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ONS AANBOD

FRUIT UIT EIGEN TUIN

Deze brochure geeft een korte
beschrijving van de meest voorkomende
oude en nieuwere fruitsoorten uit
de streek. Zo kan de tuinliefhebber
gemakkelijker een goede keuze maken
uit het veelzijdige aanbod.

Niets smaakt beter dan lekker fruit
dat aan de boom mocht rijpen in de
zomerzon. Met weinig zorgen geven
ze een overvloed van bloesem in
het voorjaar en kleurrijke, smakelijke
vruchten in de zomer en het najaar.

NUTTIGE TIPS

BIOLOGISCHE TEELT

De liefhebber vindt hierin ook nuttige
tips in verband met het aanplanten,
bemesten en het onderhoud van de
fruittuin. De inhoud van deze brochure
is gegroeid uit de vele vragen van
bezoekers aan onze kwekerij.

Door de planten zelf te kweken hebben
we perfecte controle over de kwaliteit.
We streven er ook naar planten te kweken
met een zo goed mogelijk afweersysteem
en bestrijden onkruid, ziekten en plagen
op een biologische manier.
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Beste plantenliefhebber,

Wegwijs in de catalogus

Deze brochure geeft een korte beschrijving van de meest voorkomende oude en nieuwere fruitsoorten uit de streek. Zo kan
de tuinliefhebber gemakkelijker een goede keuze maken uit het
veelzijdige aanbod. Er bestaat immers een grote verscheidenheid
van fruitbomen voor grotere en kleinere tuinen, zelfs voor bloembakken. Met weinig zorgen geven ze een overvloed van bloesem
in het voorjaar en kleurrijke, smakelijke vruchten in de zomer en
het najaar. De liefhebber vindt hierin ook nuttige tips in verband
met het aanplanten, bemesten en het onderhoud van de fruittuin. Dit blaadje is gegroeid uit de vele vragen van bezoekers aan
onze kwekerij. De inhoud is geënt op vakkennis na jarenlange ervaring en is geschreven ‘uit het hart’ met de wens dat u er vruchten van zal plukken.
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De boomkwekerij
Onze kwekerij is ontstaan in de jaren twintig en is daarmee één
van de pioniersbedrijven in de streek. Naast de meer aansprekende containerteelt (10 ha) beschikt de kwekerij over een grote
oppervlakte (45 ha) vollegrondsteelt van fruitbomen, sierbomen,
haagplanten, coniferen, sierheesters, e.a. We weten wat we onze
klanten aanbieden omdat we de planten zelf kweken en daardoor een controle hebben op de kwaliteit. We kennen ons plantenmateriaal en kunnen dus gegrond en persoonlijk advies geven. Hierin ligt meteen de kracht van ons bedrijf. We streven er
voortdurend naar planten te kweken met een zo goed mogelijk
afweersysteem en trachten onkruid, ziekten en plagen te bestrijden op een biologische manier.
Het plantencentrum
We hebben een zelfbedieningszaak, maar helpen uiteraard graag
daar waar het kan. Met onze goede raad erbij vindt u de planten
van uw voorkeur.
Het plantencentrum werd grondig vernieuwd. Ook hier werd op
een overzichtelijke wijze het gigantische plantenassortiment ingedeeld, zodat u niet verloren loopt in het overgrote aanbod. Bij
elke soort en variëteit vindt u tekst met uitleg en enkele wetenswaardigheden.
Catalogi
Naast de catalogus fruitbomen hebben wij nog twee andere, degelijk geïllustreerde uitgaven verzorgd:
Algemene catalogus: Hierin vindt u een uitgebreide beschrijving
van het assortiment sierbomen, sierheesters, coniferen, rozen,....
Nuttige tips omtrent snoei en verzorging.
Vaste-plantencatalogus: Een mooi geïllustreerde uitgave die inzicht moet brengen in het moeilijke assortiment vaste planten.
Overzichtelijk zonder overbodigheden.
Deze catalogi zijn gratis indien ze afgehaald worden.
Verzendingskosten, per catalogus: € 2,50,
alle drie de catalogi: € 4,-
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Verantwoordelijke uitgever:
Houtmeyers bvba
Nieuwe Baan 5, 2430 Eindhout-Laakdal
Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden
d.m.v. druk, fotokopie, digitale dragers, of op welke andere wijze dan ook zonder
de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.
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Eigen kweek van fruitbomen
De verschillende variëteiten van fruitbomen worden geënt. Een speciale snijtechniek waarbij knoppen van jonge, goed afgerijpte twijgen van een bepaalde
variëteit op een daartoe geschikte onderstam worden geplaatst. Het geheel groeit dan uit tot een welbepaald ras. Wij kozen onze onderstammen zodanig dat,
hier in de Kempen, op onze zandige gronden, mooi fruit kan voortgebracht worden. De fruitbomen die wij aanbieden zijn jonge, goed gevormde bomen met een
goed wortelgestel, gekweekt van gezonde en virusvrije moederbomen. Zij worden in onze kwekerijen op een zandgrond gekweekt wat de groei op alle gronden
ten zeerste bevordert.

aanDaChtsPUnt

hoeVeel rUimte VoorZie iK?

De verschillende variëteiten van appel-, peren-, pruimen- en kersenbomen zijn
meestal voorhanden in de drie belangrijkste boomvormen:
Struiken (laagstam) hebben een stamlengte van 60 cm. Door het gewicht van
takken en vruchten zakken de takken wel door tot op de grond. Struiken kunnen perfect gebruikt worden in kleine tuinen. Ze vormen de basis voor het
gebruik in een haag, als slanke spil of als palmet.
Halfstammen hebben een stamlengte van 150 cm. Deze stamlengte houdt
het midden tussen de hoger groeiende hoogstam en de vruchtbare, kleinere struik. Heb je een gazon of een weide onder je fruitbomen, dan biedt de
halfstam de mogelijkheid om zonder veel problemen tot aan de stambasis te
maaien. Ze laten voldoende licht door voor de onderbeplanting.
Hoogstammen hebben een stamlengte van 2 m. Iedereen kent het bijna idyllische tafereel van een hoogstamboomgaard. Sierlijke bomen die op latere
leeftijd een overvloed van vruchten dragen. Heb je plaats, twijfel dan niet en
plant hoogstambomen. Het effect is ongeëvenaard. Onder de kruinen blijft er
voldoende ruimte voor een gemakkelijke doorgang en voor het houden van
dieren.

Notenbomen en kastanjebomen nemen veel plaats in. Zij worden minstens 8
meter uit elkaar geplant.
Hoogstam appelen, peren, pruimen en kersen worden eveneens op 6 à 8 meter tussenafstand geplant volgens de soort.
Halfstambomen kunnen zich goed ontwikkelen wanneer zij 4 meter tussenafstand hebben.
Struiken die vrij opgroeien plant je op 3 à 4 meter van elkaar.
let op! Peren en pruimen groeien slanker en kunnen eventueel nog wat dichter bij elkaar geplaatst worden. Kersen groeien wat breder open.
De plantafstanden veranderen wanneer we spreken over geleide fruitbomen
of andere boomvormen (zie leifruit blz. 8).

GemBloUx
Het Rijksstation te Gembloux heeft enkele oude fruitrassen geselecteerd omwille van hun ziekteresistentie, goede vruchtkwaliteit en vruchtbaarheid. Wij
hebben ze in ons assortiment opgenomen. Het zijn fruitrassen die zich specifiek richten tot het gebruik in de particuliere tuin. Ze worden doorheen de
catalogus aangegeven met de ‘RGF’ vermelding.
Gembloux variëteiten:
Grenadier, Reinette Evagil, Président Roulin, La Paix, Cwastresse Double, Reinette de Blenheim, Radoux, Joseph Musch, Godivert, Gris Braibant, Reinette
Hernaut, Belle de Thuin, Wignon, Prune de Prince, Sainte-Catherine, Fertile de
Septembre, ...

Ballerina
Een merknaam voor appelaars die anders groeien dan de gewone appelboom.
Zij groeien zeer traag, vooral naar boven en niet zo zeer in de breedte (maken
vooral vruchthout). Zij kunnen in potten op het terras gebruikt worden. Volgens ons hebben ze meer sierwaarde dan wel vruchtkwaliteit. Voorbeelden:
Bolero, Maypole.

soorten
PlanttiJD
Fruitbomen worden best geplant in de periode van half november tot half
maart. Hoe vroeger, hoe beter. Ook in volle wintertijd kan er geplant worden
bij vorstvrij en sneeuwvrij weer.

BestUiVinG
Binnen de verschillende groepen (appel, peer, pruim,...) moet goed opgelet
worden dat er voldoende kruisbestuiving plaatsvindt om een goede vruchtzetting en vooral een goede vruchtkwaliteit te bekomen. Er zijn uiteraard ook
zelfbestuivende rassen. Vraag steeds raad over de combinatie van verschillende rassen. Het zou jammer zijn bomen aan te planten die geen of slechte
vruchten geven. Zorg er ook voor dat je gedurende een zolang mogelijke periode fruit van eigen bodem kan plukken (verschillende rijptijden).

Ons assortiment is flexibel. Elk jaar worden nieuwe soorten geëvalueerd. Indien ze de moeite lonen om aan te planten in onze streek worden ze aan het
assortiment toegevoegd.

enten
Regelmatig komen onze klanten met de vraag om een specifieke fruitboom te
vermeerderen. Zij vonden hem in de tuin van de grootouders, in pastorietuinen of op andere plaatsen. Dikwijls is de soort bijna niet te achterhalen.
Snij in dat geval jonge, goed uitgerijpte twijgen in de winterperiode. Wikkel ze
in een vochtige doek en breng ze naar ons bedrijf. Wij zullen ze dan enten op
halfstam of hoogstam naargelang uw wens.
Plant liefst bomen die opgekweekt zijn met vakkennis en
met veel zorg en respect voor de natuur

BIOLOGISCHE TEELT
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appelen
(Malus domestica)
Een appelboom is uitermate geschikt voor de liefhebberstuin. De bomen zijn
veelzijdig. Men kan er prachtige geleide hagen, palmetten en spillen mee
vormen (zie leifruit blz. 8). Hoogstammen zijn geënt op een sterke onderstam
en hebben een stamlengte van 2 meter. Halfstammen zijn geënt op matig
tot sterk groeiende onderstammen. Struiken zijn geënt op traag groeiende
onderstammen voor gewone grond, en op zeer traag groeiende onderstammen
voor zeer goede grond. Appelen zijn er in veel verscheiden soorten: van zeer
vroege tot zeer late, van zure tot zoete, zelfbestuivend en niet zelfbestuivend.

ALKMENE
Een groene, middelgrote, vruchtbare appel met enkele strepen en een uitgesproken aroma. Een lekkere zomer-Cox’s. Hij is rijp in september - oktober.
ANANAS REINETTE
Is een fris groene appel met grijze stippen. Geel - wit vruchtvlees; fris zurig. Is
een heerlijke handappel. Rijp: december - maart
ASuMPTA
Een kleine, rode zomerappel. Deze variëteit is zeer smakelijk en vruchtbaar.
Rijp: augustus - september.
ASTANVAL
Is een zeer vroege, lekkere appel. Karmijn rood met rozig vruchtvlees. De appel
smaakt zoetzuur. Rijp: midden augustus.
BELLE DE BOSKOOP
De alom bekende goudreinet. Een goudgrijze, zoetzure, snelgroeiende appel die met weinig onderhoud gezonde, grote vruchten geeft. Er is een grote
opbrengst. Een goede handappel maar onovertrefbaar in de keuken. Rijp: december - februari.
CALVILLE BLANCHE D’HIVER
Is een witte winter appel. Zoetzuur met een heel aangenaam aroma. Bewaart
zeer goed zonder koelhuis. Rijp: december - april.
COuRT PENDu
Het is een grauwrode, vruchtbare, afgeplatte, kleine appel die weinig verzorging vraagt. Deze variëteit heeft vast vlees met een goede smaak. Een oude en
gewaardeerde soort. Rijp: oktober - maart.
COuRT PENDuE NOIR
Is een erg geparfumeerde, aromatische, zoetzure appel met een donkerrode
kleur. Is een perfecte dessertappel. Rijp: oktober - maart.
COx’S ORANGE PIPPIN
Een uitzonderlijk smakelijke, zoete appel die wel onderhevig is aan ziekten.
Het is een groengele appel met rode blos. Rijp: oktober - november .
CWASTRESSE DOuBLE (RGF)
Een grote, groengele, roodgestreepte, vruchtbare, gezonde handappel. Rijp:
eind september tot december.
DOuBLE BELLEFLEuR
Ook wel ossenkop genoemd, is een grote, afgeplatte appel, roodgeel van kleur
met een goede smaak. Het is een goede, gekende, gezond groeiende bewaarappel. Rijp: oktober - januari.
ELSTAR
Deze vruchtbare, smakelijke appel is rood met geel gekleurd.
Hij is rijp oktober - december.

EYSDENER KLuMPKE
Een late, rode, gezonde bewaarappel. Op sommige plaatsen wel waterig van
smaak. Rijp: oktober - maart.
GLOSTER
Een donkerrode bewaarappel met grote opbrengst en een typische klokvormige vorm. Rijp: december - maart. Onderhevig aan schurft en andere ziekten.
FuGI
Een gezond groeiende, zeer vruchtbare appelsoort die groenrode, vaste appels geeft. Rijp: oktober - december.
GODIVERT (RGF)
Een grote, groengele, zure appel. Uitstekend te gebruiken voor het maken van
moes. Het is een gezonde en vruchtbare variëteit. Rijp: november - april.
GALA ROYAL
Is een middelgrote, kegelvormige appel. Donkerrood met een gele achtergrond. Is een echte handappel, zoetzuur met geel sappig vruchtvlees. Rijp:
september - oktober.
GOLDEN DELICIOuS
Zeer gekende gele banaanappel. Klein van stuk en ruwschillig. De appel heeft
een zeer goede smaak maar is wel onderhevig aan ziekten.
Rijp: oktober - februari.
GRANNY SMITH
Is een zeer vruchtbare, gezond groeiende appelboom, met groene harde appels. Rijp: december - april.
GRAVENSTEIN
Een halflate, smakelijke, geelgroene appel. Rijp: oktober - december.
GRENADIER (RGF)
Een middelmatige tot grote, lichtgroene, vruchtbare, gezonde, ietwat zure
pan- of moesappel. Rijp: augustus tot september.
GRIS BRAIBANT (RGF)
Een ruwe, okergroene, vruchtbare, gezonde dessertappel die lang bewaard
kan worden. Rijp: december tot april.
HARBERTS REINETTE
Is een groene appel met een oranje - rode blos. Zeer gezond groeiend. Rijp:
november - januari.
IDARED
Een vruchtbare, lang te bewaren, gezonde appelvariëteit die veel als bestuiver wordt gebruikt. Een mooie groenrode vrucht voor gebruik als dessert- of
moesappel. Rijp: november - april. Goede bestuiver voor andere soorten.
INGRID MARIE
Is een zeer vruchtbare appelsoort welke zeer lekkere, kleine vruchten geeft.
De boom is wel gevoelig voor schurft. Rijp: september - december.
JACQuES LEBEL
Dit is een zeer vruchtbare, gezonde soort die als goede panappel en als eetappel kan worden gebruikt. Een sappige, zuurzoete, groengele appel met een
rode blos. Rijp: september - november.
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President Roulin

Radoux
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Reinette sans Pareil

Jonathan

Jonathan
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JAMES GRIEVE
Het is een goede, vroege, zelfbestuivende en karmijnrode appel. Een zeer
vruchtbare soort met een zoete, verfrissende smaak. Hij wordt zowel aangewend als dessertappel dan als moesappel. Rijp: augustus - september. Goede
bestuiver voor andere soorten.
JAN STEEN
Is een rode, zoetzure en aromatische dessertappel. De vruchtbaarheid is matig
maar regelmatig. Rijp: oktober - januari.
JONAGOLD
Een mooie, geelrode, gekende appel met een goede smaak. Het is een zeer
vruchtbare soort. Rijp: oktober - januari. Net als James grieve is ook deze soort
gevoeliger voor schurft en kanker.
JONARED
Een zeer vruchtbare, rode appel met een zoete smaak. Rijp: oktober - januari.
JONATHAN
Deze zeer vruchtbare soort geeft kleine, roodgele, vaste appelen. De smaak is
zoet tot aangenaam zuur. Rijp: november - maart. Goede bestuiver voor andere soorten.
JOSEPH MuSCH (RGF)
Een grote, ruwe, vruchtbare, gezonde appel met donkerrode blos die zowel
een goede stoof- als tafelappel is. Rijp: oktober - januari.
KARMIJN
Deze friszuur smakende appel heeft een mooie rode blos.
Rijp: oktober - november.
KARMIJN DE SONNAVILLE
Is een grote appel, geelgroen met een roestbruine inslag. Wit sappig en aromatisch vruchtvlees. Goede zoetzure balans. Lekkere eetappel maar met ruwe
schil. Is ziektegevoelig. Rijp: oktober - december.

PRESIDENT H. VAN DIEVOET (RGF)
Middelmatige groeier met dichte vertakking.
Pluk: eind oktober - begin november.
Consumptie: niet voor januari; bij gele verkleuring is de smaak zeer goed; bewaart tot mei - juni. Middelmatige tot grote handappel, geel met stipjes, wit
vruchtvlees met fijne vaste structuur, knapperig, sappig en eerder zuur vruchtvlees. Goed voor keuken en gebak.
PRESIDENT ROuLIN (RGF)
Een gezond groeiende, zeer vruchtbare, grote, gele appel met roze strepen.
Het is een goede handappel maar nog beter voor het maken van moes. Rijp:
eind september - december.
RADOux (RGF)
Een gezonde, middelmatige, fel rood- gekleurde, vruchtbare appel met schitterend wit, zoetzuur vruchtvlees. Rijp: oktober - december.
REINETTE DE BLENHEIM (RGF)
Een grote, goudgele rood-oranje gestreepte stoof- en eetappel. Gezonde
groeier en vruchtbare boom. Rijp: oktober tot december.
REINETTE DE FRANCE
Het is een groengele appel met roze blos. De smaak is aangenaam zoet. Rijp:
december - maart.
REINETTE DESCARDRE
Is een gezond groeiende appelboom. Geeft dikke, grauwkleurige appels met
wat rood aan de zonzijde. De appels hebben een zeer goede smaak. De vruchten gelijken op deze van “Belle de Boskoop”. Geeft een goede en regelmatige
productiviteit. De boom verkiest een zeer goed doorlatende grond. Rijp: oktober - november.
REINETTE ETOILEE
Sterrenet, wijnappeltje. Een zeer mooie, rode wijnappel met een aangenaam
zoete smaak en opvallend wit vruchtvlees. Rijp: oktober - januari.

KEMPENS ROEM
Is een nieuwe appelsoort, bekomen uit een zaailing welke zeer gezond groeit.
De vruchten zijn rijp vanaf half september en ze zijn twee maanden vanaf de
boom te eten. De vrucht is door-rood tot purper gekleurd. Zelfbestuivend.

REINETTE EVAGIL (RGF)
Een gele appel met een licht oranje verkleurende blos. Hij is middelmatig tot
klein van stuk. Het is een prima dessert- en moesappel omwille van zijn fijn
zoetzuur vruchtvlees en heerlijk aroma. Rijp: september tot oktober.

KEuLEMAN
In de volksmond ‘schapenkop’ genoemd. Een late, goede en gezonde bewaarappel. Hij heeft een grijsgele kleur met een rode blos. Rijp: november - april.

REINETTE HERNAuT (RGF)
Een grote, groengele appel met rode zweem. Het is een zeer vruchtbare soort
die goed bewaart, sappig, zuurzoet en verfrissend is van smaak. Gezond groeiend. Rijp: oktober - februari.

LA PAIx (RGF)
Een middelgrote, langwerpige, sterk rood- gekleurde, aromatische en zoete
appel. Een prima handappel. Rijp: oktober - november.
MARIE JOSEE DOTEE
De gekende, gezond groeiende ijzerappel. Een vaste, sappige, zure winterappel. De appel is geelgroen met rode blos. Rijp: november - maart.

REINETTE SANS PAREIL
Smakelijk groene, later gele appelen met rode strepen. Het is een oude, zeer
vruchtbare soort. Een aanrader. Rijp: september - december.
RODE JAMES GRIEVE
Zie James Grieve maar roder van kleur.

MELBA
Dit is een smakelijke rode zomerappel. Het is een zeer vruchtbare en gezond
groeiende soort. Rijp: augustus - september.

SPEEKAERT
Een late, harde, fel gekleurde, excellente appel. Gezond groeiend, zeer vruchtbaar en met weinig zorg te kweken en te bewaren. Rijp: november - april.

MELROSE
Deze soort geeft vroege, regelmatige en goede productiviteit. Het vruchtvlees
is zacht en sappig met een goede smaak. Is een betere bewaarappel.
Rijp: november - januari.

STARK EARLIEST
Is een matig groeiende appelboom met kleine, gebloosde appels en wit
vruchtvlees. Is de vroegst rijpende lekkere appel. Rijp: juli.

MuTSu
Is een zeer vruchtbare appelsoort die wel ziektegevoelig is. Lijkt een verbeterde golden. Geeft zeer grote, groene, smakelijke vruchten met een sappig,
vast vruchtvlees. Rijp: november - februari.
NOTARIS APPEL
Is een zeer gezond groeiende appelboom met geelgroene appels met rode
strepen. Sappig geel vruchtvlees. Is een lekkere appel voor de lichtere gronden. Rijp oktober - december.
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SuMMERRED
Deze variëteit geeft fel roodgekleurde zomerappelen. Ze zijn rijp augustus september.
STREEPING = RAMBOuR D’HIVER.
Is een gezond groeiende boom, resistent tegen schurft. Hij is snel en overvloedig dragend. Een rode, duidelijk gestreepte appel met romig vruchtvlees. Rijp:
oktober - december.
TIJDEMAN’S EARLIEST WORCESTER.
Is een gezond groeiende appelsoort, met prachtige rode vruchten. Rijp: september.

TIJDEMAN
Een mooi roodgekleurde, lekkere, zoete zomerappel. Rijp: augustus - september.
TRANSPARENTE BLANCHE
Oogstappel. De zeer bekende, vruchtbare gele oogstappel met een verfrissende, zoete smaak. Een goede bestuiver voor andere rassen. Rijp: juli - augustus.
VANDA
Een uitermate gezond groeiende, vruchtbare variëteit met heerlijke, rode, sappige handappels. Rijp: september - november.
WINSTON
Is een gezonde, zeer vruchtbare appelboom welke kleine, lekkere bewaarappels produceert. Hiervan bestaat eveneens een mutant welke meer rode appels geeft. Rijp: december - april.

Uit het ‘Ballerina’ assortiment.
BALLERINA
Ballerina bomen zijn appelbomen die sterk verticaal groeien en dus geen zijtakken vormen. Zij vormen dus een soort pilaar, waarrond appelen groeien. Zij
geven vrij veel en behoorlijk smakelijke vruchten.
BOLERO
Een groene, stevige appel met gouden blos. Rijp: september.
FLAMENCO
Is de meest compacte appelboom. Hij bloeit in april met kleine witte bloempjes. Geeft dieprode appels welke in september rijp zijn voor consumptie.
MAYPOLE
Deze soort heeft een opvallend bronskleurig blad en mooie bloei gevolgd
door purperrode sier - appels. Plant hem als bestuiver bij.
POLKA BALLERINA
Is een sappige roodgroene appelsoort welke eind september rijp is. De sierwaarde is groter dan de vruchtkwaliteit.
WALTZ BALLERINA
Geeft mooie appels, groen met een oranje blos.

Verder zijn er de laatste jaren een aantal nieuwe soorten op de markt gekomen, welke als eigenschap hebben dat zij meeldauw- en schurftresistent zijn.
Deze soorten zijn tot op heden:
• Rewena
• Regia
• Pinova
• Belgica
• Rubinola
• Regine
• Piros
• Dolgo
• Santana
• Reglindis
• Otava
• Ecolette
• Svatava
• Remo
• Rajka
• Fantazja
• Topaz
• Renora
• Reandra
• Lena
• Vanda
• Resi
• Rebella
• Novac
• Retina
• Red devil
• Pilot
Enkele van deze soorten hebben wij in beperkte aantallen in voorraad. Vraag ernaar in de kwekerij.

Gris Braibant
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LEIFRUIT
De teelt van leibomen dateert al van in de Middeleeuwen. Het waren waarschijnlijk de Franse monniken die de eerste leivormen hanteerden op zwakke
onderstammen. Sindsdien heeft deze leibomencultuur zich ontwikkeld tot wat ze nu is. Commerciële betekenis heeft ze niet. Wel staat het prachtig in de tuin van
de liefhebber. Appel- en perenbomen zijn het best geschikt voor het vormen van leibomen. Mits een goede snoei is hun groei goed te bedwingen. Pruim groeit te
steil, kers groeit te snel. Kersen en pruimen kunnen moeilijk sterke en veelvuldige snoei verdragen omwille van het ‘gommen’.
Met leifruit kunnen prachtige dingen verwezenlijkt worden. Hierna volgen enkele boomvormen om je een idee te geven van wat de mogelijkheden zijn.

snoer: Een snoer of cordeon wordt gekarakteriseerd als een leiboom waarvan
de stam één of hoogstens twee takken vormt die volledig met vruchthout is
bezet. Naargelang de richting van de takken spreken we van een horizontale,
schuine of verticale snoer.

Palmet: Palmetten zijn, evenals snoeren, leibomen maar hebben een stam
met meerdere zijtakken in één vlak.

Horizontale snoer

Een horizontale snoer is moeilijk te verwezenlijken. Alleen op een matige
grond en zwakke onderstam kan men iets bereiken. Hoe men deze snoeit,
vraag je best op onze kwekerij. Het zou binnen deze brochure te technisch
worden.

Horizontale palmet

Enkele palmet
Verticale snoer

De veelgebruikte verticale snoer is eigenlijk de boomvorm bij uitstek voor
het vormen van een smalle haag. De plantafstand bedraagt 50-100 cm. Hij is
het gemakkelijkst in onderhoud en snoei. Een regelmatige snoei in de zomer,
uitbuigen van rechtopgaande twijgen of het halveren ervan, wat verjongen
houdt deze spillen in topconditie.
40 cm
90 cm

1,5 of 2 m stam

leibomen op half- en hoogstam: Net als leilinden, leibeuken,.. worden bij
ons ook appelen en peren aangeboden in geleide vakwerken! Zij geven een
rustieke tint aan de tuin: enerzijds het moderne van de leivorm, anderzijds de
herinnering aan de oude fruittuinen.
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Hoogstam in frame

OnDerHOuDssnOei Bij leiBOmen van appel en peer.
Een werkje tijdens de winterperiode.
Bekijk de boom en pas op elke gesteltak volgende regels toe.

Overgang 2-jarig hout
naar 1-jarig hout

Snoei enkele centimeter
boven de groeiringen

1 Algemene regel: een tak wordt weggesneden als de diameter ervan meer bedraagt dan de helft van de diameter van de tak waarop hij vertrekt. Snoei hem
af op de plaats waar hij ingeplant is.
2 Zorg ervoor dat elke gesteltak eindigt op een éénjarige twijg. Bevinden er zich
op het uiteinde van deze gesteltak meerdere éénjarige twijgen, verenkel dan
tot er nog eentje overblijft. De overgebleven éénjarige twijgen ‘klikken’ we.
Klikken = kliksnoei.
Dit is een wijze van snoeien waarbij de éénjarige scheut wordt weggeknipt vlak
boven de overgang van tweejarig naar éénjarig hout. Op deze manier snoeien we
tot in de zwakke of slapende knoppen. Het gevolg is dat de scheut niet fel meer zal
verlengen maar dat daarentegen enkele zwakkere scheuten zich ontwikkelen die
dikwijls zelfs eindigen op een bloembot. Door middel van deze knip kunnen we de
takken op lengte houden.

3 Bekijk de takken rondom de gesteltak. Heel zware, lange, éénjarige scheuten
knip je weg. Licht éénjarig hout kan je behouden (niet insnijden!). Hierop komt
bloembot het jaar nadien. Takken waarop bloembot staat, snoei je net achter
de bloembot weg. (In de bloembot snoeien.)

Overgang 2-jarig hout
naar 1-jarig hout

Bloembot

4 De takken die je met de vorige twee snoeiregels niet knipte, ‘klik’ je allemaal.

Fout

Goed

5 Buig veel uit in de zomerperiode. Dit verzwakt de groei.
6 Heel sterk groeiende scheuten kunnen reeds in mei - juni weggenomen worden.

Bekijk onze insrtuctiefilmpjes op www.youtube.com/boomkwekerij
of scan de code met je smartphone of tablet.

You
Tube

Planten van leibomen

You
Tube

Snoeien van leifruit

You
Tube

Leivorm dubbel U

You
Tube

Al onze filmpjes op Youtube
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peren
(Pyrus communis)
Perenbomen stellen weinig eisen aan de grond als men maar een goede keuze
maakt uit soorten en onderstammen. Perenbomen nemen niet veel ruimte in,
ze groeien slanker en zijn gemakkelijk te vormen, als leivorm, tegen muren of
als haag. Voor slechte gronden zijn halfstammen en hoogstammen op zaailing
aan te raden. Struiken, piramiden of leibomen plant men best op kwee A. De
bestuiving bij peren is vrij gemakkelijk. Elke peer bestuift elke andere peer.
Zorg dat de perenboom een luchtige standplaats heeft! Dit om zoveel mogelijk
schurftinfectie te voorkomen.

Buiten de hiernaast vermelde soorten hebben we talrijke andere oude rassen. Enkele jaren geleden hebben we maar liefst 150 soorten geënt. De bedoeling was het
assortiment terug wat nieuw leven in te blazen. We bekijken nu nog wat de moeite
waard is om verder te telen. Er zitten zeker al enkele zeer goede soorten in: Charles
Ernest, Générale Leclerc, Marie Louise d’Uccle ..., vraag ernaar op de kwekerij!
ALExANDRINE D’OuILLARD
Is een gezond - en matig groeiende perenboom. De vruchtbaarheid is zeer
vroeg en goed en het is een matig grote peer. Het vruchtvlees is wit, sappig,
smeltend en zeer zoet. Prima kwaliteit. Rijp: oktober - november.
BERGAMOT D’ESPEREN
Een korte, dikke, smakelijke peer met wit vruchtvlees. Pluk: eind oktober.
Rijp: januari tot februari.
BEuRRé ALExANDER LuCAS
Beurré Alexander Lucas is een zeer matig smakende, grote handpeer, die evenals Conference en Doyenné du Comice een bewaarpeer is. Het vruchtvlees is
grof en korrelig, tamelijk sappig en matig zoet. De pluk valt vanaf begin tot
half oktober.
BEuRRé CHABOCEAu = JEFKENSPEER.
Middelgroot perenras, zeer sappig en bijzonder smakelijk. Is zeer windvast,
heeft een sterke groei en is schurftbestendig. Regelmatige vruchtbaarheid en
draagkracht. Middelgrote, bruine vruchten met sappig en zoet vruchtvlees.
Dessertpeer. Rijp: september.
BEuRRé DIEL
Is een dikke peer. Het vruchtvlees is hard, maar wordt bij rijpheid boterzacht. Is
zeer sappig. Opbrengst: vroeg, middelmatig tot hoog en regelmatig.
Rijp: oktober.
BEuRRE DE NAGIN
Deze gezonde variëteit geeft korte, dikke, ronde groene herfstperen. Geel na
bewaring.
BEuRRE HARDY
Boterpeer. Een zeer goede, sappige, zoete, bruine, grote, stompe dessertpeer.
Rijp: september - oktober.
BEuRRé STERCKMANS
Ras afkomstig uit België met een zeer krachtige groei en vruchtbaarheid. Geschikt voor de aanleg van een rustieke boomgaard. Rijp december - januari.
Vruchten groot, strogeel met zeer sappig en zoet vruchtvlees. Opbrengst hoog
en regelmatig. Dessertpeer.
BON CHRETIEN WILLIAM
Een grote, fijne, gele peer met speciaal aroma. Het is een zeer vruchtbare en
gezond groeiende soort. Rijp: september.
BONNE LOuISE D’AVRANCHES
Dit is een groene peer met geelrode blos. De peer heeft een zeer fijn aroma en
is erg vruchtbaar. Een zeer lekkere dessertpeer. Rijp: september - november.
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BRuINE KRIEKPEER
Vroege zomerpeer van middelmatige grootte, roodbruin gestippeld en gevlekt
aan zonnekant, regelmatige en goede dracht. Als dessertpeer te consumeren tot
de eerste week van augustus. De bruine kriekpeer bezit een verbazend goede
vruchtbaarheid waarop beurtjaren weinig vat hebben. Zeer geschikt voor lichte
gronden. De vrucht is middelmatig tot klein met wit, fijn, middelmatig vast vruchtvlees. Zoetzure smaak, licht bitter,gemiddeld vast vlees. Rijp: tweede helft van juli.
CALEBASSE DE TIRLEMONT
Een mooie, middentijdse, lekkere, langgerekte eetpeer die bijzonder sappig
is. Rijp: november.
CHARLES ERNEST
Ras met een middelmatige groei. Grote tot zeer grote vruchten met een vast
en fijn vruchtvlees dat zeer goed smaakt. Is een eerste kwaliteitspeer.
Rijp: november - december.
CLAPP. S FAVOuRITE
Een gezond groeiende, zeer goede, vroege, sappige peer met een friszuur
aroma. Deze lange, grote peer heeft een groengele kleur met een rode blos en
wordt vooral als dessertpeer aangewend (ook wel als stoofpeer).
Rijp: augustus - september.
COMTESSE DE PARIS
Een vruchtbare, late, zoete, kleine peer met groengele kleur die goed bewaart.
Een gezond groeiende boom. Rijp: december - januari.
CONCORDE
De Concorde peer is een sappig ras en is zeer geschikt als handpeer. Het is
een stevige peer met een erg goede smaak. Dit ras is een kruising tussen de
Conference en de Doyenne du Comice en heeft het beste van beide rassen. De
Concorde lijkt veel op de Conference. De pluktijd is vanaf de laatste week van
september tot ongeveer de eerste week van oktober.
CONFERENCE
De zeer bekende, lange en gele, zelfbestuivende peer. Deze peer heeft een
zeer fijne smaak. Rijp: oktober - december.
CuRé SYN. PASTOORPEER
Ras met een sterke groeikracht. Geschikt voor alle bodems en de aanplanting
van rustieke boomgaarden. Tamelijk grote, langgerokken geelgroene vruchten met half smeltend en matig zoet vruchtvlees. Hand- en dessertpeer.
Rijp: december - januari.
DOuBLE PHILIPPE
Een van oudsher goed gekende, gezonde perensoort. De soort geeft mooi gevormde, geelgroene, sappige peren met een lichtroze zonzijde. De smaak van
de peer wordt algemeen als goed beschouwd. Het is een licht zure peer die
soms ietwat korrrelig is. Rijp: september - oktober.
DOYENNE Du COMICE
Een zeer smakelijke, sappige, buikige, korte, dikke, strogele peer. Het is een
eersterangs tafelpeer voor de winter. Rijp: november - december.
DuCHESSE D’ANGOuLEME
Een middelgrote, eigenaardig gebobbelde vrucht. Het is een lichtgroene peer
met roodbruine stipjes die bij het rijpen prachtig goudgeel kleurt. De vrucht is
zeer saprijk en knappend met een speciaal aroma. Het vruchtvlees is grof van
korrel. Pluktijdstip: half oktober. Rijp: eind oktober tot november.

Bonne Louise d’Avranche

Double Philippe

Legipont

Saint Remi
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DuRONDEAu
Een zeer vruchtbare en smakelijke perensoort met een bruine kleur en ietwat
rinse smaak. Een lekkere dessertpeer maar ook een zeer goede stoofpeer. Deze
variëteit is wel gevoelig aan schurft. Rijp: september - oktober.
GéNéRAL LECLERCK
Is een gezond groeiende boom voornamelijk voor laagstam. Is schurft gevoelig. Zeer vruchtbaar. Het is een grote, groene peer van zeer goede kwaliteit.
Rijp: oktober - november.
FONDANTE DE BOIS
Een zeer dikke, sappige, in de mond smeltende, middentijdse peer.
Rijp: oktober - november.
JEANNE D’ARC
Dit is een zeer smakelijke, dikke, fijne, groene winterpeer.
Rijp: december - januari.
JOSéPHINE DE MALINES
Ras met een groeikrachtige en regelmatige vruchtbaarheid en draagkracht.
Middelmatige tot kleine vruchten met een roos vruchtvlees dat zeer fijn,
sappig en zoet is. Zalmgeelachtig, zoals de Conference, fijn boterzacht, zeer
sappig, zoet, suikermeloenachtig en met een fijn aroma. Pas na bewaring
komt het fijne, sappige vruchtvlees op zijn toppunt om van te genieten. Deze
peer wordt vooral gewaardeerd als dessertpeer in de winterperiode.
Is de koningin der winterperen. Dessertpeer. Rijp: December - april.
JuLES D’AIROLLES
Een lekkere, sappige, groene eetpeer met rode blos. Gezond groeiend.
Rijp: oktober - november.
LE LECTIER
Ras met een groeikrachtige en vruchtbare boom. Een zeer goede liefhebberspeer. Grote, goudgele en peervormige vruchten met een wit smeltend en fijn
aromatisch vruchtvlees. Is wel laat vruchtbaar, maar dan regelmatig dragend.
Dessertpeer. Rijp: december - januari.
LEGIPONT
Dit is een bleekgroene, zoete, middelgrote peer met zacht vruchtvlees. Gezond groeiend. Rijp: september - november.
OLIVIER DE SERRES
De middelmatig grote, vruchten zijn rond van vorm met wit, smeltend vruchtvlees dat zeer sappig en zoet is met een aangenaam aroma van de beste kwaliteit. Gaat reeds vroeg in productie met een hoge regelmaat. Voornamelijk voor
laagstam. Dessertpeer. Rijp:Januari - februari.

Triomphe de Vienne
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SAINT REMY
Een groengele, korte, dikke stoof-, kook- en bakpeer van goede kwaliteit. Er is
een grote opbrengst en slechts weinig onderhoud. Rijp: maart.
SEIGNEuR ESPEREN
Ras afkomstig uit België met een matig krachtige groei en zeer vruchtbaar.
Rustieke boom.
De tamelijk grote vruchten met zeer fijn en smeltend vruchtvlees zijn sappig
en zoet met een uitstekend aroma. Peer van de beste kwaliteit. Eersteklas tafelpeer voor vers gebruik. Rijp: september - oktober.
SOuVENIR DE JuLES GOuDON
Deze variëteit kan bij de herfstperen worden gerekend. De soort geeft mooi
gevormde, bruine peren. Rijp: november - april.
TRIOMPHE DE VIENNE
Een geel tot rode, bronsachtige, lange peer die zeer smakelijk is. Een zomerpeer die gebruikt wordt als dessertpeer maar eveneens als stoofpeer zeer geliefd is. Rijp: september.
TRIuMPHE DE JEDONGE
Een zeer dikke, in de mond smeltende, lekkere eetpeer.
Rijp: november - januari.
WINTERNELIS
is een kleine, rondvormige peer. Sappig en zoet, smelt in de mond.
Rijp: november - januari.
ZOMERKEIZERIN
Een grote, geelrode, smakelijke eetpeer met fijn, smeltend, zacht vruchtvlees.
Rijp: september.
Voor de liefhebbers hebben we nog volgende soorten in ons assortiment,
zowel als struik, laagstam en hoogstam :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ananas de Courtrai
André Desportes
Beurré d’Amanlis
Beurré d’Hardenpont
Calebasse Bosc.
Catillac
Conseiller de la Cour
Emile d’Heyst
Fondante des Bois
Fondante thirriot
Général Totleben

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jules d’Airolles
Laxtons superb
Madame Bonnefond
Margueritte Marillat
Nouveau Poiteau = Bougiepeer
Passe Crassane
Precoce de Trévoux
Saint Mathieu RGF
Soldat Laboureur
William Duchess
‘Conseiller à la Cour’

pruimen
(Prunus domestica)
Pruimenbomen zijn zeer geschikt om in de liefhebberstuin geplant te worden.
Ze stellen zeer weinig eisen aan grond en standplaats, en vragen weinig
verzorging. In het voorjaar staan ze vol witte bloesem. In de zomer zijn
ze beladen met heerlijke aromatische vruchten. Een pruim van bij ons en
hier aan de boom gerijpt, is veel beter van smaak dan een ingevoerde en te
vroeg geplukte pruim. De meeste Reine Claude zijn in hun jeugdjaren niet
erg vruchtbaar. Het kan tot 10 jaar duren eer ze echt vruchtbaar worden. De
bomen zijn dan ook heel wat groter dan de gewone pruimenboom op dezelfde
tijd.

ALTESSE DOuBLE
Een vruchtbare, zeer gezonde, late, blauwe, dubbele bakpruim (kwets) die
vooral in de keuken gebruikt wordt voor het maken van jam. Door de zuurzoete smaak geeft deze pruim aan de confituur een lekkere smaak. Ze kan lang op
de boom blijven hangen. Rijp: half september. (Goede bestuivers zijn Stanley,
Belle de Louvain, R.Cl. d’Oulin).
ANNA SPÄTH
Een late, roodpurperen, goede, ronde, grote pruim waarvan de steen goed loskomt. Rijp: half september. (Goede bestuivers: Opal, Stanley, Queen Victoria,
Sanctus Hubertus, Mr. Hatif).
BELLE DE LOuVAIN
Belle de Louvain is een zeer dikke, middentijdse, donkerrode, violetkleurige,
sappige pruim. Gezond groeiend. Rijp: begin september. (Goede bestuivers
zijn Opal en Stanley).
BELLE DE THuIN (RGF)
Een grote, groengele, sappige, langwerpige, zeer vruchtbare pruim van goede
kwaliteit. Rijp: eind augustus.
BLEuE DE BELGIQuE
Bleue de Belgique is een middentijdse oude soort die regelmatig vruchten
geeft. De grote, ronde vruchten zijn donkerblauw van kleur en middelgroot
van omvang. De smaak is uitstekend. Rijp: eerste helft augustus. (Goede bestuivers zijn Opal, R. Cl. d’Oulin, Mr. Hatif, Stanley, Czar, R. Cl. Conducta, Sanctus
Hubertus).
CONDuCTA DE WALLON
Een middentijdse pruim van zeer goede kwaliteit met ronde vorm en roodviolette kleur. De smaak is uitstekend. Deze soort is veel vruchtbaarder dan
de gewone Conducta. Een zeer lekkere, verfrissende dessert- en keukenpruim.
Rijp: eind augustus. (Goede bestuivers zijn Czar, Opal, Stanley, Queen Victoria,
R. Cl. d’Oulin, Jefferson).
CZAR
Czar is een vroege, blauwe, ronde pruim. De vruchten zijn zeer goed. Czar is
een zeer goede bestuiver van andere pruimenvariëteiten. Rijp: eind juli.
EARLY LAxTON
Deze variëteit geeft smakelijke pruimen (klein van stuk) die een bleekrode,
roze kleur hebben op een geelachtige achtergrond. Het vruchtvlees is geelachtig en matig sappig. Opal en Czar zijn ook hier weer prima bestuivers.
Rijp: vanaf half juli.
JEFFERSON
Een late gele pruim met sappig, zoet vruchtvlees. Rijp: half september.
KATRIENEN
Dit zijn lekkere, latere pruimen met een smakelijk vruchtvlees.
De bomen groeien zeer gezond. Rijp: half september.

MIRABEL DE NANCY
Deze zijn de overbekende mirabellen. De variëteit is zeer vruchtbaar en geeft
een overvloed aan heerlijke, kleine, gele, sappige, zoete pruimpjes. De vruchten zijn rijp eind augustus - begin september.
MIRAGRANDE
Is een ronde, gele, bedauwde kleine pruim. Zeer gezond groeiend. Ze is zelfbestuivend. Draagt snel, goed en regelmatig. Middeltijds.
MONARCH
Deze late variëteit geeft vrij grote, blauwe pruimen met losse pit. Ze zijn rijp
vanaf september.
MONSIEuR HATIF
Een zeer lekkere, zoete, middentijdse, blauwrode, ronde pruim. Mr. Hatif stelt
vrij hoge eisen qua bestuiving. Goede bestuivers zijn Opal, Queen Victoria,
Czar, Stanley, R.Cl. d’Oulin, Jefferson. Rijp: half augustus.
OPAL
De pruimen van deze middentijdse soort zijn eerder paars van kleur op een
geelrode achtergrond. De vruchten kunnen worden geplukt vanaf begin augustus. Opal kan als bevruchter van andere pruimenvariëteiten worden gebruikt. Het is ook één van de weinige soorten die voldoende zelfbestuivend is.
PRuNE DE PRINCE (RGF)
Weer een zogenoemde mirabel. Kleine (als kersen), ronde, donkerblauwe,
vaste, zoete pruimpjes. Een zeer goede tafel- en stoofpruim. Zelfbestuivend.
Rijp: eind september.
QuEEN VICTORIA
Een rode, eivormige, middentijdse pruim. Gezond groeiend. Grote en regelmatige opbrengst (regelmatig dunnen, anders te veel en te kleine vruchten).
Zeer vruchtbaar en goede bestuiver voor andere soorten. Rijp: eind augustus.
REINE CLAuDE CONDuCTA
Een middentijdse suikerpruim van zeer goede kwaliteit met ronde vorm en
roodviolette kleur. De smaak is uitstekend, doch de productie valt tegen
(vruchtbaarheid treedt laat in). Een zeer lekkere, verfrissende dessert- en
keukenpruim. Rijp: eind augustus. (Goede bestuivers zijn Czar, Opal, Stanley,
Queen Victoria, R. Cl. d’Oulin, Jefferson).
REINE CLAuDE CROTéE
Een kleine, groengele, middentijdse pruim van zeer goede kwaliteit. Zeer zoete Reine Claude die echter niet erg vruchtbaar is. Rijp: half augustus. (Goede
bestuivers zijn Opal, Czar en Stanley).
REINE CLAuDE DE BAVAY
Is een gele, groenachtige pruim met smakelijk vruchtvlees en een gesuikerd
aroma. Zeer laat rijpend, begin september. De dracht is onregelmatig. Het is
een prima pruim voor het late seizoen. Bestuiver: Queen Victoria, R Cl D’oullins
REINE CLAuDE D’OuLLINS
Een grote, ronde, gele, heerlijk zoete, middentijdse pruim van zeer goede kwaliteit. Geeft pas na enkele jaren vruchten, nadien regelmatig. Rijp: eind augustus.
SAINTE-CATHERINE (RGF)
Een middelgrote, gele, vruchtbare pruim voor alle gebruik. Zelfbestuivend.
Rijp: eind september - begin oktober.
SANCTuS HuBERTuS
Een lekkere vroege, blauwe, donzen pruim. Het is een kwets (bakpruim)
dus eveens geschikt voor inmaak, op taarten,.... Een zeer vruchtbare soort.
Rijp: half juli. (Goede bestuivers zijn R. Cl. Crotee en Queen Victoria, Czar, Stanley).
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STANLEY
Deze variëteit geeft langwerpige, blauwe pruimen. Het is een vruchtbare, middentijdse tot late soort die goed als bestuiver van andere variëteiten kan worden gebruikt. Rijp: begin september. Stanley is ook voldoende zelfbestuivend.
Eveneens een kwets.

WIGNON (RGF)
Een ovale, middelgrote, roodpaarse, sappige pruim van prima kwaliteit die kan
gebruikt worden als tafel- en stoofpruim. Zelfbestuivend. Rijp: tweede helft
van september.

TIPALA
Is een middelgrote tot grote, langwerpige pruim. Prachtig goudgeel met een
oranje blos. Zoet met een lichte nectarine smaak. Het is een middelsterke, gezonde groeier die snel, rijp en regelmatig draagt. Rijp: begin augustus.

volgorde van rijping pruimen
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REINE CLAUDE DE BAVAY
SAINTE-CATHERINE (RGF)

ANNA SPÄTH
KATRIENEN

STANLEY
MONARCH

BELLE DE THUIN (RGF)
REINE CLAUDE D’OULLINS
QUEEN VICTORIA
BELLE DE LOUVAIN

PRUNE DE PRINCE (RGF)

oktober
WIGNON (RGF)

JEFFERSON

CONDUCTA DE WALLON
REINE CLAUDE CONDUCTA
MIRABEL DE NANCY
Wignon

ALTESSE DOUBLE

september

MONSIEUR HATIF
REINE CLAUDE CROTÉE

▲

Jefferson

TIPALA

augustus
SANCTUS HUBERTUS

juli
NIET
ZELFBESTUIVEND

MIRAGRANDE

BLEUE DE BELGIQUE

CZAR
OPAL

▲

ZELFBESTUIVEND

EARLY LAXTON

Gemiddelde tijden van rijping schematisch weergegeven.

Kersen
(Prunus avium)
Kersenbomen groeien groot en zijn weinig kieskeurig wat hun standplaats
betreft (liefst wat kalkrijk). Je kan ze wel wat binnen de perken houden door
uitbuigen. Stevige en veelvuldige snoei is echter af te raden in verband
met het ‘gommen’ van de bomen en creëren van wonden waardoor diverse
schimmelinfecties kunnen ontstaan. Ook hier is een goede bestuiving vereist
om een goede vruchtzetting te bekomen.

BIGARREAu BLANC
Dit is een grote, gele kers. (z.g. Witte kraker)
BIGARREAu BLANC-ROSE
Dit is de zeer gekende ‘witbuik’.
BIGARREAu BuRLAT
Deze bigarreau geeft mooie, dikke vruchten met donker vruchtvlees. Er kan
geplukt worden vanaf juni. Het is dus een vroege kers.
BIGAREAu NAPOLEON
Dit is een roze, dikke kers met vast vruchtvlees. De zo genoemde “witbuik”.
Ze is middelvroeg rijp met vroege, regelmatige en goede vruchtbaarheid en
mooie rode, roze vrucht. Bestuivers: Hedelfinger, Early rivers, Bigareau Burlat,
Bigareau Van.
BIGARREAu NOIR
De zogenoemde zwarte krakers. Een middentijds ras met vaste zwarte vruchten. Bestuivers: Hedelfinger, Schneiders,....
BIGAREAu VAN
Is een sterke groeier, middeltijds rijp, met vroege en zeer goede productiviteit. Zeer grote vruchten, sterk glanzend, donkerbruin met een sappig en zoet
vruchtvlees. Maar is wel barstgevoelig. Bestuivers: Kordia, Lapins, Burlat, Early
Rivers.

KORVIK
Is een verbeterde Kordia. Het is een zeer productieve, dikke, zachtere kers met
een zeer goede smaak. Ze gaat heel snel in productie en is weinig barstgevoelig. Bestuiver: Grace Star.
LAPINS
Dit is één van de beste bestuivers voor de meeste kersenkultivars. Lapins is ook
zelfbestuivend. Het is een vroege kerselaar met mooie, grote, vaste vruchten.
Het is wel een moeilijke boomvorm omdat hij slecht vertakt.
NOIR DE MECHED
Is een heel mooi ras, heel goed van smaak en niet barstgevoelig. Is zeer productief. Goede bestuivers: Regina, Sylvia.
PENNY
Is een late, harde smakelijke kers welke wel barstgevoelig is. Is eveneens een
laatbloeier, waardoor ze een goede bestuiver is voor Regina. Bestuiver; Regina.
OKTAVIA
Een zeer late (augustus), zwarte, aromatische, zoete, vruchtbare kers die niet
barstgevoelig is. Goede bestuivers zijn Regina, Hedelfinger, Sunburst,....
POLLux
Een vroege, zelfbevruchtende, zoete, zeer vruchtbare, lekkere kers die niet
barstgevoelig is.
REGINA
Een late, zeer grote, hartvormige, vaste kers die bruinrood tot zwartbruin van
kleur is en weinig gevoelig is voor barsten. Het is een zeer gezond groeiende,
robuuste boom met een regelmatige en hoge opbrengst. Zorg voor een goede bestuiver want Regina bloeit zeer laat (vb. Sam, Schneiders, Hedelfinger).

CANADA GIANT
Is een zeer grote, hartvormige rode kers met een mooie glans en een lange
steel. Wordt soms aangeduid met “Sumgita”. Bestuiver: Hedelfinger

SAMBA
Heeft een opwaartse boomvorm met moeilijke vertakking. Is een vroege, lekkere, dikke kers. Is weinig barstgevoelig en heeft een zeer goede vruchtmaat.
Goede bestuivers: Lapins.

CASTOR
Een middentijdse, dikke, donkerrode, lekkere, breed hartvormige kwaliteitskers die weinig barstgevoelig is. Goede bestuivers zijn Hedelfinger en Van.

SKEENA
Is een zeer productief ras. De kersen zijn donkerrood tot zwart en rond, maar
zeer barstgevoelig. Gaat zeer vroeg in productie. Is zelfbestuivend.

EARLY RIVERS
Een vroege, lekkere, grote, rode tot zwarte, vruchtbare vleeskers die goed in
combinatie met bv. Hedelfinger wordt geplant. Het is een zeer goede bestuiver.

SuMMIT
Een middentijdse, zeer grote, rood tot donkerrode, vaste kers die wel wat
barstgevoelig is. Bestuivers: Hedelfinger en Sunburst.

GRACE STAR
Is een zelf bestuivende zeer productieve aantrekkelijke dikke kers met een zeer
goede smaak. Is matig barstgevoelig en heeft een matige hardheid. Bestuiver:
Korvik.

SuNBuRST
Een laat ras met zeer grote, lekkere, rode vruchten die wel wat barstgevoelig
zijn. Het is een zelfbestuiver die eveneens goed dienst doet als bestuiver voor
andere kersensoorten.

HEDELFINGER
Dit is een dikke, bruinrode tot zwarte, zeer bekende, hoogwaardige kers met
goede smaak. Meer barstgevoelig. Bestuivers: Regina, Schneiders, Sunburst,....

SWEETHEART
Is een zeer late kers met een hoge productiviteit, maar is wel barstgevoelig
waardoor in een nat seizoen de kersen kunnen rotten aan de boom. Sweetheart is zelfbestuivend.

HERTFORD
Is een middeltijdse, harde smakelijke kers die matig barstgevoelig is. Bestuivers: Sweetheart, Lapins.
KORDIA
Een schitterend, zeer productief; middentijds ras met grote, lekkere, donkerrode, harde vruchten. Een echte kraker die weinig barstgevoelig is. Een goede
bestuiver kan Hedelfinger zijn.

SYLVIA
Is een zwakke tot matige groeier met een vroege, regelmatige en goede productiviteit. Heeft grote, hartvormige vruchten met vast vruchtvlees.
Is gevoelig voor barsten. Bestuivers: Kordia, Regina, Summit, Sunburst.
uDENSE SPAANSE
Is een zeer late gele kers met een matig rode blos. Matig tot goede smaak.
Bestuivers: Sneiders, Early Rivers, Hedelfinger, Kordia.
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KrieKen
(Prunus cerasus)
KELLERIS
Deze variëteit geeft vroege, grote, donkere noordkrieken. Het is een zeer
vruchtbare soort die minder gevoelig is voor monilia.

Ook wel ten onrechte morellen genoemd. Zure krieken worden vooral
gekweekt voor de inmaak en de conservenindustrie. Stelt weinig eisen aan de
grond en is zelfbestuivend. Maar de laatste jaren zijn er wel zware infecties van
monilia en hagelschotziekte.

NOORDKRIEK
De overbekende noordkriek die mooie, roodzwarte, zure vruchten geeft. Spijtig dat deze kriek de laatste jaren zeer vatbaar geworden is voor taksterfte
(monilia).

GORSEMKRIEK
Deze variëteit is vroeg rijpend en geeft mooie, roodzwarte, zure vruchten.
GRIOTTE VAN SCHAARBEEK
Deze eerder middentijdse kriek geeft rode vruchten die zeer lekker van smaak
zijn.

TAxANDRIA
Is een grote moniliavrije kriek. Het is een echte zure kriek met rood sap. De
vrucht is rijp begin juli (is een vroege kriek). Zelfbestuivend.

snoei van pruimen, kersen en krieken.
Het doel en de techniek zijn in grote lijnen dezelfde als bij appel en peer. Het tijdstip is echter verschillend. De snoei gebeurt best na de pluk (augustus - september) of in het late voorjaar (april-mei). Vermijd het snoeien in de winterperiode. Het duurt dan te lang vooraleer de wonden genezen zijn
waardoor allerlei schimmelinfecties de boom schade kunnen berokkenen.

NUTTIGE TIPS

De techniek.
Steil groeiende takken worden vanaf de jeugd uitgebogen. De zeer zware takken
worden weggenomen. Snoei in de jeugdfase niet te veel maar buig vooral uit en zorg
voor een stevig gestel dat voldoende vlak staat. Onderhoudssnoei betekent veelal
uitdunnen ter belichting en zorgen voor verjonging van het vruchthout. Beperk
boomhoogte en boombreedte door terug te snoeien op een jongere vertakking.

verlenging net boven de zwakke horizontale twijg weggesneden. Deze zal dan
bezet geraken met vruchthout.

Een heel interessante snoei voor steenfruit is de Zahn-snoei. De bedoeling is om
een zware, steile twijg om te vormen tot een vruchtbare tak. Daartoe snoei je, best
in september, deze zware tak in tot op 15 à 20 cm van het vertrek en wel op een
binnenoog. Als reactie ontstaat het volgend jaar een zware verlenging naar binnen en een vlakke éénjarige twijg naar buiten. Het jaar daarop wordt de zware

volgorde van rijping kersen
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SWEETHEART
UDENZE SPAANSE
STACCATO

9
REGINA

8
BIGARREAU BLANC
BIGARREAU NOIR

BIGARREAU NAPOLEON

7
CASTOR
NOIR DE MECHED

OKTAVIA

PENNY
SKEENA
HEDELFINGER

LAPINS

SUNBURST

BIGARREAU VAN

6
KORDIA
STARKING
BIGARREAU BLANC-ROSE

5
POLLUX

4
CANADA GIANT
KORVIK
HETFORD

BURLAT
▲

NIET
ZELFBESTUIVEND

3

SYLVIA

SAMBA

2
EARLY RIVERS

1

SUMMIT

▲

ZELFBESTUIVEND

GRACE STAR

Gemiddelde tijden van rijping, uitgedrukt in weken. 1 = zeer vroeg: begin juni. 10 = zeer laat: begin augustus

Nachis

Broechemse

Kweepeer

Kweepeer bloesem

Houtmeyers bvba - Catalogus Fruit | 17

nasHis
Een ietwat peerachtige vrucht die qua smaak het midden houdt tussen peer
en exotisch fruit. Ze zijn zelfbestuivend en worden gesnoeid en verzorgd zoals
onze peer. Iets aparts.
Heel wat nieuwe cultivars dienen zich aan. We proberen hierin echt verder te
gaan omdat deze planten gezond groeien, zeer vruchtbaar zijn en ook heel
lekkere vruchten dragen. Vraag ernaar op de kwekerij!

HOSuI
Hosui heeft zeer grote vruchten. De schil is donker bronskleurig. Het vlees is
mals, sappig en aromatisch. Oogst in september.

KOSuI
Kosui heeft grote vruchten die licht bronskleurig zijn. Ze zijn mals, zoet en zeer
sappig. Oogsten in augustus.
KuMOI
Deze heeft zeer sappige, grote en licht geparfumeerde vruchten die zeer lekker zijn.
SHINSEIKI
Heeft zeer grote vruchten met een gladde, geel groene schil. Zeer sappige
vruchten welke oogstbaar zijn in september. Omwille van de gladde schil hebben deze vruchten meer te lijden van vogelvraat.

perZiKen
(Prunus persica)
De perzikboom stelt meer eisen aan de grond en er zijn nogal wat mislukkingen
bij het planten. Op een zonnige plaats en in een kalkrijke grond groeit een
perzikboom zeer goed. De perzikboom geeft heerlijke, donzige, aromatisch
ruikende vruchten van bijzondere kwaliteit indien ze rijp geplukt worden.
Perzikbomen zijn zelfbestuivend! Meestal worden de variëteiten op struik en
halfstam aangeboden. Hoogstam is moeilijk. Zij vangen veel wind waardoor
takbreuk schering en inslag is. Het dunnen van het aantal vruchten is in dit
verband ook belangrijk. Nooit snoeien in de winterperiode! Wel in de lente of
in de zomer.

AMSDEN
Deze gezond groeiende variëteit geeft vroege zomerperziken met een karmijnrode blos aan de zonzijde en groengele kleur aan de schaduwkant. Deze
dessertperzik heeft wit vruchtvlees.
BROECHEMSE
Een halfoogstperzik met een rode blos en wit vruchtvlees.
CHARLES INGOuF
Deze variëteit geeft halfvroege, dikke, zoete, mooi ronde, zeer lekkere dessertperziken. De perzik is witvlezig en blozend aan de zonzijde.
FERTILE DE SEPTEMBRE (RGF)
Een gezond groeiende, middelgrote perzik met rode schil en wit vruchtvlees.
Een lekkere tafel- en stoofvrucht. Late bloei, dus minder gevoelig voor onze
beruchte lentevorst. Rijp: tweede helft van september.

FRuER ROTE INGELHEIMER
Is een zeer vruchtbare, vroege perzik. De vruchten zijn mooi rood en middelmatig van dikte. De kwaliteit is zeer goed. Rijp vanaf half juli.
PEREGRINE
Deze variëteit geeft vruchten met wit vruchtvlees en een rode blos. Het is een
halfvroege perzik.
REDHAVEN
Een halfvroege, rode perzik met zoet, geel vruchtvlees.
REINE DES VERGES
Dit is een gezonde, late, roodgekleurde, dikke, sappige, smakelijke dessertperzik met wit vruchtvlees dat goed loskomt van de steen.
WAASLANDSE
Dit is een halfoogstperzik met een rode blos en wit vruchtvlees. Het is een zeer
vruchtbare en goede soort.
WASSENBERGER
Deze perziken met wit vruchtvlees hebben een zeer goede smaak. Rijp: begin
september.

neCTarines
(Prunus persica var. nucipersica)
Een perziksoort met een gladde schil. Op de boom gerijpt is zij zeer fijn van
smaak. De nectarineboom stelt dezelfde eisen aan de grond als de perzikboom. Een zonnige standplaats en een kalkrijke grond zijn nodig. Een beetje
kalk in de plantput mengen is dan ook aan te raden.

EARLY BLAZE
Een vroege nectarine.

snoei perziken en nectarines.
Best snoeien direct na het plukken van de vruchten. Snoeien bestaat uit het wegnemen van dorre takken en is vorm-,
verjongings- en onderhoudssnoei.
Vruchtverdunning is ook belangrijk. Dit mag pas gebeuren wanneer de vruchten de grootte hebben van een noot.

NUTTIGE TIPS

aBriKOZen
(Prunus armeniaca)
De abrikoos vraagt speciale zorgen. Plant hem liefst op een beschutte warme
plaats (bv als leiboom tegen een zuidermuur). De bloemen en jonge vruchten
zijn te gevoelig voor het koude en dikwijls slechte weer in de maanden maartapril. De vruchtzetting is bijgevolg wisselvallig. De vrucht is tussen perzik
en pruim, met een gladde schil zoals de pruim. De vruchten zijn rijp in juli augustus. Gekweekt op onderstam St-Julien. De abrikozenboom houdt niet
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van een sterke snoei (gommen). Snoei zoals perziken, in de zomer of in het
najaar.

ABRIKOOS ROYAL
Bleekgele, sappige, heerlijk ruikende vrucht. Goed groeiend en vruchtbaar.

amanDelBOOm
(Prunus dulcis)
Deze boom is nauw verwant aan de perzik maar wordt groter. De boom heeft
niet alleen een waarde als vruchtboom, ook als sierboom mag hij er best zijn.

Hij bloeit namelijk met prachtige roze bloemen. De bloei is vroeg. Bescherm
hem daarom in deze periode.

KWeepeer
(Cydonia oblonga)
Van oudsher gekende vrucht welke vroeger veel meer gewaardeerd werd
dan nu. Groeit goed in gewone tuingrond, vraagt weinig onderhoud en is
zeer vruchtbaar. Door haar witroze bloemen, gezonde groei en grote, gele,
peervormige, korte, dikke vruchten kan zij zelfs in de siertuin gebruikt worden.
De vruchten worden gezocht voor het maken van confituur of sap en voor het
bereiden van zalf. Ze rijpen vanaf oktober.

CHAMPION
Een zelfbestuivende, middelgrote, stompe, peervormige, groengele, aromatische kweepeer.
LESCOVACZ
Niet zelfbestuivend! De aromatische vruchten zijn zeer groot, appelvormig,
geel en welruikend.

mispel
(Mespilus germanica)
Vroeger een zeer gekende vrucht. Een kleine, gezond groeiende struik welke
weinig eisen stelt aan grond en standplaats. De struik is zeer vruchtbaar, de
vruchten zijn bruin van kleur (vitaminerijk). Mispels worden zo laat mogelijk
geplukt. Nooit voor eind oktober, begin november. Pluk ze na twee nachten
lichte rijm. Bewaar ze daarna op een vorstvrije plaats tot ze mals worden. De
mispelaar heeft ook waarde als sierboom omwille van zijn 3 à 4 cm grote, witte,
alleenstaande bloemen.

WESTERVELD
Grote, bruine vruchten.

vijG
(Ficus carica)
Een goed en gezond groeiende kleine boom of groterestruik die opvalt door
zijn mooi, typisch ingesneden blad. Als je de boom wat beschut plant, kan die
in ons klimaat goed gedijen. Uiteraard houdt de vijg van zon. Dikwijls rijpen
de vruchten slecht af of bevriezen ze in de winterperiode, want de vruchten
die in augustus - september nog gevormd worden, rijpen pas na de winter
verder door. Bescherm ze daarom door het plaatsen van een rieten mat of wat
isolerend materiaal.

Mispel

BAuERNFEIGE
Een goed winterharde vijg waar we toch al heel wat vruchten van mochten
oogsten. De vruchten die zich in het begin van het jaar ontwikkelen, rijpen
dikwijls toch nog datzelfde jaar af.
VONDELING
Een vijg die al 60 jaar in België groeit en goede vruchten geeft, hebben we
verder gekweekt. Zo kunnen we toch al zeker zijn van de wintervastheid. Het
is eentje die vruchten vormt welke nog hetzelfde jaar afrijpen! Een aanrader
in de tuin!

Walnoot
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ZWarTe mOerBei
(Morus nigra)
Minder gekende boom of struik. Het is een gezond groeiende boom op een
gewone tuingrond, die niet onderhevig is aan ziekten of insecten. De zwarte
moerbei is vruchtbaar en geeft grote, op braambessen gelijkende vruchten met
een zeer fijne, zoete rinse smaak. Rijp: vanaf september. Opgepast voor kledij

of terrasbedekking! De vlekken die de vruchten maken zijn zeer moeilijk te
verwijderen. Plant de moerbei als jonge plant. Op oudere leeftijd is verplanten
moeilijk.

WalnOTen
(Juglans regia)
Een schitterende, groot groeiende struik of karaktervolle boom die best
gedijt in een goede tuingrond en op een niet al te donkere plaats. Het hout
van de notelaar is zeer gewaardeerd. Zaailingnoten brengen maar een paar
percentages goede vruchtdragende bomen voort. Daarom beschikken wij
over enkele zeer goede geënte soorten. Het is een specialiteit van ons bedrijf.
Vereisten van een goede notenboom zijn:
- Laat uitlopen (omwille van vorst)
- Vorstbestendig zijn
- Zelfbestuivend zijn
- Weinig gevoelig zijn voor ziekten
- Vruchtbaar zijn, en dit reeds op jonge leeftijd!
Notenbomen worden zeer oud en geven vele en goede vruchten wat een plezier
is voor familie en vrienden. Vroeger beschikte men over meer ruimte en werd
een groot aantal notenbomen aangeplant om uiteindelijk de beste daarvan
te behouden. Nu plant men best veredelde notenbomen. Deze zijn duurder in
aankoop omwille van de moeilijke veredeling, maar men heeft dan ook veel
sneller vruchten en dus plezier van de boom.
De komende jaren wordt ons assortiment nog uitgebreid met enkele goede,
aparte selecties!

BROADVIEW
Deze variëteit is alleenstaand ook vruchtbaar maar wanneer zij samen met
Buccaneer wordt geplant is zij dit nog veel meer. Broadview geeft grote,
mooie, goed gevulde vruchten.
BuCCANEER
Deze gezond groeidende variëteit geeft eveneens prachtige, goed gevulde,
grote noten. Het is een zeer vruchtbare variëteit die eveneens een goede bestuiver vormt voor de andere notensoorten.
Snoei een walnotenboom NOOIT in de winterperiode! De sapstroom komt
reeds vroeg op gang waardoor de boom kan ‘doodbloeden’ (=sap verliezen).
De beste periode is de zomer. Vruchtdragende bomen in oktober snoeien.

KasTanjes
(Castanea sativa)
Gewone eetbare kastanje. Groot groeiende struik of matig groeiende boom,
met donkergroene gezonde bladstand. De gewone kastanje geeft eetbare
vruchten maar de veredelde soort “Castanea ‘Lyon’” is veel vruchtbaarder en
dikker van vrucht. Voor de bevruchting van de bloemen is het nodig meer dan
één boom te planten. De kastanjeboom is goed en gezond groeiend, zonder
zorgen, op de meeste gronden.

CASTANEA ‘LYON’
De geënte soort met dikkere vruchten en rijkere vruchtzetting indien met
meerdere bij elkaar geplant!
CASTANEA SATIVA
Onze gewone, uit zaad gekweekte kastanje.

HaZelnOTen
(Corylus avellana)
De grootvruchtige hazelnoten groeien op de meeste gronden goed, zelfs in
de schaduw. De veredelde soorten zijn veel vruchtbaarder en geven grotere
vruchten dan de gewone. Voor een goede vruchtzetting is het nodig meerdere
soorten door elkaar te planten. Planten op 1-3 meter van elkaar. De vruchten
zijn rijp vanaf begin augustus tot begin september.
Hazelnoten kweken wij eveneens op half- en hoogstam. Hiertoe gebruiken
we de decoratieve stam van Corylus colurna. De Turkse hazelaar met de
decoratieve, diepgegroefde, lichtbruine stam.

GEANT DE HALLE (Merveille de Bolwiller)
Zeer grote, harde noot met uitstekende smaak. Zorg voor kruisbestuiving.
LANGE TIDLIG ZELLERNOOT
Een lekkere, grote, langwerpige hazelnoot die gemakkelijk kraakt. Bestuivers:
Geant de Halle, Webb’s Prize Cob.

NOTTINGHAM FRÜHE
Een goed gevulde, lekkere, lange noot die vroeg draagt. Plant samen met
Webb’s Prize Cob.
ROODBLADIGE HAZELNOOT
(Corylus maxima ‘Purpurea’)
Eigenlijk wordt deze vooral aangeplant als sierstruik. Het is een van weinige
roodbladige heesters. Opgepast! Bladeren kleuren groen geplant in de schaduw. Bij een goeie bestuiving verschijnen er hazelnoten met dunne schaal en
uitstekende smaak.
WEBB’S PRICE COB
Een zelfbestuivende variëteit. Zeer lekkere, lange, grote, zoete noten.

Is er iets aangenamer, smakelijker en gezonder dan rijp fruit rechtstreeks van de fruitboom te
kunnen eten? Vooral zomerfruit is lekker en aromatisch indien het op de boom gerijpt is. Er kan
dan ook over een lange periode geplukt en verbruikt worden.

FRUIT UIT EIGEN TUIN
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Hazelnoot

Witte bes

Rode bes

Framboos

Braambes
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HOUTIG KLEINFRUIT
(frambozen, trosbessen, stekelbessen, braambessen )

FramBOOs
(Rubus idaeus)
De vruchten zijn delicaat en exclusief. Denk maar aan de heerlijke sausjes die ermee gemaakt worden om je ijsje een extra ‘touch’ te geven. Ze kunnen echter
gemakkelijk zelf gewonnen worden. Een framboos groeit op gewone tuingrond (niet te nat). Dek de voet van de framboos nooit af met stalmest of stro, om
wortelziekten te vermijden!

ZomerFramBoos

herFstFramBoos

GOLDEN EVEREST
Een productieve, gezonde framboos met gele vruchten. De vruchten zijn echter aan de kleine kant.

ALLGOLD
Een middelsterk groeiend ras met zeer zoete, heldergele vruchten.

MALLING ExPLOIT
Zomerframboos met lichtrode, lekkere vruchten.
MALLING JEWEL
Is een virusresistente framboos welke zeer gezond groeit.
MALLING PROMISE
Het meest aangeplante liefhebbers ras. Een klassieke, productieve, vroege zomerframboos die tamelijk grote vruchten met een goede smaak voortbrengt.
MEEKER
De gezondst groeiende zomerframboos met lekkere, grote, rode vruchten.

AuTuMN BLISS
Een herfstframboos die rode, vaste vruchten geeft. Ze is resistent tegen wortelziekten. De vruchten beginnen al te rijpen vanaf begin augustus. Dit in tegenstelling tot Zeva die pas rijpt vanaf eind augustus. Autumn Bliss is daarom
net iets beter.
HERITAGE
Is een stevige plant, heeft een middelmatige opbrengst met stevige, wat kleinere helderrode vruchten. Is erg productief en goed van smaak.
ZEFA 3-HERBSTERNTE
Is een gezonde struik met zeer grote rode vruchten. De opbrengst is middelmatig en de vruchten hebben een goede smaak .

SCHÖNEMANN
Een sterk groeiend ras, zeer productief en laat rijpend. De vruchten hebben
een goede smaak.
TuLAMEEN
Dit is eigenlijk de beste zomerframboos. Ze geeft uitermate grote en zeer lekkere vruchten welke rood gekleurd zijn.

snoei van frambozen.
Zomerframboos: - draagt op overjarig hout dat na de oogst afsterft.
Draagt éénmaal in de zomer. Houd dus de sterkste éénjarige takken aan
NUTTIGE TIPS(6-8/m) en knip die na het afdragen tot aan de grond weg. De nieuwe
twijgen die ondertussen verschenen zijn, zorgen voor continuïteit in de
productie.
Herfstframboos: - draagt vruchten op éénjarig hout. Er verschijnen
in de loop van het voorjaar grondscheuten die vanaf juni zijscheuten
met bloem geven. Je kan dan oogsten eind augustus - begin oktober.
Het vruchtdragende, bovenste gedeelte sterft af. Knip in oktober dit stuk
weg. In het voorjaar dat er op volgt zal het onderste gedeelte vruchten
dragen. Dit gaat wel ten koste van de vorming van nieuwe twijgen. Er
zal een minder grote productie zijn in de zomer als ook in de herfst wordt
geplukt. Voor een gemakkelijke pluk, voor snoei en luchtige aanplant
maak je een V-haag. Zo blijft het vruchtdragende gedeelte gescheiden
van de andere nieuwe twijgen. Dit vereenvoudigt de snoei en de pluk!

Vruchtdragende
scheuten

Nieuwe
1-jaarse scheuten

rODe Bes
(Ribes rubrum) Ook op halfstam beschikbaar.
JONKHEER VAN TETS
De vroegst rijpende variëteit. Er verschijnen lange trossen van donkerrode
vruchten die veel sap bevatten. Deze soort is een aanrader voor hen die vruchtensap maken.
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ROLAN
Deze variëteit geeft dikke, helrode, smakelijke, middentijdse (half juli), zoetzure bessen.
ROVADA
Een late (eind juli), productieve soort die sterk groeit en rode, late, zoet-zure
bessen geeft.

WiTTe Bes
(Ribes rubrum) Ook op halfstam beschikbaar.
WITTE PAREL
Middentijdse (begin tot midden juli), witte bes aan kleine trossen. Ziektegevoelig.

ZITAVIA
Een zeer productief, vroegrijpend ras met lange trossen van helderwitte bessen. Het is een sterke en gezonde groeier.

Cassis (=ZWarTe Bes)
(Ribes nigrum)
Zwarte bessen hebben een zeer speciale smaak en een specifiek aroma. De
takken en de bladeren van de struik zijn bij het wrijven fel riekend. De vruchten
hebben een uitzonderlijk hoog vitamine-C gehalte. Plant om de 1 à 1,5 meter.

MALLING JET
Een zeer laat rijpende en gezond groeiende variëteit met zeer lange trossen
van zwarte bessen.
TITANIA
Een middentijds, productief ras dat sterk en gezond groeit. De dikke bessen
verschijnen aan middellange trossen.

TSEMA
Is smakelijker dan Titania maar ook een stuk ziektegevoeliger (witziekte).
Wintersnoei: Zwarte bessen dragen best op stevige éénjarige twijgen. Zorg ervoor dat je per struik maximum 8-10 éénjarige twijgen
NUTTIGE TIPSoverhoudt die zo laag mogelijk bij de grond vertrekken. Dit wil zeggen dat je al het meerjarig hout wegneemt. Houd mooi rechtopstaande takken aan. Degene die te schuin ingeplant staan zullen
toch in de zomer doorbuigen onder het gewicht. Door op deze manier te snoeien bekom je luchtige planten. Het vruchthout (zijhout)
wordt niet ingenomen.

sTeKelBes
(Ribes uva-crispa)
Witziekte en bladval zijn de redenen waarom stekelbessen minder gewild
zijn. De veelal aangeboden soorten (Achilles, Winhams Industry, White Smith,
Haartjes) zijn hiervoor gevoelig en dus minder geschikt voor particulier
gebruik. Hierna volgen enkel soorten die niet of veel minder gevoelig zijn voor
meeldauw en bladval.
Stekelbessen zijn ook beschikbaar op halfstam. Voorzie deze wel van een
steun. Ze zouden anders onder het gewicht afbreken.

INVICTA
Een zeer productief, vroeg rijpend, sterk doornig ras met redelijk grote, groene
vruchten van goede smaak.

CAPTIVATOR
Een weinig doornig, productief, groeikrachtig, laat rijpend ras met rode vruchten van redelijke smaak.

PAx
De allerbeste, rode, resistente stekelbes zonder doornen, met grote vruchten
van uitstekende smaak. Tamelijk vroeg rijpend. Wel een ras gekweekt onder
licentie. Een kleine meerprijs dus!

HINNONMÄKI GOLD
Een sterk doornige middentijdse kruisbes met kleine, gele vruchten van goede
smaak.
HINNONMÄKI RÖD
Een sterk doornige middentijdse kruisbes met kleine, rode vruchten van goede smaak.

MuCuRINES
Een matig doornige, middentijdse variëteit met grote, groene vruchten. De
beste resistente groene soort.

snoei van stekelbes.
De plantafstanden van stekelbessen zijn perfect te vergelijken met
NUTTIGE TIPSdeze van Rode bes. De snoei komt overeen met die van ‘Rovada’ (zie
uitleg bij de snoei van rode bessen hierboven). De twijgen zijn wel
slapper. Indien in haagvorm geplant, moet er wel goed aangebonden worden daar de twijgen van stekelbessen vrij slap zijn. Plaats
eventueel een bamboestok bij elk struik.

snoei van rode en witte bes.
Als struik: plant 1,5 meter uit elkaar. Houd 5-8 gesteltakken aan die je
nooit insnoeit. Zij zullen de volgende jaren zijhout maken waarop de
vruchten zich ontwikkelen. De snoei van dit zijhout is per soort anders:
NUTTIGE TIPS
• Witte trosbes en de rode Jonkheer van Tets: snoei de zware zijtakken
weg. Het lichte vruchthout (brindillen) wordt aangehouden en tot op
15 cm ingenomen (februari - maart).
• Rovada: Hier is het juist tegenovergesteld. Het lichte hout wordt
verwijderd en het zware hout tot op zo’n 40 cm teruggezet (februari
- maart).
• Rolan: Zit tussen de twee voorgaande in.

Als haag: houd 3-4 gesteltakken per strekkende meter aan. Deze gesteltakken laat je doorgroeien tot een hoogte van +/- 2 meter. Als deze
hoogte na enkele jaren bereikt is, kan je de top terugnemen tot een lager
gelegen sterke zijscheut. Ondertussen zal je merken dat er, net als bij de
struiken, zijhout verschijnt waarop de rode of witte bessen zich ontwikkelen. Dit zijhout snoei je eveneens volgens voorgaande regels in, in februari - maart volgens de wensen van de soort (zie vorig). Je bindt de
gesteltakken uiteraard aan een draadwerk vast.

Zijtak

Insnoeien volgens soort
(15 - 40 cm)

Gesteltak

Gesteltak
You
Tube

Zijhout / Vruchthout

Snoei van trosbessen
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jOsTaBes
Deze bes is ontstaan uit een kruising tussen een stekelbes en een zwarte bes.
Het is een zeer gezond groeiende struik die matig grote vruchten van goede

smaak voortbrengt. De rijptijd is iets vroeger dan die van de zwarte bes (begin
juli tot midden juli).

BraamBes
(Ribes fruticosus)
BLACK SATIN
Braam zonder doornen, met zeer grote, sappige, lekkere, lichtzure vruchten.
THORNFREE
Braam zonder doornen, met grote, zwarte, aromatische, lange, zoetzure vruchten.

THORNLESS EVERGREEN
Een zeer vruchtbare en gezond groeiende braam zonder doornen met eerder
kleine, zeer aromatische vruchten van juli tot eind september.
SILVAN
Een braambes die qua smaak en grootte werkelijk uitmuntend is. Ze is zeer
stekelig. De vruchten zijn week en worden door de stekels beschadigd indien
ze in de felle wind staan. Plant deze soort daarom in een koude serre of op een
beschutte plaats zodat de wind er niet bij kan.

snoeien van braambes, loganbes, boysenbes, japanse wijnbes.
De braambes en de andere Rubus-hybriden (loganbes, boysenbes en Japanse wijnbes) stellen weinig eisen aan grond en
standplaats. Qua groei lijken ze sterk op elkaar, dit wil zeggen:
NUTTIGE TIPS
vrij slappe, lange, snel groeiende twijgen en het ontstaan van
vele uitlopers vanop de wortels. Plant 1,5 meter uit elkaar.
Het snoeien gebeurt NA de winter. Dit omwille van de vorstge-

voeligheid van éénjarige twijgen. Houd maximum 4-6 takken aan in het voorjaar.
De andere (afgedragen takken,verdord!) verwijder je dan tot tegen de grond. Leid
de takken over een draad (tot 2 meter hoogte) en bind ze stevig vast. Ook hier kan
je zoals bij framboos het principe van de V-haag toepassen. Zo blijven het vruchtdragende deel en de nieuwe twijgen van elkaar gescheiden.

lOGanBes
Een kruising tussen braambes en framboos. De langwerpige roodpurperen
vruchten zijn eerder zuur van smaak en worden vooral voor verwerking gebruikt.

