Planten en Schimmels

Fruit
2022
Ons sortiment fruit zoeken we met zorg uit. Enerzijds hebben we interesse
en respect voor oude, historische rassen. Anderzijds moet de teelt wel
succesvol zijn, elk jaar een misoogst vanwege te hoge ziektedruk wil
immers niemand? We presenteren vooral succesvolle, betrouwbare rassen
met gegarandeerde soortechtheid! We verpakken de struiken met zorg om
ze te kunnen verzenden. Dit is een tijdrovende klus, waar we per plant een
extra bijdrage voor vragen. Uiteraard zijn de planten (na reservering en een
mail onzerzijds) bij ons af te halen.
344 artikelen
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Aalbes 'Gloire de Sablons'

Aardbeiframboos

Appelbes 'Viking'

Ribes rubrum
(Engels: Pink Currant)

Rubus illecebrosus
(Engels: Strawberry-Raspberry)

Aronia x prunifolia
(Engels: Black Chokeberry)

(1854) Dit oude ras met een bijzondere,
lichtroze kleur en een heerlijke, zachtzure
smaak is het waard om opnieuw
geïntroduceerd te worden! Het ras rijp tamelijk
vroeg met een goede opbrengst.

Ze lijken op grote aardbeien, maar deze
Japanse vruchten zijn echt familie van onze
framboos. In Litouwen is deze vrucht ook al
heel lang ingeburgerd en zeer populair! Elke
knalrode vrucht is een plaatje en bestaat uit 50-100 ronde “druppels”.
Geheel rijp kan je ze zo uit de hand eten en zijn heerlijk sappig, zoet met
een zuurtje, uiteraard ook heel populair voor jam, sap, diepvries etc. De
struik is winterhard en groeit ongeveer 80-100 cm hoog, elk jaar het oude
hout snoeien, de plant bloeit en draagt vrucht aan de stengels die in dat
jaar gegroeid zijn.

Dit familielid van de (bottel)roos verdient meer
aandacht! Neem nu eens de sierwaarde:
prachtige bloesem (lijkt op appelbloesem),
stevig donkergroen blad dat in de herfst
langdurig rood kleurt, gedrongen groei en schaduw- en vochtbestendig,
daardoor geschikt onder bomen of langs de vijver. Na de bloei groeien de
zwarte besjes, die voor een heerlijke sap of jam zorgen!

Leveringsmaanden: het gehele jaar
818090.1 1 plant 

€ 5,95

Aalbes 'Jonkheer van Tets'

818210.1 1 plant 

(1931) Een oud, betrouwbaar aalbessenras,
nog steeds één van de vroegste! Oogstbaar
eind juni. Geeft grote bessen in lange trossen.

818100.1 1 plant 

€ 4,95

818100.2 1 flinke plant 

€ 7,95

Aalbes 'Rovada'
Ribes rubrum
(Engels: Redcurrant)
(1968) Laat en productief aalbessenras!
Oogstbaar begin augustus. Geeft mooie,
glanzende en zeer grote bessen aan lange
trossen met een lange, dikke steel.

€ 6,50

Ribes alpinum
(Engels: Alpine Currant, Mountain
Currant)
Deze onbekende bes verdient meer aandacht!
De struikjes groeien langzaam en zijn knetterwinterhard. Het enige waar ze een hekel aan
hebben: slecht gedraineerde grond, waar in de winter het water blijft
staan, maar aan de andere kant is vocht tijdens de groei van groot belang.
Na de fraaie geelgroene bloemtrossen (populair bij bijen) ontstaan aan de
vrouwelijke bloemen prachtige rode bessen, die heerlijk zoet van smaak
zijn. Deze variëteit bloeit mannelijk en vrouwelijk aan 1 struik (éénhuizig
en tweeslachtig). Geef de plant vruchtbare grond en een licht
beschaduwde plek. De struiken vormen mooie hagen!

818240.1 1 jonge plant 

818130.1 1 plant 

€ 4,95

818130.2 1 flinke plant 

€ 7,95

Aardappelpruim
Stauntonia hexaphylla
VANAF 2022 LEVERBAAR.
Bijzondere Aziatische klimplant krijgt heerlijke,
sappige en zoete vruchten. Deze zijn ovaal van
vorm, iets gebobbeld, 5 cm lang en rozerood
tot paarsblauw van kleur, daarom qua uiterlijk
wel op een aardappel lijkend. In Japan is de vrucht enorm populair is als
dessert fruit. Samen met de vruchten zijn ook wortels en stengels
geneeskrachtig. De planten houden van zon tot schaduw, in elk geval in
vochtige grond. De eerste jaren moet de plant wat op gang komen, maar
dan kan deze flink uitgroeien. Af en toe snoeien is dan nodig en gunstig
voor de bloei. De heerlijk zoet geurende, crèmekleurige met lila bloemen
hebben naast de zoete tonen ook een lichte chocoladegeur. De plant bloeit
met mannelijke en vrouwelijke bloemen aan 1 plant.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
€ 12,50

Aardbeiboom 'Compacta'
Arbutus unedo
(Engels: Strawberry Tree)
Dat deze plant niet al veel bekender is…! De
teelt is eenvoudig, de witte bloemetjes (in het
najaar) zijn sierlijk en de langzaam rijpende
vruchten (duurt een jaar) creëren een
prachtige combinatie van bloei en vruchten. De smaak is tropisch en
prettig uniek, te veel achter elkaar eten wordt afgeraden i.v.m.
maaggisting. Eerst in een pot opkweken, daarna in de kas planten of op
een niet te natte plaats in de tuin. De kleine boom is redelijk winterhard,
tot -16°C. De groei in Noord-Europa is tamelijk traag: in 5 jaar tot 2 meter,
blijft steken op 3 meter hoogte, behalve op zeer beschutte plekken. In de
subtropen met voldoende vocht, kan de boom tot maximaal 10 meter
hoogte uitgroeien.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
€ 4,95

818200.1 1 plant 

€ 9,95

818200.2 1 flinke plant 

€ 19,95

€ 4,95

Prunus dulcis
(Engels: Almond)
VOOR DE VOLLE LENGTE VAN DE BOOMPJES
(2,5 M) IS OPHALEN AAN TE BEVELEN. BIJ
VERZENDEN SNOEIEN WE TERUG NAAR 1,7
M.
In het voorjaar verrast dit winterharde boompje met prachtige, zachtroze
bloesem. Ze houden van kalkrijke, niet te natte (dus warme) grond en veel
humus. ