FRUITBOOMACTIE
Milieufront Omer Wattez Leievallei
i.s.m. de gemeentebesturen van Deinze & Zulte

Plant een fruitboom
en pluk later lekker vers fruit
Of al gedacht aan een bloemenweide?
Info-brochure
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BOOMPLANTACTIE 2018
Eet jij ook graag een appel, peer of framboos? Heb jij nog wat ruimte
in je tuin? Dan is de fruitboomactie iets voor jou. Wat is er immers
lekkerder dan een appel uit de eigen tuin, vers geplukte frambozen
of een net afgevallen walnoot? Door één of meerdere fruitbomen of
struiken met klein fruit aan te planten in de tuin of weide, kan je een
stukje natuur tot leven brengen. En de schaduw die ze geven zal van
pas komen tijdens de warme zomers die wij de laatste jaren kennen.
Of misschien heb je een plekje voor een bloemenweide?
Voor de 21e keer organiseert Milieufront Omer Wattez Leievallei een
boomplantactie. Dit gebeurt in samenwerking met de gemeentebesturen
van Deinze en Zulte. Dit jaar draait het opnieuw rond fruitbomen en
kleinfruit. Appel, peer, perzik, pruim, kers, walnoot, framboos, aalbes,
kruisbes, braambes, ze zitten allemaal in het aanbod. Wist je dat er diverse
subsidies te bekomen zijn voor aanplant van hoogstammen (zie p. 10) ?
Wij bieden ook laagstammen aan. Al promoten wij vooral de aanplant van
hoog- en halfstammen. Wie echter over onvoldoende plaats hiervoor
beschikt kan via de aanplant van een laagstam toch fruit uit eigen tuin
plukken.
Nieuwe fruitbomen aanplanten is heel belangrijk, niet alleen om eigen vers
fruit te kunnen plukken, maar ook voor je gezondheid en ons klimaat!
Bomen nemen immers heel wat CO2 en fijn stof op. Zij zuiveren dus de lucht,
wat goed is voor het klimaat en voor onze gezondheid. Maar ze zorgen
vooral ook voor schaduw tijdens de hete zomers die wij meer en meer
kennen!
Met deze actie hopen we dat onze regio opnieuw een aantal boomgaarden
rijker wordt. Wij kiezen waar mogelijk voor hoog- en halfstamfruitbomen. Zij
hebben een bijzondere landschappelijke en biologische waarde. Zij zijn meer
ziekteresistent en dus minder vatbaar voor infecties. Wie minder ruimte
heeft, kan nog altijd de aanplant van één of meerdere hoog- of halfstammen
overwegen, of desnoods enkele laagstammen. En vergeet natuurlijk niet dat
je na enkele jaren in je eigen tuin lekker vers sappig fruit kan plukken.
Sinds 2016 is ons aanbod uitgebreid met zaden voor een bloemenweide.
Bijen en vlinders, maar ook tal van andere insecten, hebben het heel
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moeilijk om te overleven. Met een bloemenweide, hoe klein ook, geef je
deze soorten een duwtje in de rug. Meer info hierover in deze brochure.
Naast deze brochure vind je de algemene flyer over de boomplantactie en
de bestelbon op de websites van Deinze en Zulte, en ook op
www.milieufrontomerwattez.be. De bestellingen dienen voor 10 november
2018 gemaild te worden naar milieu@deinze.be of milieu@zulte.be. Uw
bestelling wordt achteraf schriftelijk bevestigd.
Op zaterdag 1 december 2018 kan u uw bestellingen van 9.30 u tot 11.30 u
komen afhalen op de verdeelpunten:
- In de loods bij het recyclagepark te Petegem-Deinze
- In de loods bij het recyclagepark te Machelen-Zulte.
Opgelet: voor de hoogstammen dient u over om een ruime wagen of nog
beter over een bestel- of aanhangwagen te beschikken.
Wie voor meer dan 150 EUR bestelde, krijgt de bestelling in Deinze en Zulte
aan huis geleverd op 29 of 30 november 2018.

SMULLEN VAN APPELS EN PEREN - MAANDAG 22 OKTOBER 2018
Klets-, smul- en ruilcafé bij MOW. Proef verschillende hapjes en drankjes
bereid met bio-appelen en -peren. We vergelijken verschillende rassen en
wisselen recepten uit. Deelnemers brengen appels en peren mee en alle
mogelijke bereidingen ermee. Ruilen, (ver)kopen en (ver)letsen - alles is
mogelijk.
Waar: Secretariaat MOW, Dijkstraat 75, Oudenaarde
Prijs: gratis.