TaYBes
Taybessen hebben een dieppurperen kleur, zijn langwerpig van vorm en zeer
aromatisch, friszuur en tegelijk zoet van smaak. Lekker!

BOYsenBes
Een struik die grote purperen tot zwarte vruchten voortbrengt. De vruchten zijn
friszuur tot zoet van smaak. Goed voor verwerking en vers gebruik.

japanse WijnBes
(Ribes phoenicolasius)
De Japanse wijnbes heeft naast zijn kleine, lekkere, tomaatrode vruchten ook
een zekere sierwaarde. Zij maakt namelijk gedurende het groeiseizoen stekelige,

opvallend rode scheuten. De drietallige bladeren zijn groen van kleur en hebben
een opvallende, witviltige onderkant.

ameriKaanse BlauWBes
(Vaccinium corymbosum)
Dit is een veredelde bosbes met in trossen aan de plant hangende bessen.
Deze plant geeft grote, blauwe, zoete vruchten die rijp zijn in juli - augustus.
Zelfbestuivend doch betere vruchtzetting door kruisbestuiving. Bij het planten
maakt men ruime plantputten. De grond in de plantput met turf of Rhodohum
vermengen. Na het planten de bodem afdekken met turf of bladgrond. Deze
blauwbes heeft een grote sierwaarde omwille van zijn schitterende herfstkleur.
BLuECROP
Oogstperiode vanaf half juli tot midden augustus. Goede opgaande groei.
Zeer productief en regelmatig, De meest bedrijfszekere variëteit. Bessen zijn
groot, lichtblauw met goede tot zeer goede smaak .Geschikt is voor industriële
verwerkingen en verse consumptie.
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BRIGITTA BLuE
Pluktijd eind juli tot midden augustus. Zeer harde, iets gespreide groei. De bessen zijn middel tot groot, en hebben een zeer goede smaak. Heeft zeer goede
bestuiving nodig.
ELLIOTT
De productie is zeer goed. De rijptijd is laat en kan tot eind september duren.
Bessen zijn middelgroot, met een zurige smaak.
GOLDTRAuBE
Gezond groeiende, vruchtbare variëteit met grote, vaste, goede vruchten.

Japanse wijnbes

Japanse wijnbes

Stekelbes
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Druiven
(Vitis)
Druiven stellen weinig eisen aan de grond. Potgrond in de plantput mengen
is wel aan te raden. Ze worden liefst op een zonnige plaats tegen een muur geplant, ofwel aan een draad of een paal gewoon in de tuin, in de serre of in de
veranda.

ROYAL
Een blauwe, grootvruchtige, sappige druif van goede kwaliteit voor de kas. Deze
variëteit is rijp in de late nazomer (half oktober tot half november). Deze soort
geeft grote trossen die weinig gekrent moeten worden. Tafel- en wijndruif.

BIANCA
Een zeer zoete buitendruif. Heeft middelgrote, langwerpige trossen met middelgrote gele druiven. Ze zijn zeer zoet, sappig en hebben een goed aroma. is
zeer resistent.

SAINT LAuRENT
Een blauwe druif voor buiten met kleine trossen van uitstekende kwaliteit. Het
is een kleine, zeer smakelijke liefhebbersdruif, gezocht voor haar bijzondere
vroegrijpheid.

BOSKOOP GLORY
Een blauwe, zeer vruchtbare en gezond groeiende variëteit voor buiten. Deze
druif is rijp in de late nazomer (half september - half oktober). Een makkelijke
plant. Het is een goede tafel- en wijndruif.

SENECA
Een zeer zietebestendige witte buitendruif. Zeer smakelijk als tafeldruif of
wijndruif. Rijp: midden september.

FRANKENTHALER
Een blauwe, krachtig groeiende, zeer vruchtbare druif voor de kas, veranda of
warme plaats in de tuin. De trossen zijn middelgroot. De bessen zijn gesuikerd
en uitmuntend van smaak. Rijp: september

VONDELING
Een witte, zeer vruchtbare druif die zowel voor binnen als buiten kan worden
gebruikt. Een zeer gezond groeiende variëteit die niet onderhevig is aan witziekte. De druif is eerder klein van stuk maar heeft een zeer zoete smaak en is
rijp in september.

GLENORA
Een pitloze, vrij grote donkerblauwe druif. Wordt zowel als dessertdruif en als
wijndruif gebruikt. Is weinig ziektegevoelig. Rijp: half september.

VROEGE VAN DER LAAN
Een zeer vruchtbare, goed rijpende, zoete, witte soort voor buiten of voor de
kas. Klein van stuk.

PAREL VAN ZALA
Een erg gemakkelijke en sterke witte tafeldruif met een zoet aroma. Rijp: midden september. Is resisistent.

Zorg voor een gezonde en actieve bodem. Je zal veel minder last
hebben van ziekte en insecten.
NUTTIGE TIPS

snoei van druiven:
Rechtopgaande snoeren: Plant de druivelaars op 1 à 2 meter
afstand van elkaar. Belangrijk is dat we de eerste jaren zorgen
voor de opbouw van een centrale hoofdstam. Dit bekomen
NUTTIGE TIPS
we door gedurende de eerste groei-jaren de druivelaar slechts
met 40 à 80 cm per jaar te laten bijgroeien, de rest wegsnoeien,
zowel in de zomer als in de herfst (direct na het vallen van de
bladeren). En dit totdat de struik de gewenste hoogte heeft.
Je zal merken dat er aan deze centrale stam zijscheuten ontstaan. Deze knip je begin december in tot op 2 ogen (± 5 cm)
van de centrale stam. In het voorjaar groeit uit elk oog een
zijscheut. De zwakste zijscheut neem je weg. De sterkste zijscheut laat je groeien. Hieraan ontspruit een druiventros. Knip
in de zomerperiode deze scheut in op twee bladeren achter de
tros. Dit om hem maximaal te laten ontwikkelen.

26 | Houtmeyers bvba - Catalogus Fruit

Centrale hoofdstam

80 cm
per jaar

KiWi
(Actnidia deliciosa)
Kiwi is een klimplant (zoals de druif) welke in onze streken zeer goed groeit,
met grote, gezonde, frisgroene bladeren. Het is een zeer snelle groeier met een
prachtige bladstand. Hij bloeit met mooie crèmewitte bloemen met opvallend
hart. Plant de kiwi op een zonnige kant en beschut de eerste jaren de voet van
de plant. Voor de bevruchting is het nodig een mannelijke en vrouwelijke struik
samen te planten. De vruchten zijn behaard, groenbruinachtig en hebben een
friszoete smaak. Pluk ze na de eerste vorst. Je kan ze dan binnen laten narijpen.
De kiwiplant draagt meestal overvloedig vruchten na 5 à 6 jaar.

HAYWARD
Vrouwelijke plant. Geeft regelmatig en grote vruchten. Het vruchtvlees is licht
groen, de smaak is zeer zacht, sappig en zeer aromatisch. De vruchten bewaren goed.
ATLAS
Mannelijke plant die een zeer goede bestuiver is voor Hayward.

snoei van kiwi
Geef hem plaats en laat hem als een schitterende klimplant
ontwikkelen. Net als de druivelaar mag je hem nooit in de

winterperiode snoeien. Doordat zijn sapstroom vlug op gang komt, zou hij eveneens kunnen ‘doodbloeden’. Snoei van 1 mei tot 1 december.

NUTTIGE TIPS

KiWiBessen
(Actinidia arguta)
Kiwibessen zijn eigenlijk ‘minikiwi’s’. Ze zijn maar 3 tot 5 cm groot maar onbehaard en lekker zoet. De schil is glad in tegenstelling tot de gewone kiwi’s en
kan mee worden opgegeten. Naast zijn lekkere vruchten is de kiwibes ook een
mooie klimplant.

KEN’S RED
Is een groeikrachtige plant die rode vruchten geeft. Het is tweeslachtig ras.
Het is dus noodzakelijk om een bestuiver bij te plaatsen. Deze plant geeft wel
grotere vruchten dan IssaÏ.

ISSAI
Een tweeslachtige kiwi bes, die eigenlijk geen extra bestuiver nodig heeft. De
plant groeit compact en heeft zoete vruchten , die wel aan de kleine kant uitvallen. Is een goede plant voor de liefhebber. Wanneer er een extra bestuiver
aanwezig is worden de vruchten wel groter.

WEIKI (vrouw)
Is een zeer vruchtbare plant met een hoge opbrengst en is zeer snel dragend.
De vruchten zijn zeer zoet, aromatisch en zeer smakelijk. De plant is eenslachtig en het is dus noodzakelijk om een bestuiver bij te plaatsen.

Kiwibessen

WEIKI (man)
Is een mannelijk ras dat geschikt is voor de vrouwelijke rassen.

Kiwi
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Openingsuren en Wegwijzer
openingsuren:

ligging en Wegwijzer:

alle werkdagen van 8 u. tot 18.00 u.
‘s zaterdags van 8 u. tot 17 u.

Onze kwekerijen zijn gelegen te Eindhout (Laakdal)
Nieuwe Baan 5, langs de weg Geel-Diest,
300 meter van de afrit Geel-Oost (nr. 24) van de
E313 Antwerpen-Hasselt, richting Diest.

Van 1 maart tot 31 mei :
ook ‘s zondags open van 9 u. tot 14 u.
Van 1 oktober tot 30 november:
ook ‘s zondags open van 9 u. tot 14 u.

You
Tube

Gesloten: Pasen, Sinksen, O.H.Hemelvaart,
Halfoogst, Allerheiligen en Kerstmis.
Ons adres op Google Maps

Rondleiding bij Houtmeyers
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BOOMKWEKERIJEN - PLANTENCENTRUM

HOUTMEYERS
NIEUWE BAAN 5 - 2430 EINDHOUT-LAAKDAL
TEL. 014/86 74 00 - FAX 014/86 74 16
info@houtmeyers.be

ONS AANBOD

FRUIT UIT EIGEN TUIN

Deze brochure geeft een korte
beschrijving van de meest voorkomende
oude en nieuwere fruitsoorten uit
de streek. Zo kan de tuinliefhebber
gemakkelijker een goede keuze maken
uit het veelzijdige aanbod.

Niets smaakt beter dan lekker fruit
dat aan de boom mocht rijpen in de
zomerzon. Met weinig zorgen geven
ze een overvloed van bloesem in
het voorjaar en kleurrijke, smakelijke
vruchten in de zomer en het najaar.

NUTTIGE TIPS

BIOLOGISCHE TEELT

De liefhebber vindt hierin ook nuttige
tips in verband met het aanplanten,
bemesten en het onderhoud van de
fruittuin. De inhoud van deze brochure
is gegroeid uit de vele vragen van
bezoekers aan onze kwekerij.

Door de planten zelf te kweken hebben
we perfecte controle over de kwaliteit.
We streven er ook naar planten te kweken
met een zo goed mogelijk afweersysteem
en bestrijden onkruid, ziekten en plagen
op een biologische manier.

C ATA LO G U S

FRUIT

Bezoek ook: www.houtmeyers.be
Nieuwe Baan 5, 2430 Eindhout-Laakdal – Tel. 014/86 74 00 – www.houtmeyers.be

