. juli-b. aug.  .. D+S ..... Iijkt sterk op M. Hâtif; blauw; gevoelig voor barsten en vruchtrot matige 

groeier; goede productie 

71.... Warwickshire Drooper  ............... GB  . 1 h. sept.  .... D+V  .... middelgroot, ovaal; geel, ietwat dʼOullins aroma (ZB) 

72.... Washington  .................................  ....... 2 h. aug.  ..... D   ....... zeer groot, verlengd; geel; sappig, zoet, licht aangenaam zuur 

73.... Wignon  ........................................ BE  . 2 h. sept.  .... D+V  .... eerste kwaliteit dessert; vruchtbare boom, blauw, rond  
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Leivormen (L) aan muur of draad  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoogstammige leivormen 

van peer, appel, ... voor het bekleden van gevels of aan draad.  
Mogelijkheden op vraag.  

kleine leivormen - Een hele reeks appel- en peervariëteiten zijn als drietak of snoer te 

bekomen om zelf te vormen. 
 

 

Mogelijke te creëren vormen zijn:   ..........  ..........  

- recht snoer (1)  .......................  .....  ..........  ..........  

- horizontaal snoer  ...................  .....  ..........  .......... - Voor appels op onderstam: 

- U-vorm ...................................  .....  ..........  .......... M7, M26, MM106, MM111 

- palmet met 1, 2, 3 etages (3)  .  .....  ..........  .......... - Voor peer op onderstam: 

- Verrierpalmet (2) ...................  .....  ..........  .......... Kwee A of K.A.T. 

Cursus Snoei van Leifruit 

Ga zelf aan de slag met leivormen. Deze cursus behandelt o.a. de  

teelt, opkweek, snoei en geleiding van leivormen als rechte snoeren,  

schuine snoeren, U-vormen, palmetten, enz. Hij is rijk aan figuren. 

 € 10 

+ PORT € 7 (België) en € 16 (rest van Europa) 

 

1 

2 

3 
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                                   KERS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  De kersenvariëteiten die onderlijnd staan zijn ook verkrijgbaar als spil op zwakker groeiende onderstam Gisela 5®.     

 

Nr. ..NAAM ………………………. H …....RIJPT.. GEBR. VORM…………..EIGENSCHAPPEN ...................BESTUIVER 

1...... Allegria .........................................  ....... FR ... 1 h. juli V .  ....... kriek, matig productief, weinig gevoelig voor Monilia en Pseudo- 

monas 

2...... Abbesse de Mouland  ................. BE  . h. juli  .......... D+V  .... middelmatig dik; zwart met zwart sap, wijnbereiding en dessert  

(Eisdense)  ....................................  .......  ........  ...........  ....  ....... grote en regelmatige dracht; RUSTIEKE boom  

3...... Anglaise Hâtive ........................... GB  .  ........  ...........  ....  ....... middelmatig dik, helrood, transparant tot lichtroze vruchtvlees, zacht  

(= Tôt et Tard) (Amarel)  ...............  ....... e. juni  ......... D+V .....  

4...... Bellense Bruine  .......................... BE  . h. juli  .......... D .  ....... donker, matig groot 

5...... Bellise® ........................................ CA .. h.-e. juni ...... D .  ....... donker matig grote vrucht, zeer productief 

6...... Bigarreau Cardinaels  ................. BE  . h. juli  .......... D .  ....... groot; bruinrood; vast, sappig, knappend vlees  

(Kardinaalse)  ................................  .......  ........  ...........  ....  ....... groeikrachtige, gezonde, RUSTIEKE oude boomgaardvariëteit  

7...... Bigarreau de Mai  ........................ DE .. b. juli  ........... D .  ....... rood tot donker rood, stevige kers  

8...... Bigarreau ELTON  ....................... GB .. h. juli  .......... D.. ....... geel met rode blos, middelmatig groot, goede productie, sterke groeier 

9...... Bigarreau Esperen  ..................... BE  . 1 h. juli ........ D.. ....... dik; geelrood gevlekt; een der mooiste Bigarreauʼs  

(Capucienen,Big. Rose et Blanc) ..  .......  ........  ...........  ....  ....... groeikrachtige RUSTIEKE boomgaardvariëteit  

10.... Bigarreau Moreau  ....................... FR  . e. mei-b juni D .  ....... groot; donker paars; vast, sappig, goede groeier  

11.... Bigarreau Napoleon  ................... DE  . 1 h. juli ........ D+S. .... groot; rood, vast, zoet vlees  

12.... Bigarreau Noir dʼEspagne  ......... 1552 h. juli  .......... D   ....... groot; zwart; knappend zoet  

13.... Bigarreau Ossekop  .................... BE  . h. juli  .......... D  . ...... groot, donker  

14.... Bigarreau Van  .............................  ....... b. juli  .......... D+S ..... tamelijk groot; paars; vast, sappig, goed zoet en aromatisch  

15.... Bigarreau van PIRINGEN  ........... BE  . h. juli  .......... D  . ...... selectie Hedelfinger Riesenkirsche  

16.... Bigarreau Burlat  ......................... FR  . e. mei-b. juni D+S .... zeer dikke knapkers; donkerrood; goede handelswaarde  

17.... Bigarreau Victor  ......................... BE  . h. juli  .......... D..  ...... middelmatig groot, bonte kers 

18.... Blauwe Bigarreau  ....................... BE  . h. juli  .......... D+S… . selectie Hedelfinger Riesenkirsche  

19.... Boterkers  .................................... BE  . 1 h. juli ........ D+S ..... volledig gele knapkers, zeer goed, weinig last van vogels  

(Büttners Yellow)  .......................... GB ..  ........  ...........  ....  ....... goed en regelmatig vruchtbaar  

20.... Brabanders - LUKKERS  ............. BE  . h. juli  .......... D+V  .... klein, donker bruin  

21.... Broechemse  ................................ BE  . e. juni  ......... D    ...... middelmatig groot, roodbruin  

22.... Brugse Kortsteel  ........................ BE  . 1 h. juli ........ D+V  .... AMAREL; lokaal Montmorency-type; kleurloos sap  

23.... Canada Giant  .............................. CA  . 1 h. juli ........ D+S ..... zeer groot, rood  

24.... Carmen .........................................  ....... e. juni .......... D .  ....... zeer dikke vruchten, zeer productief, tamelijk zachte donkere vruchten 

25.... Colney  ......................................... GB .. h. juli i ........... D+V ..... Dik, donker, knappend 

26.... Cuvelieren  ................................... BE  . b. juli  .......... D .   ...... middelmatig dik; bruinrood blinkend; sappig, zoet, aangename smaak 

goede groeier; RUSTIEKE oude boomgaardvariëteit uit het Limburgse  

27.... Dikke Waalse  ..............................  ....... h. juli  .......... D+V  .... AMAREL, klein, helrood met kleurloos sap  

28.... Dönissens Gelbe Knoppelkirsche  .... 1 h. juli ........ D   ....... helgeel, middelmatig groot  

29.... Dubbele Meikers  .........................  ....... e. juni  ......... D+V+S  rood, middelmatig groot, selectie of synoniem van Anglaise Hâtive  

30.... Durone III ...................................... FR  . h. juli  .......... D .  ....... donker, groot, late bloei, productief  

31.... Franse Vroege  ............................ GB  . e. mei-b. jun  D+V+S middelmatig groot; donkerrood; sterke groeier  

(Early Rivers)  ...............................  .......  ........  ...........  ....  ....... gezonde RUSTIEKE boomgaardvariëteit 

32.... Frühe Rote Meckenheimer ......... DE  . h. juni .......... D+V ..... vroege, zeer vruchtbare variëteit, lange stelen 

33….Gorsemkriek  ............................... BE  . 2 h. juli ........ V+S ..... ZURE KRIEK; dik, donkerrood moreltype, donker sap, minder Monilia 

Alle kersenrassen zijn in hoog-, halfstam en struikvorm te 

bekomen en dit met 1-, 2- of 3-jarige kruin.  

Plantafstand  

8 - 10 m voor hoogstam- en halfstamvorm veredeld op zaailing of 

Limburgse Boskriek aan te passen volgens bodemtoestand                                                                        

4 - 6 m voor struikvormen op F 12/1 (en/of dwergtypen, zoals Gisela 5) 

Rijptijd  ...   1ste tot 3de kersenweek = vroegrijpend  

 ................   4de tot 6de kersenweek =  middeltijds rijpend  

 ................   7de tot 8ste kersenweek = laatrijpend  
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gevoelig! (ZB) 

33.... Harde Vellen (O.-Vl.)  ................... BE  . h. juli  .......... D    ...... dik; bruinrood, weinig barstgevoelig, grote vruchtbaarheid  

34.... Hedelfinger Riesenkirsche  ........ DE  . h. juli  .......... D+S ..... zeer groot; donkerrood-zwart; zeer groeikrachtig en vruchtbaar  

(“Bruine Bigarreauʼʼ genoemd)  .....  .......  ........  ...........  ....  ....... tamelijk bestand tegen barsten; goede handelsvariëteit  

35.... Hertford ........................................  ....... GB ... 2 h. juli D .  ....... dikke, donkere kersen 

36.... Impératrice Eugénie  ................... FR  . b. juni  ......... D   ....... donkerrood, witgeel vruchtvlees met kleurloos sap 

37.... Irena…….. ....................................  ....... e.jul   ........... D .  ....... late bloei, kruisbestuiving met Regina, groot, donker, lekker 

38.... Karina… ....................................... DE  . 2 h. juli ........ S .  ....... groot, donker, tamelijk late bloei  

39.... Kastanjekers  ............................... DE .. 1 h. juli......... D .  ....... matig groot, donker  

40.... Kelleris nr. 16  ..............................  ....... 2 h. juli ........ V+S ..... ZURE KRIEK; donkerrood; donker sap  

41.... Kernielse Zwarte ......................... BE  . b. juli  .......... D+V  .... groot; zwarte vruchthuid met zwart sap; wijnbereiding  
42.... Kleine Waalse (Troswalse)  .........  ....... 1 h. juli ........ V    ...... AMAREL; rosérood; sappig, week vlees; gelig sap  
43.... Kordia   ......................................... CZ… 2 h. juli ........ D+S ..... groot, zeer donker, hartvormig, vast, zeer lekker  

44.... Lapins   ......................................... CA  . h. juli  .......... D+S ..... groot, donker, zeer productief, rotgevoelig ZB 

45.... Lievelingen ..................................  ....... e. juni .......... D .  ....... donkere vroege kers 

46.... Merchant ...................................... GB .. h. juni .......... D+S ..... donker, sappige, zachte kers 

47.... Merton Premier  ........................... GB  . b. juni  ......... D   ....... middelgroot; donkerrood; vast, goede smaak, barstbestand 

48.... Merton Glory ................................ GB .. e. juni .......... D .  ....... groot, rood geblost, goede kwaliteit 

49.... Neskora  ....................................... SK  . h. juli  .......... V   ....... kriek, helrood, moniliabestand, weinig productief  

50.... Noordkriek (Morel)  ......................  ....... e. juli   .......... V+S ..... ZURE KRIEK; donkerrood; donker sap (ZB)  

51.... Pijlen…….. ................................... FR  . b. juni  ......... D   ....... donker, middelmatig groot, zacht  

52.... Polse (Laarnse)  ........................... BE  . e. juni - b juli D    ...... middelmatig groot, rustieke boomgaardvariëteit  

53.... Ramon Oliva (Vroege van Gelmen)  .... e. juni  ......... D   ....... RUSTIEKE Limburgse boomgaardvariëteit  

54.... Regina  ……. ................................. DE  . e. juli  .......... D+S ..... groot; bruinrood glanzend; vast, krakend, aromatisch zoet  

55.... Reine Hortense  ........................... FR  . juli  ..   .......... D    ...... groot, blinkend; bleekrood; sappig zoet-zuur; allereerste kwaliteit 

mooie amateursvrucht  

56.... Ridders  ........................................ BE  . h. juli  .......... D   ....... klein, donker  

57.... Rubin  ......................................... RO  . 2 h. juli......... D .  ....... donker, hartvormig, aromatisch, weinig barstgevoelig 

58.... Sam ….. ........................................ CA  . eind juni ...... D   ....... middelmatig groot, donker met rode schijn, matige smaak  

59.... Samba  ......................................... CA  . h.- e. juni ..... D .  ....... glanzend karmijnrode vruchten, kruisbestuiving noodzakelijk 

60.... Schaarbeekse Kriek  ................... BE  . b. aug.  ........ V+S ..... ZURE KRIEK  

61.... Schneiders Spate KnorpelkirscheDE  1 h. juli ........ D+S ..... zeer dik; glanzend, donkerrood, saprijk, zoet, aangenaam van smaak  

(foutief Hedelfinger genoemd 1)  ...  .......  ........  ...........  ....  ....... onregelmatige drager  

62.... Sint-Antoniuskers …… ............... BE …… ...  ........... D   ....... groot; rood, glanzend, sappige zoete zeer mooie knapkers RUSTIEKE  

oude boomgaardvariëteit 

63.... Skeena  ......................................... CA .. b.-h. juli ....... D+S ..... groot, donker, zeer productief (ZB) 

64.... Souvenir d’Antoine Nomblot  ..... DE  .  ........  ...........  ....  .......  middelmatig groot, rood tot donker  

65.... Star ……………… ........................ CA  . b. juli  .......... D .  ....... groot, donker, productief 

66.... Starblush ....................................... CA .. juli ...  ........... D+V ..... rode blos, goede smaak, groot (ZB) 

67.... Stella…. ........................................ CA  . h. juli  .......... D+S ..... tamelijk groot; donkerrood; vast, sappig (ZB)  

68.... Summit  ........................................ CA  . b. juli  .......... D+S ..... zeer groot, rood, sappig, matig productief 

69.... Sunburst  ..................................... CA  . b. juli  .......... D+S ..... groot, rood, zeer productief, rotgevoelig (ZB)  

70.... Sweetheart ® ............................... CA  . b. aug. . ....... D+S ..... groot tot zeer groot, glanzend karmijnrood, zelfbestuivend (ZB)  

71.... Sylvia  ......................................... CA  . b.. juli .......... D+S ..... grote, donkere vrucht, spurgroei, late bloei 

72.... Tamara  ......................................... CZ .. b.juli  ........... D .  ....... donker, zeer lekker aroma, tamelijk groot, blonde kers 

73.... Tôt et Tard .................................... BE  . h. juni .......... V .  ....... Amarel, rijpt onregelmatig, rood met transparant vruchtvlees 

74.... Udense Spaanse ......................... NL  .. juli  ..  ........... D+V  .... tamelijk groot; geelrood; vast, weinig gevoelige variëteit  

goede groeier; RUSTIEKE boom  

75.... Ulster  ......................................... US  . b. juli i ........... D .  ....... donkere kers, zeer productief 

76.... Varikse Zwarte  ............................ NL  .. b. juli  .......... D+V  .... zwart met donkerrood sap  

77.... Vanda  ......................................... CZ  . e. juni .......... D .  ....... vaste donkere zeer lekkere vrucht, zeer productief, weinig barstgevoelig 

78.... Vroege Krakers  ........................... BE  . b. juli  .......... D+V+S  vroege variëteit, rood tot donker, middelmatig groot  

79.... Waterkriek  ................................... BE  .  ........  ........... V .  ....... ZURE KRIEK; morel-type van goede kwaliteit, Iokale variëteit streek 

Dworp  

80.... Wijnkers  ...................................... NL  .. b. juli  .......... D+V  .... zwart 

81.... Wimmertingse Bigarreau  ........... BE  . b.-h. juli  ...... D .  ....... groot; geelrood; vruchtbare en goede handelsvariëteit, type "weinig 

barstgevoelig" 
82.... Witbuiken  .................................... BE  . h. juli  .......... D .  ....... middelgroot; geelrosé; knappend zoet, sappig  

(Vleeskers)  ...................................  .......  ........  ...........  ....  ....... RUSTIEKE boomgaardvariëteit  

83.... Witte Bigarreau  ........................... BE  . juli  ..  ........... D+V  .... matig groot; strogeel, blinkend, zoet  

(Witte Kraker) (Big. Blanc) ............  .......  ........  ...........  ....  ....... groeikrachtig en vruchtbaar  

84.... Zwarte Krakers .............................BE .. 2 h. juli ........ D+V  .... middelmatig groot; glanzend, bruinzwart; zeer stevige vrucht met 

 (Late Krakers)  .............................  .......  ........  ...........  ....  ....... tamelijke bewaarkracht; stevige groeier, vormt prachtige RUSTIEKE boom 
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                                       PERZIK, NECTARINE, ABRIKOOS, AMANDEL 

 

 
 
 

Nr. ..NAAM ………………………...RIJPT……….GEBR. …………………….EIGENSCHAPPEN ................................ 

1  ... Amsden  ................................ e. juni  .............. D  ....... middelmatig dik; geelwit vruchtvlees, zwakke tot matige groei, 

.......  ...............................................  ......  ..................  .......... goede dracht, goede vruchtbaarheid  

2  ... Charles Ingouf  ..................... b. aug.  ............. D  ....... dik; donkerkarmijnrood; groenwit vruchtvlees sterke groeier; 

.......  ...............................................  ......  ..................  .......... goede en grote vruchtbaarheid  

3  ... Delespaul  ............................. 1 h. aug.  .......... D  ....... goed, vast, witvlezig, regelmatig en goed dragend  

4  ... Lord Napier (Nectarine)  ....... b. aug.  ............. D  ....... gladde schil, rond en bleekgroen; vlees wit goede 

.......  ...............................................  ......  ..................  .......... groeikracht  

5  ... Madame Gaujard (B)  ........... 1 h. sep.  .......... D  ....... dik, bolrond; donker karmijnrood, wit-romig vlees  

6  ... Peregrine  ............................. e. aug.  ............. D  ....... wit-roze vruchtvlees sterke groeier; grote vruchtbaarheid  

7  ... Reine des Vergers  .............. b. sep.  ............. D  ....... tamelijk dik; donkerrood, vlees groenwit zeer goede 

.......  ...............................................  ......  ..................  .......... groeikracht; goed bestand tegen ziekten  

8..... Rode Muizen  ........................ e. aug.  ............. V  ....... rode schil en bloedrood vruchtvlees, ook “Rode 

.......  ...............................................  ......  ..................  .......... Wijnbergperzik” (D)  

....... “Grijze muizen” ......................  ......  ..................  .......... goed voor opleg  

9  ... Vaes Oogst  .......................... h. aug.  ............. D  ....... wit vruchtvlees, sterke groeier, goede vruchtbaarheid  

10  . Wassemberger  .................... 1 h. sept.  ......... D  ....... wit vruchtvlees, sterke groeier, goede vruchtbaarheid  

 
Bijzondere variëteiten  

- Broechemse  ................................. b. aug. .............. D  ....... grote gezonde boom, zeer vruchtbaar, witvlezig        

- Champion  .....................................  ......  .................. D  

- Dwergperzik  .................................  ......  .................. D  

- Fertile de Septembre  ................... h. sept.  ............ D ........ stevig, gezond ras met goede groeikracht                                        

- Galopin (Nectarine) ..................... aug  .................. D ........ karmijnrode vrucht, zeer sappig vlees  

- Johny Brack  ................................. h. aug. .............. D  

- Bénédicte ......................................  ......  .................. D  

- Lieveling  ....................................... b.aug.  .............. D  .......  rode huid, witvlezig, zeer gezond, goed vruchtbaar  

- Madame Blanchet (Nectarine)  ....  ......  .................. D  

- Red Haven  .................................... 2 h. aug. ........... D ........ geel vruchtvlees, middelmatige groei, regelmatige dracht  

- Ruby Gold (Nectarine)  ................  ......  .................. D  

- Sungrand (Nectarine)  ..................  ......  .................. D 

Alle perziken, nectarines, abrikozen en amandel zijn in 

hoogstam, halfstam, spil of struikvorm te bekomen en dit met 1-, 

2- of 3-jarige kruin.  

 

Kersen voor miljoenen 

Herman Vandommele,  2de uitgave gerealiseerd i.s.m. de NBS 
prijs: € 20  
+ PORT € 7 (België) en € 16 (rest van Europa) 
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Andere vruchten en fruitvariëteiten van weleer  

ABRIKOOS in Ho, ha, str.  
Bredase (NL) - De Nancy - Grosse Précosse - “Herner” (BE)  

- Ungarische Beste - Luizet (FR) - Moorpark - Royal - Tros Oranje  
 

AMANDEL in Ho, ha, str.  
Robijn - 5404 Perzik-amandel.  

Enige amandel (hybride) die geschikt is voor ons klimaat.  

Zeer vruchtbaar. Kort snoeien. 

 

BESSEN    (V) = vroeg - (ZV) = zeer vroeg - (M) = middentijds - (L) = laat - (cijfer) = maand  

                      Alle in struikvorm (geënt op stammetje op aanvraag) 

 

-Aalbes rood  

Fay’s Prolific  - Heinemannʼs Rote Spätlese - Jonkheer van Tets (7)(ZV) - Junifer (7)(ZV) – Prince Albert - Red Lake (M) - Rode 

Rebel - Rolan - Rondom (L) - Roodneus - Rosetta (L) - Rotet - Rovada (L) - Stanza (M) - ... 

 

-Aalbes wit  
Blanka - Hollandse Witte (M) - Primus - Versaille Blanche (7) - Werdavia - Witte Parel (M) - Witte van Göteborg (S) - Zitavia - ...  

 

-Aalbes zwart (Cassis) Baldwin Hilltop (L) - Ben Lomond - Ben More - Black Down - Black Reward - Black-Velvet - Daniels 

september - Goliath (M) - Ojebyn (8) - Roodknop (M) - Silvergieter - Titania (7) - Tsema - Wellington XXX - ...  

 

-Zwarte bes x stekelbes = Josta (S) - zwart type (7) 

  

-Stekelbes  

Achilles (L - geel) - Captivator (S) - Careless - Early Sulphur – Golda (V - geel) - 

 Hinnonmäki (Röd) (Grön) (Gul) (8) – Invicta (7 - groen) (resistent) –  

Lentse Blonde (M - licht rood) - May Duke - Pax – Rolanda (resistent) - Rokula (M - rood) –  

Rosko (M - rood) - Whinhamʼs Industry (S) (L - rood) – Whitesmith (S) (M -groen) - … 

 

 -Braambessen  

-met doorns: Himalaya (V) - Fantasia  

-doornloos:   Black Satin (M) - Hull Thornless - Lochness  (7) – 

                           Thornless Evergreen (M) - Thornfree (M) – Waldo 

 

-Braamkruisingen  

-met doorns: Bedfort Giant (M) - Jumbo - Tayberry (M) - ...  

-doornloos: Boysenberry (V) - Loganberry (V) 

 

-Japanse Wijnbes (Rubus phoenicolasius) (M) 

  

-Framboos (rood, tenzij anders vermeld)  

(alleen per 3 stuks te bestellen) 
 

Zomerframbozen: 

Glen Ample - Glen Clova  (V) - Glen Moy (ZV) - Glen Prosen - Jochems Roem (M) - Malling Exploit (V) - Malling Promise (V) -

Marwé - Rode Radboudt - Rutrago -Schönemann (L) - September (9) – Tulameen - ...  
 

Herfstframbozen: 

Autumn Bliss - Fallgold (L - geel) - Golden Queen (geel) - Heritage (L) - Zefa Herbsternte 

 

-Blauwe bosbes    
Earliblue – Duke – Patriot – Goldtraube – Bluecrop – Brigitta Blue – Chandler – Darrow – Elliott - … 
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De teelt van buitendruiven aan muur of draad 

3de uitgave 

prijs: € 7,50 

+ PORT € 3 (België) en € 8,50 (rest van Europa) 

 

Tafeldruif (T) en wijndruif (W) voor buiten  

Variëteit  rijptijd  tafeldr./wijn  kleur  appreciatie/10  kenmerk  

Alfonse Lavallée  e 10  T + W              donkerblauw  9  dessert  

Cardinal Pauly  1ste h 10  T  blauwrood  7-8  dik  

Frankenthaler  h 10  T + W  blauwrood  7   

Glorie van Boskoop  1ste h 10  T + W  blauw  7  tolerant  

Köningin der Weingarten  1ste h 9  T + W  geel  9   

Lakemont  e 9  T + W  groengeel  8  Resist., pitloos  

Muscat Alexandrie  2de h 10  T + W  goudgeel  8-9   

Muscat des Flandres  2de h 10  T + W  blauwrood  2-3  tolerant  

Palatina e 8 T + W groengeel 8 dessert 

Phoënix  1ste h 10  W  groengeel  8  resistent  

Portugieser  1ste h 10  T + W  donkerblauw  7   

Regent  1ste h 10  W  blauw  2  resistent  

Sieger  1ste h 9  T + W  roze  8   

Suffolk Red h 9 – h 10 T rozerood 9 dessert 

Vanessa 1ste h 9 T roze 8 dessert, pitloos 

Vroege van der Laan  2de h 9  T  geel  8   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAAGPLANTEN EN HOUTWALPLANTEN 
▪ Meidoorn ▪ Krentenboompje 

▪ Haagbeuk ▪ Hazelaar 

▪ Veldesdoorn ▪ Vlier 

▪ Lijsterbes ▪ Sporkehout 

▪ Sleedoorn ▪ Beuk 

▪ Eur. Vogelkers (Prunus Padus) ▪ Kornoelje (gele en rode) 

 En andere op aanvraag  

  

ONDERSTAMMEN
▪ APPEL 

➢ wildeling (Malus Sylvestris) 

➢ MM111 (virusvrij) sterke groeikracht 

➢ MM106 (virusvrij) middelmatig- tot 

zwakgroeiend 

➢ M7 (virusvrij) matig zwakgroeiend 

➢ M26 (virusvrij) zwakgroeiend 

▪ PEER 
➢ wildeling (Pyrus communis) 

➢ kwee A (met tussenstam) 
▪ PRUIM 

➢ St. Julien A & St. Julien zaailing 

➢ Myrobalaan 
▪ KERS 

➢ Mazzard (Prunus avium-selectie F12/1) 

➢ Gisela 5 
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Kwee 

De meeste variëteiten zijn te bekomen in hoogstam, halfstam en struik  

AROMATE (Ro)  Konstantinopeler (appelvorm) Reaʼs Mammoth  

AURI  Lescovacz (appelvorm)  Ronda (peervorm)  

Bereczki (peervorm)  Ludovic  Serbian  

CHAMPION (peervorm)  Moldovanesc (Ro) (appelvorm) VAN DAMEN (peervorm)  

COOKEʼS “JUMBO”  Portugese (peervorm)  Vranja (peervorm) 

 
 

Kiwi een ♂ plant voor max. 5 ♀. (in pot)  

Atlas - Hayward - Monty  

 

Kiwibes cultuurvariëteiten ♂ ♀ 

♀Ambrosia (Jumbo), Ananasnaya; Geneva; Ken’s Red; Weiki 

♂Weima of tweeslachtig Issai 

 

Goji bes 
 

Linde in H, h en s  

Breedbladige - Smalbladige -Honinglinde - Hongaarse Ziverlinde  

 

Mispel in H, h en s. Boom en vrucht  

Grootvruchtige Mispel (Reus van Breda) - Late Russian Medlar (H, h) - Macrocarpa - Mespilus 

germanica - Nottingham - Royal - Westerveld.  

 

Moerbei in H, h en s 
Morus nigra (zwarte moerbei) in container: sel. Schatzenburg, ... - Morus alba (witte moerbei)  

 

Nashii (Aziatische peer) in H, h en s  

Chojuro - Hosui - Kosui - Niitaka- Nijisseiki - Seuri - Shinseiki - Shinsui -  

20
th 

Century - ...  