BEZOEK LANGEVELD - ZATERDAG 27 OKTOBER 2018
Patrick en Anja leiden ons rond op hun hoogstamboomgaard en bedrijf. Ze
laten ons kijken, luisteren, voelen en proeven. Alles gebeurt er biologisch en
met passie. We snijden alle stadia van een hoogstamfruitboom en een appel
aan. Ook staan we even stil bij de huisdieren van het Langeveld, de bijen. Je
kan allerlei fruitrassen proeven en bekijken. In de perserij krijgen we een
demonstratie met erna een degustatie. Heb je zelf vragen over
hoogstamfruit of een appelsoort? Breng ze mee! Wijzer zul je zeker terug
huiswaarts keren!
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Waar: Kalverstraat 6, Kruishoutem.
Prijs: MOW-leden €5 euro, niet-leden €6.
Organisatie: MOW-Leievallei, VELT-Leievallei en JNM-Leievallei.
Graag inschrijven voor 25 oktober op info@milieufrontomerwattez.be of
055 30 96 66.

DAG VAN DE NATUUR – ZATERDAG 24 NOVEMBER 2018
Op zaterdag 24 november zijn er overal in Vlaanderen activiteiten in het
kader van de Dag van de Natuur. Het gaat hierbij meestal om
beheerswerken in de natuurreservaten, aanplant van houtkanten, enz..
Samen met Natuurpunt Deinze-Zulte en JNM Leievallei wordt er dit jaar in
Wontergem gewerkt, waar in de vallei van de Vondelbeek knotwilgen
worden onderhouden. Meer info hierover via
www.natuurpunttussenleieenschelde.be.

SNOEILESSEN
In maart 2019 organiseren wij i.s.m. Velt Leieland wellicht een snoeiles.
Concrete info hierover volgt later.
Tip: deze brochure lees je best met twee blz op het computerscherm; zo kan
je de soortenbeschrijvingen vanaf p 17 vlot lezen.

Blozende appels uit de eigen tuin: een lust voor het oog en de smaakpapillen!
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Door het warme weer is 2018 een heel goed kweepeer-jaar.
Bronnen:
 Plantgids, Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen
 Ekologische teelt van kleinfruit, Velt
 Tekst, foto’s, lay-out: Didier Bauwens en Wim Bracke
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I. Fruitbomen
Hoogstamboomgaarden - behoud van het Vlaamse Landschap
Oude boomgaarden achter boerderijen of rond oude huizen en schooltjes
gelegen op het platteland... die worden zeldzaam!
Hoogstamfruitbomen hebben naast een nuttige ook een zeer decoratieve
waarde. Eenmaal getooid in lentebloesems zijn ze een lust voor het oog. In de
zomer zorgen ze voor een ideale picknickplaats en in de herfst wordt ons een
uitgebreide feestdis van sappig fruit voorgeschoteld.
De massale opkomst van de laagstammige fruitkwekerijen in de jaren zestig,
gaf een overproductie van fruit en er werden premies uitbetaald om
fruitbomen te rooien. Dat bracht snel een verarming van ons landschap
teweeg.
Het is nochtans niet moeilijk om zelf gezond fruit te kweken. Als je ongeveer
20 are grond liggen hebt, kan je zeker de aanplant van een hoogstammige
boomgaard overwegen. Indien de aanplant verzorgd wordt, kan men reeds na
enkele jaren rijkelijk oogsten! Heb je minder grond beschikbaar, dan kan
wellicht de aanplant van halfstamfruitbomen overwogen worden. Graag
geven wij enkele raadgevingen bij de aanleg van uw eigen boomgaard.
Waarom opnieuw hoogstamfruitbomen?
Uit economische overwegingen stapte de moderne fruitteler over naar
hoogproductieve rassen, zoals laagstam. Deze bieden hem gemakkelijker,
meestal met machines uitvoerbare teelt- en plukmogelijkheden.
Nadeel is dat deze laagstammen veel zorgen vragen: er is een aangepaste
ziektebestrijding (wat meermaals spuiten met zich meebrengt), snoei en
bemesting vereist. Het aantal soorten is ook meestal beperkt tot enkele
commerciële variëteiten. De hoogstamfruitbomen vragen integendeel heel
wat minder teeltzorgen, ze zijn ziekteresistent, maar geven minder
regelmatige oogsten (wisseljaren). De productie komt ook wat later op gang,
maar zal ook veel langer doorgaan. Ondanks alle teeltzorgen zal de
productieperiode van een laagstam zelden meer dan 20 jaar bedragen. Een
hoogstam zal na 50 jaar nog volop vruchten geven.
Voor de commerciële fruitteler is de laagstam wellicht de enige oplossing om
betaalbaar fruit aan te bieden. Voor de landbouwer en de liefhebber van
gezond fruit is een hoogstamboomgaard wel aan te bevelen. Er is een ruime
rassenkeuze, de bomen zijn veel ziekteresistenter zodat bespuitingen
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achterwege blijven, en landschappelijk vormt de boomgaard een veel beter
geheel met de woning. Het onderhoud is tot een eenvoudige snoei beperkt.
Onder de bomen rest nog een grasweide, mits de bomen goed beschermd
worden. Bedenk echter ook dat de productie later op gang komt, dat je voor
de pluk een ladder zal nodig hebben en
dat er tussen alle vruchten altijd wel eentje zal zijn met een spatje op de schil
of een made binnenin!
Laagstammen
Wie over een kleine tuin beschikt, kan toch overwegen om een laagstam aan
te planten. Zo beschik je toch over fruit uit je eigen tuin. Dat smaakt altijd
lekkerder, en zo ben je toch een beetje zelfvoorzienend.
Deze brochure licht vooral de aanplant van hoog- en halfstammen toe.

Conférenceperen hebben een prachtige vorm en een goede smaak
Hoe en wanneer planten?
Fruitbomen kunnen geplant worden van eind november tot eind maart, op
voorwaarde dat het niet vriest en de grond niet te nat is. Voor de winter
aanplanten zorgt ervoor dat de boom reeds stevig vast staat als in het
volgend voorjaar de groei terug op gang komt. Kan je niet onmiddellijk
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planten, dan kan je best de bomen in een hoekje van de tuin voorlopig
"indrijven". Dit is een kuil maken waarin alle planten dicht bij elkaar worden
gezet, waarna de wortels weer afgedekt worden met aarde die eventjes goed
moet aangestampt worden. In die toestand kan u de planten gerust 1 of 2
maanden bewaren, zonder dat er gevaar bestaat voor uitdrogen of
doodvriezen.
Het planten zelf...
Het beste steekt u de fruitboom bij thuiskomst eerst enkele uren in een
emmer water. Voorzie een ruime plantkuil, liefst dubbel zo groot als het
wortelstel. Hierdoor voorkom je dat wortels verwrongen worden. Behalve
peren, die een paalwortel de diepte insturen, vormen alle fruitbomen lange
wortels die echter vlak onder het aardoppervlak in de breedte groeien. Vóór
het planten dient u de steunpaal in de grond vast te slaan, aan de windzijde
van de te planten boom (niet doen na het planten want dan beschadig je de
wortels!). Plaats de boom zodanig in het gat dat de wortels enigszins schuin in
het gat zitten. Plant hem even diep als in de kwekerij. Let er op dat de kroon
boven de steunpaal uitkomt. Dek de wortels goed af met de uitgegraven
grond en eventueel goed verteerde compost. Nooit verse stalmest in het
plantgat doen, want dan vergroot de kans dat de wortels verbranden.
Het is aanbevolen een emmer water te gieten vooraleer het plantgat volledig
dicht te doen. Zo vult de aarde de ruimte tussen de wortels goed op. Bedek de
kuil met een laag stro of wat stalmest.
Plantafstand
De afstand tussen de bomen mag niet te klein zijn. Vooral appels, kersen en
notelaars kunnen flink uitgroeien.

Appel
Peer
Pruim en kriek
Kers
Notelaar

Hoogstam
10 - 12 m
8 - 10 m
6-7m
10 - 12 m
10 - 12 m

Halfstam Laagstam
8m
5m
5m
8m
-

1,50 m
1,50 m
1,50 m
1,50 m
-

Bij gebrek aan voldoende plaats kan men b.v. appel en pruim wel combineren.
Hier mag de plantafstand dan 8 à 10 m zijn.
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Onderhoud
Heel belangrijk om mooie bomen en vruchten te krijgen is de boomsnoei.
Deze begint in de lente. De eerste jaren na het aanplanten tracht men de
gewenste vorm van de boom te bekomen (vormsnoei). De latere snoei
beperkt zich tot sleunen (weghalen van de overtollige takken zodat het licht
maximaal kan benut worden) en hoeft niet ieder jaar te gebeuren. Laat uw
bomen liefst de eerste twee jaar geen vruchten dragen, dit put de boom te
veel uit. Dit kunt u vermijden door de bloesems uit te knijpen. Verwijder alle
uitlopers op de stam en onder de entplaats. Controleer of de boom nog goed
aan de paal is vastgebonden en of de band niet teveel rond de stam knelt

Hoogstamboomgaard achter de Sint-Martinuskerk Deinze
De aanplant dateert van onze eerste boomplantactie, najaar 1998
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Bemesting
Jaarlijks wat verteerde stalmest ondiep inspitten rond de boom.

Bescherming
Bent u van plan grotere dieren zoals schapen te houden, bescherm dan
uiteraard uw bomen met een degelijke boomkorf (drie palen rond de boom,
bovenaan verbonden met elkaar en met een goede draad errond). De hoogte
van de boomkorf hangt af van de diersoort die er graast. Hou er rekening mee
dat ook ganzen een schorsreepje van een jonge fruitboom lusten. Kippen
daarentegen mag men in de boomgaard laten rondlopen.

Verschillende rassen
U kiest natuurlijk zelf de rassen die u aanplant. In de tabellen vermelden we
gegevens over smaak, bewaartijd, rijpingsperiode en gebruik in de keuken. Let
bij de rassenkeuze vooral op dat u een meerderheid bewaarrassen bekomt. Zo
kunt u de bewaring en het verbruik de hele winter spreiden.
Enkele vroege soorten, zoals kriekpeer en oogstappel, zijn ook aanbevolen.
Denk er ook aan dat pruimen, kersen en perziken niet bewaren.
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Oude hoogstamboomgaarden hebben een hoge ecologische waarde
Subsidies voor hoogstammen
Voor aanplant en onderhoud is er een financiële ondersteuning mogelijk.
Zo kent de gemeente Zulte kent een subsidie toe voor de aanplant en het
onderhoud van hoogstam-fruitbomen. Meer info hierover verneem je bij de
milieuambtenaar van Zulte (tel. 09/280.97.00).
Duurzame en milieuvriendelijke kastanjepalen
Als steunpalen voor de fruitbomen kiezen wij voor onbehandelde
kastanjepalen. Deze steunpalen voor hoogstammen zijn dus niet bewerkt
met CCA (Koper, Chroom en Arsenaat), stoffen die de laatste jaren het
meest gebruikt worden om steunpalen te ‘verduurzamen’ en zogezegd het
minst schadelijk zijn voor het milieu. CCA wordt door de Europese Unie
echter omschreven als zeer giftig. De stoffen kunnen worden opgenomen
door de huid en leiden tot huidkanker. CCA is ook giftig voor hogere planten
en voor het dierenleven, bvb voor regenwormen.
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Deze kastanjepalen zijn meestal afkomstig van tamme kastanjebomen uit de
Périgord-Limousin (Frankrijk). Dit hout heeft van nature een hoge
weerstand tegen vocht en schimmels.

II. Klein fruit
Om bessen te telen heb je niet zoveel plaats nodig als voor fruitbomen. Het
telen zelf is niet moeilijk en gaat vrij snel. Bovendien bieden de bessen zelf
ons krachtvoer op vlak van mineralen en vitaminen.
Teelt
Bessen hebben behoefte aan een ruime zonnige plaats met een goede
doorluchting. De grond dient voldoende vochtig te zijn. Bessenstruiken
hebben immers een oppervlakkige beworteling, waardoor ze gevoelig zijn
voor droogte. Anderzijds mogen ze ook niet met hun voeten in het water
staan. De grondsoort zelf speelt daarbij niet zo’n grote rol.
Bij de aanplant zorgen we dat de grond onkruidvrij is. De bodem wordt best
tot zo’n 40 cm diep los gemaakt, zodat de beworteling niet te oppervlakkig
blijft. Bij de aanplant kan je kompost toevoegen, zodat de vochtvoorziening
verbeterd wordt. Vooral bij lichte zandgrond is dit van belang. De plant mag
10 tot 15 cm dieper in de grond worden gebracht dan op het kweekbed. Dit
bevordert opnieuw de groei van het wortelstelsel. Bovendien ontstaan er
dan veel grondscheuten, die voor een regelmatige vervanging van versleten
takken kunnen zorgen.
Naast compost verdragen bessenstruiken een extra kaliumgift. Jaarlijks kan
er ook een dosis kalk toegevoegd worden, al mag dit eerder beperkt blijven
om de zuurtegraad niet te sterk te verhogen. Deze bemesting gebeurt best
in het voorjaar.
Wanneer de struiken aangeplant zijn, is het aan te raden om de bodem te
bedekken. Dit kan via organisch materiaal, dat ervoor zorgt dat de grond
minder snel uitdroogt en onkruidvrij houdt. Hakken tussen de struiken is niet
wenselijk gezien de ondiepe beworteling.
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Frambozen groeien er op los en leveren heerlijke vruchten
Verwerking
Niets gaat boven de consumptie van verse bessen. Deze hebben de beste
voedingswaarde en zijn ze het lekkerst. Je kan er ook confituur van maken.
Hierbij kan het een probleem zijn om op één ogenblik een voldoende
hoeveelheid te oogsten. Een oplossing hierbij is het tijdelijk bewaren in de
diepvries. Op deze wijze kan je wachten tot je er genoeg hebt verzameld. Je
kan de bessen ook persen voor het sap. Dit kan de basis vormen voor een
bessenwijn. Ten slotte kan je ze ook drogen. Bij voldoende temperatuur is
(30 tot 45°) is er zelfs weinig verlies aan smaak en vitaminen.

III.Bloemenweide
Wie nog een vrij hoekje heeft in de tuin kan ook er aan denken om een
bloemenweide aan te leggen.
Heel wat van onze tuinen bestaan vooral uit gazon. Dit zorgt voor wekelijks
maaien, een hoop grasmaaisel, veel energieverbruik, weinig leven in je tuin en
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een schraal landschap. Maar je tuin verdient beter. Zo kan je een deel van je
gazon omzetten naar een bloemenweide die je enkele keren per jaar maait.
Hierdoor krijg je meer kleur in het gras en zullen bijen en vlinders heel blij zijn.
In ons aanbod voor bloemenweide hebben wij vier soorten zaden; merk hierbij
op dat de zadenmengsels heel veel verschillende soorten bevatten:
1.Zaden voor een zand- en leemgrond
- het eerste jaar weinig bloei, daarna ingetogen bloei van vaste planten
- voor leemgrond en lemige zandgronden. Dit is de meest voorkomende
grondsoort in
België, dit mengsel kan dus gebruikt worden bij de meeste ‘normale’
tuingronden
- voor een zonnige plek
- de grond niet verstoren na aanleg
2.Akkerbloemen
-heel bloemrijk, dit mengsel geeft het kleurrijkste én het snelste resultaat. In
het voorjaar ingezaaid, geeft dit mengsel reeds na 6 tot 8 weken bloemen.
-geschikt voor de meeste gronden (behalve héél vochtige of héél schrale
(arme) gronden)
-voor een zonnige plek
-de grond dient elk jaar opnieuw verstoord te worden
-geschikt als tijdelijke oplossing

3.Bijen- en vlindermengsel
- bloemrijk vanaf het eerste jaar. De soorten in dit mengsel werden
geselecteerd op hun aantrekkingskracht op bijen, hommels en vlinders
- mengeling van éénjarigen, tweejarigen en vaste planten
- langs wegen, akkers, in tuinen
- voor een zonnige plek
- duurzaamheid van maximum 5 jaar, nadien opnieuw in te zaaien
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4.Bijenmengsel, tevens groenbemester
- bloemrijk, maar minder uitbundig dan het mengsel van de akkerbloemen
-geschikt voor de meeste gronden.
-voor een zonnige standplaats
-dient elk jaar opnieuw ingezaaid te worden
-zeer aantrekkelijk voor bijen en ook vlinders
-kan ook gebruikt worden als groenbemester
- beschikbaar in bio-versie (bio controle Be-bio-01)
Deze info en de zaden in ons assortiment zijn afkomstig van Ecoflora.
Meer info over de bloemenweiden vind je op:
http://www.ecoflora.be/NL/bloemenweiden
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Bloemenweide met het prachtige knoopkruid

Snel de kersen plukken voor de merels ze opeten!
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SOORT

SMAAK

RIJP

BEWARING

zeer goed geschikt voor
dessert en keuken
dunne schil zeer sappig
en zoet, sterk gearomatiseerd; dessert- en
keukenvrucht
smeltend vruchtvlees
dessertvrucht

half aug.

niet

smeltend, zeer sappig,
zoetzuur, geurend,
dessertvrucht.
gladde dikke schil, zoet,
veel sap; kruidige
smaak; dessertvrucht.
dikke droge schil, zeer
zoet en geurig; beste
novemberpeer; dessert.
eerder ruwe schil, zeer
smakelijk en zoet;
dessertvrucht.
gladde dunne schil;
zoete sappige vrucht;
dessertvrucht
zoet maar wrang; hard
vruchtvlees; uitsluitend
keukengebruik (kookt
rood).
wisselend; normaal zoet
en sappig.
zoet
(Beurré
en sappig

midden
3 à 4 weken
sept. begin okt.
eind sept. begin nov.
begin okt.

FRUITBOMEN
PEREN
1. Clapp’s Favourite
2. Williams Bon
Chrétien
(Gr. Britt. 1770)
3. Jefkespeer
(Beurre chaboceau)
(einde 18e eeuw)
4. Beurre Hardy
(Fr. 1830)
5. Conference
(Gr. Britt. 1884)
6. Doyenné du
Comice
(Fr. 1849)
7. Jeanne D’arc

8. Légipont
(België  1800)
9. St. Rémy
(Fr. mid. 19e eeuw)

10. Comtesse de
Paris
11. Beurré Alexander
Lucas
(Frankrijk, 1874)

17

aug. midden sept.
begin sept..

sept. - okt. enkele weken

okt.

nov.

eind okt. tot dec.
begin nov.
mid. sept. 4 à 5 weken
begin okt.
nov.

tot lente

laat

zeer goed

eind
tot dec.
september

GROEIKRACHT

PRODUKTIE
wanneer Hoeveel

BIJZONDERHEDEN

zwak

laat

regelm.

matig tot
sterk

vroeg

regelm.

groene peer, rode flos, gevoelig voor buikrot;
ziekteresistent.
geelachtig; bestoven door 5 en 6; sterk ras;
gevoelig voor peremade.

sterk

-

veel

sterk tot
zeer sterk

laat

matig tot goede bestuiver, zelf bestoven door 2 en 7;
grauw bronskleurig.
goed

matig

vroeg

veel

matig tot
sterk

niet vroeg zwak

bestoven door 4 en 5; dicht bij de bestuiver
planten; strogeel met rode blos aan de
zonnekant; tamelijk gevoelig voor perevuur.

matig

vroeg

Regelm.
en veel

resistente soort; groen gekleurd.

matig tot
sterk

laat

goed

goede boomgaardsoort, bestoven door 2 en 4;
gevoelig voor schurft.

sterk

vroeg

goed en
regelm.

de vruchten, die zeer groot kunnen zijn,
vallen gemakkelijk af; min of meer
zelfbestuivend; tamelijk vatbaar voor
perevuur.

zwak

vroeg

regelm.

lange peer, geel bij rijpheid (dan pas plukken).

sterk

vroeg

regelm.

groen-gele vruchten

eerder voor vruchtbare grond; kleine ronde
peer.

bestoven door 4 en 6; uitdunnen is soms
nodig; enigszins gevoelig voor kanker.
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SOORT

SMAAK

RIJP

BEWARING

julibegin aug.

niet

eind aug. sept.
eind sept.okt.

sept.

nov.

dec.

midden eind okt.

okt. - maart

sept.- okt.

dec.

Eind sept.

dec.

Eind okt.

dec.

okt.

febr.

Okt.

febr.

Nov.

zeer goed

APPELS
12. Oogstappel
Transparante
blanche (Rusland)
13. James Grieve
(Gr.-Britt. 1890)
14. Reine des Reinettes
(King of the pippings)
(Engeland)
15. Reinette Descardre
(1820)
16. Schone v. Boscoop
(Goudrenet)
(waarsch. Ned.)
17. Jacques Lebel
(Fr. 1825)
18. Sterappel
(sterrenette)
(Belg. of Ned.)
19. Trezeke Meyers
(Belg.)
20. Winterbanana
21. Gloster
(1969)
22. Court Pendu
(winterappel)
SOORT

zacht, zoetzuur
vruchtvlees, verfrissend;
dessert- en keukengebruik.
sappig, zoetzuur; zeer
goede kwaliteit; dessert.
zoet en gearomatiseerd;
vast en matig sappig, best
in nov.; dessertvrucht.
goede, zoete smaak;
dessert- en keukenvrucht.
sappig, verfrissend zurig,
voldoende zoet, keukenen dessertgebruik.
zacht, verfrissend; desserten keukenvrucht.
zoet, vast, matig sappig
en soms licht rose gekleurd
vooral dessertvrucht.
renettesoort; zoet; desserten keukengebruik.
zoet gearomatiseerd;
knappend vruchtvlees.
stevig vruchtvlees met
friszure smaak; dessert.
Zuurzoet , zeer fijn aroma

SMAAK

dec.

RIJP

PERZIKEN
23. Amsden
(V.S.) (1868)
24. Vaes Oogst

goede smaak, zonder speciaal
aroma; sappig.
wit vruchtvlees.

half juli

25. Reine des Vergers
(Fr.) (1843)

zoetzuur en sappig.

begin sept.
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half tot
eind aug.

GROEIKRACHT

PRODUKTIE
wanneer Hoeveel

BIJZONDERHEDEN

matig tot
zwak

vroeg

Goed

goed bestuiver,  zelfbestuiver.

matig

vroeg

Goed

matig

-

Goed

kankergevoelig; zelfsteriel dus andere soort
nodig! Strogeel, rode strepen aan zonnekant.
sterkgekleurde vruchten; zelfsteriel; gevoelig
voor wollige bloedluis.

matig

-

Goed

sterk

laat

sterk

vroeg

matig

vrij laat

-

goed en zelfsteriel, slechte bestuiver; bloeit vroeg;
regelmatig gevoelig voor kanker, bloedluis, schurft en
rode spin; bestoven door 12, 13 en 20.
Goed
zelfsteriel; klassieke en aanbevolen soort;
groen gekleurd.
Matig
zelfsteriel; bestoven door o.a. 15; liet men
vroeger in het gras narijpen; donkerrood
gekleurd; gevoelig voor de appelmade.
vnl. voor de zandgronden; ontstaan in de
streek van Lovendegem en Sleidinge.
Goed
zelfbestuiver; goede boomgaardsoort; groengeel met rode blos aan de zonzijde.
zeer goed donkerrood, één van de meest verkochte
rassen van het ogenblik.
regelm.
geel met oranje; platte appel; ziektegevoelig.

matig

vroeg

Goed

sterk

vroeg

Goed

sterk tot
zeer sterk

vroeg

Goed

matig
sterk

tamelijk
vroeg
vroeg

sterk

niet planten op vochtige plaatsen; geelbruin.

matig

groengeel aan de schaduwzijde, paarsrood aan
zonnekant; zelfbest.; uitdunnen aanbevolen.
rijkdragende gezonde boom, fijne vrucht;
goede bestuiver.
sterke soort; zelfbestuivend; zaadvast; voor
droge grond; rijpt moeilijk bij slechte zomers.
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SOORT

SMAAK

RIJP

PRUIMEN
26. Reine Claude d’ Oullins
(Fr.)
27. Reine Claude d’ Althan
(Conducta) (1850 Balkan)

28. Queen Victoria
(Gr.-Britt. 1840)
29. Bleu de Belgique
(Belg.) (vóór 1850)
30. Anna Späth
(1870)
31. President (Sultan)
32. Mirabelle de Nancy

goede smaak die echter bij slechte
zomer te wensen overlaat; dessert.
vruchtvlees geel, zeer goede smaak;
steen laat gemakkelijk los; dessert.
zeer goed als dessert en in keuken;
steen komt gemakkelijk los.
geelgroen, sappig vruchtvlees van
uitstekende smaak; dessertvrucht.
vast en sappig met losse steen; zeer
geschikt voor dessert en keuken.
zoet en vast; dessertvrucht
eerder droog, gesuikerd vruchtvlees
met aangenaam aroma; dessert- en
keukenvrucht.

midden aug.
eind aug.begin sept.
eind aug.begin sept.
eind aug.begin sept.
sept.
eind aug.begin sept.

KERSEN
33. Lindekers (Early rivers)
(Franse vroege)
(Gr.-Britt.) (1860)
34. Bigarreau Napoleon
(Duitsland) (1785)
35. Hedelfinger

zacht vruchtvlees.

half juni

zeer sappig met goed aroma.

begin juli

sappig en zoet; fijne smaak.

half juli

36. Noordkriek

sappig en zuur, sterk gekleurd sap;
voor confituur, opleggen en drank.

midden tot
eind juli

DIVERSE

37. Okkernoot (zaailing)

lekkere noot
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okt.

GROEIKRACHT

PRODUKTIE
wanneer hoeveel

sterk

vrij laat

goed

matig
matig tot
sterk

Laat
-

goed
goed

dikke blauwe pruim.
 zelfbestuivend; gele, kleine vruchten.

zeer sterk

vroeg

veel

donkerbruin gekleurd; zelfbestuivend.

sterk

vroeg

veel

sterk

vroeg

matig tot
sterk

vroeg

zwak

vrij laat

sterk
matig
matig tot
sterk
sterk

BIJZONDERHEDEN

 zelfbestuiving; ook bestoven door 28;
geel gekleurd; gevoelig voor loodglans.
roodbruin gekleurd, berijpt; bestoven door 28;
tamelijk matig
goede boomgaardsoort.
vroeg
vroeg
zeer veel zelfbestuiver en goede bestuiver; dunnen soms
noodzakelijk (juni); roodbruin.
donkerblauw; sterke soort; vrucht dunnen is
vrij vroeg goed
noodzakelijk (juni); bestoven door 28.
groengeel vruchtvlees; weinig ziektegevoelig.
Laat
goed

dikke, gele en rode vruchten die gemakkelijk
scheuren; bestuiver nodig; goede grond nodig.
zelfbestuivend; grote bruinrode kers; is de
veel
grootste kers; meestal gezonde bomen.
goed maar grote, donkerrode vrucht; zelfbestuivend.
onregelm.

veel,
snoeien in sept., niet in lente of winter; veel
onregelm. ruimte nodig; gevoel. voor late vorst; schaduw.
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SOORT

RIJP

PLANTAFSTAND

VOCHTIGHEID
LICHTBEHOEFTE

GEVOELIGHEID

KLEINFRUIT
FRAMBOZEN
38. Tulameen

juli

25 tot 33 cm

licht vochtige goed spintmijten,
doorlatende grond frambozenkever,
Voldoende licht
wind- en
regenschade,
zonnebrand

39. Golden
Bliss (geel)

tweede
25 tot 33 cm
helft aug.
tot vorst

goede
vochtvoorziening
voldoende licht

40. Autumn
Bliss

begin
25 tot 33 cm
augustus
tot vorst

goede
vochtvoorziening
voldoende licht

41. Jonkheer
Van Tets
(rood)

eind juni

goede
vochtvoorziening
voldoende licht

vruchtrui, bladval,
regen, taksterfte,
lentenachtvorst

42. Blanka
(wit)

juli

één plant met
drie
gesteltakken
per meter
een plant
(struik) per
twee meter
één plant met
drie
gesteltakken
per meter

goede
vochtvoorziening
voldoende licht

matig gevoelig
voor bladvalziekte
regen- en
barstgevoelig

43. Black
Reward
(zwart)
44. Jostabes
(zwart)

midden
tot eind
juli
midden
tot midden juli

1m

goede
vochtvoorziening,
voldoende licht
goede
vochtvoorziening,
voldoende licht

witziekte,
bladgalmug,
rondknopmijt
weinig gevoelig

spint,
frambozenkever,
vruchtrot, wind- en
regenschade
spintmijten

TROSBESSEN

1,5 tot 2 m
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KRUISBESSEN
45. Pax (rood)

begin juli

1m

46. Invicta
(lichtgroen)

juli

1m

47. Hinnomäki begin juli
Gül (geel)

goede
vochtvoorziening
halfschaduw
goede
vochtvoorziening
halfschaduw
goede
vochtvoorziening
halfschaduw

1m

Witziekteresistent, bijna
doornloos
witziekteresistent
grote doornen
witziekteresistent

BRAAMBESSEN
48. Loch Ness

augustus
tot
september

1m

goede
bramengalmijt,
vochtvoorziening meeldauw
zon tot
halfschaduw

augustus

1m

Halfschaduw

DIVERSE
49. Japanse
wijnbes
(struik)
50. Kwee
(struik)

51. Mispel
(struik)

eind
oktober
tot
november
november

weinig gevoelig

goede
warme plaats
vochtvoorziening solitaire struik
hoogte max. 6 m
niet in de
schaduw

52. Moerbei
juli
(struik)(zwarte
bessen)

niet in natte klei

vereist warme
plaats
hoogte max. 6 m
enkel op
beschutte plaats
hoogte max. 9 m

Hoog- en halfstammen geef je best de eerste drie jaren een steunpaal. Je verbindt
de boom met de paal via de bindstrip. Laagstammen hebben geen steun nodig.
Tegen vraat van schapen of de klauwen van katten kan je een boombeschermer
in spiraalvorm rond de stam aanbrengen.
Info over de bloemenweide en de zadenmengsels (nrs 53-56) vind je op p. 12-13.
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Dit is een uitgave van Milieufront Omer Wattez Leievallei.

De werkgroep Leievallei is een groep van mensen uit Deinze en Zulte, die door milieu
en natuur geboeid zijn. Wij volgen op de voet wat er in beide gemeenten op dit vlak
gebeurt, en proberen hierrond nieuwe initiatieven te ontwikkelen.
Bent u ook geïnteresseerd om mee te werken, of hebt u nog vragen bij deze
boomplantactie, neem dan contact voor Deinze met Wim Bracke (tel: 09/380.01.03)
en voor Zulte met Didier Bauwens (tel: 09/386.90.64).
Meer info ook op www.milieufrontomerwattez.be
V.U.: Wim Bracke, Tonnestraat 33, 9800 Deinze
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