 

Nashii x Europese peer in H, h en s: Bonita  
 

Paardenkastanje in H en h  
 

Tamme kastanje in H, h en s  

Castanea sativa De Lyon (geënt) en andere  

 

Vijg Ficus carica in pot en Brown Turkey 

 

Hazelnoot (rood en groen in s en h veredelde rassen)  
Butler - Corabel -Cosford -Gunslebener Zeller - Lange Spaanse - Lang Tidlich Zeller - Nottingham -

Roter Zeller -Tonda di Giffione - Webbʼs Prize Cob -Hallische Riesen - en vele andere ...  
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Kwee Champion 
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Lessenreeks 2023 – Basiscursus fruitteelt

 

18 febr. 2023 voormiddag (9 u.-12 u.): theorieles  
‘Fruitbiologie en de fruitboom als levend organisme’ 

 namiddag  (13 u.-16 u.): praktijkles  
‘Grondbewerking, planttechnieken en principes van de snoei’ 

 
11 maart 2023 

 
voormiddag (9 u.-12 u.): praktijkles  
‘Vorm- en onderhoudssnoei’ 
namiddag  (13 u.-16 u.): praktijkles 
‘Sleunen van fruitbomen’ 

 
1 april 2023
  

 
voormiddag (9 u.-12 u.): praktijkles  
‘Enttechnieken’ 

 
20 mei 2023
  

 
voormiddag (9.30 u.-13.30 u.): theorie- en praktijkles  
‘Herkennen van ziektebeelden en hun biologische bestrijding’ 
 

19 aug. 2023     voormiddag (9 u.-12 u.): praktijkles  
‘Oculeren en chipbudden’ en ‘Kleinfruit’ 

 
 
 
28 okt. 2023    

namiddag (13 u.-16 u.): praktijkles  
‘Zomersnoei’ 
 
 voormiddag (9 u.-12 u.): theorieles (met mogelijkheid tot proeven) 
‘Variëteitenkeuze en het oogsten en bewaren van fruit’ 

 

           Praktische informatie 

Volledige cursus: € 85 voor leden en € 99 voor niet-leden.  

Deze som kan gestort worden op rekening BE65 4518 5253 9196 op naam van NBS, met vermelding van uw 

naam, e-mailadres en telefoonnummer. Snel inschrijven is de boodschap; de plaatsen zijn beperkt. 
ll 
AANBOD FRUIT 

Ieder jaar heeft de NBS een groot aanbod van fruit uit eigen boomgaarden. Ook is er steeds 

stroop en appelsap van dit natuurzuiver geteelde fruit voorradig. 

 

 

Ll 
AANBOD STROOP 

(KWEE)PEER en/of APPEL  

Korsoneispeer                   € 6/potje (600 g) 

Dubbel Flippen                 € 6/potje (600 g) 

Legipont-Sterappel           € 6/potje (600 g) 

Kweestroop Champion     € 4/potje (300 g) 

Kweegelei                         € 3/potje (300 g) 

Sterappel-Boskoop           € 6/potje (600 g) 

Sterappel-Keuleman         € 6/potje (600 g) 

ZOMERFRUIT  

Hedelfinger                           € 5/potje (300 g) 

Stekelbes                               € 5/potje (300 g) 

Mirabellen                           € 5 potje (400 g) 

AANBOD SAP  

Appelsap bag-in-box 3L     € 6,50/box Appel-Kriekensap               € 8,50 

Prijzen en actueel aanbod van het fruit op eenvoudige vraag. 
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NBS TEELT GECERTIFICEERDE BOMEN 
 

Reeds meer dan 10 jaar kweekt de NBS zelf het grootste deel van de hoogstambomen, halfstammen en struiken, 

die we ieder jaar opnieuw aanbieden tijdens de jaarlijkse plantactie. Het gaat hier vooral om fruitvariëteiten met 

erfgoedkundige waarde en die geteeld worden in een ecologisch verantwoord concept. We kunnen in de toekomst 

de bomen die voldoen aan een aantal goed gedefinieerde criteria aanbieden met het LEVEL-certificaat.  

Belangrijke criteria: 

• Herkomst – erfgoedwaarde 

Vanuit de NBS-moedercollecties vermeerderen we honderden variëteiten (sinds 1970 verzameld) om ze 

via de plantacties terug te verspreiden in het landschap en bij de particuliere fruitliefhebbers.  

Door het werken met moederbomen voor het nemen van uitgangsmateriaal voor verdere vermeerdering, 

verminderen we het risico op het maken van fouten in de ‘rasechtheid’ van de aangeboden variëteiten.  

 

• Gezondheidstoestand – vrij van quarantaine ziektes en andere schadelijke 

organismen (controle FAVV en regelmatige inspecties van de kwekerijen) 

• Ecologisch verantwoorde teelt - zero input (van pesticiden en kunstmeststoffen). Bomen die in dergelijke 

boomkwekerijen opgroeien, ontwikkelen een grote weerstand tegen de meeste ziektes en plagen. 

• Verantwoorde keuze van onderstam en stamvormer 

Certificaat en traceerbaarheid 

De hierboven beschreven criteria passen we in de NBS-kwekerijen reeds enkele jaren toe. Deze kwalitatief hoogstaande, 

gezonde, ecologisch geteelde bomen worden vermeerderd met inachtneming van traceerbaar enthout, dit met de grootste 

zorg geselecteerd op variëteit en gekende herkomst. Ze worden in de toekomst als LEVEL gecertificeerd. Deze 

certificatie is de verantwoordelijkheid van de NBS en zal door een autocontrolesysteem gemonitord worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ook verkrijgbaar Appelsoorten – Herbert Petzold 

Nederlandse vertaling van dit prachtige  

pomologische werk 

263 blz., 64 kleurenplaten 

‘LEVEL’ is een letterwoord dat staat voor Levend Erfgoed Vruchtbomen EcoLabel. Het label tilt de NBS-

fruitbomen naar een hoger ‘level’ wat kwaliteit, gezondheid, erfgoedwaarde en rasechtheid betreft. 

 

Perensoorten – Herbert Petzold 

Nederlandse vertaling van dit prachtige werk 

256 blz., 56 kleurenplaten 

Aan de ongelooflijke prijs van € 23 

+PORT € 7 (België) en € 16 (rest Europa) 
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VOORWAARDEN DEELNAME 

- Bestellingen graag zo spoedig mogelijk doorsturen.  

- De bestelde planten dienen te worden opgehaald in Limburg (Kortessem-Vliermaal).  
- Plaats en datum van afhaling worden tijdig meegedeeld naargelang de bestelling volledig is.  

- Betaling van de bestelling dient contant te gebeuren bij afhaling.  

- Normale maat is 8/10, 10/12.  

- In kleine hoeveelheid is een grotere maat van bomen te verkrijgen waarvoor meerprijs op vraag. 

  - Wij bieden geen garantie op plantgoed. 

 

 

 

 
 

 

 
 

PRIJZEN  
 

▪ alle appel-, peer-, pruim-, kersvariëteiten losse wortel, goed vertakte kroon 

- in hoogstamvorm (stam 2,20 m)  ................................................................................. € 37 
- in halfstamvorm (stam 1,30 m) ................................................................................... € 25 

- in struikvorm (stam 0,50 m) ........................................................................................ € 15 

- dikkere maat 3-jarige kroon, hoogstam, halfstam, struik  ..................................... + € 5 

- kandelaars  ................................................................................................................. € 15 

- kersen op Gisela 5 onderstam ................................................................................... € 25 
 

▪ alle abrikoos, amandel, kwee, mispel, nashii, nectarine, perzik,  
- in hoogstamvorm/ halfstam/ struikvorm ...................................................................... € 45/ € 30/ € 20 

   ▪ tamme kastanje zaailing, paardenkastanje, linde, honinglinde en okkernoot zaailing 

     - in hoogstamvorm (volgens maat variërend) ................................................................ € 40 
▪ VEREDELD: kastanje, okkernoot (volgens maat variërend) 

- hoogstam en halfstam  ................................................................................................. € 60/ € 70/ € 85 

▪ leivormen appel en peer  
- ingebonden struik ........................................................................................................ € 25 

- ingebonden halfstam ................................................................................................... € 40 

- ingebonden hoogstam.................................................................................................. € 60 

▪ voorgevormde leivormen ( prijs volgens grootte, vorm en leeftijd op vraag) 

- snoeren, U-vormen, 1 etage- , 2 etages-, 3 etagespalmet, Verrier, dubbele U …  

▪ kolomappels ...................................................................................................................... € 20 

▪ dwergappels, dwergperen ................................................................................................ € 25 

▪ bessen 

-struikvorm van rode, zwarte, witte, josta en stekelbes .................................................. los € 4, pot € 9 

-stammetjes (ong. 1 m hoog geënt)  ............................................................................... € 20 

-bramen, blauwe bosbes, Japanse wijnbes .....................gevormde struik in pot ............ € 9 

-framboos losse wortel .................................................................................................. € 2,5/stuk, pot € 9/stuk 

▪ hazelaar veredelde variëteiten ............... (3/5 tak) .............................................................. € 10 

▪ vijg, Goji bes, kiwi, (in pot, 2 j.) Kiwibes ......................................................................... € 20 

▪ druiven in pot of meerjarige losse wortel .......................................................................... € 15 

▪ moerbei (ingebonden kluit of in pot) .................................struik of spil/ half/ Hoog  ........ € 40/ € 60/ € 80 
 

▪ haagplanten volgens grootte (50/80 of 80/100 of 100+) en verplanting    

Voor grotere hoeveelheden zijn aangepaste prijzen voorzien. ...........................................  € 1 - € 1,50 - € 2 
 

▪ onderstammen zaailingen, virusvrije gestekte onderstammen  ......................................... € 1 tot € 1,50 

                             Gisela 5  ................................................................................................... € 5 

Hoe bestellen?  

Door het invullen van bijgevoegd bestelformulier voorzien van een handtekening en verzending aan: 

Nationale Boomgaardenstichting, Leopold III-straat 8 - 3724 Vliermaal (Kortessem) of ondertekend 

faxen naar  012 74 74 38 of via mail naar info@boomgaardenstichting.be  

p.s. Niet ondertekende bestelbonnen worden  NIET aanvaard!  
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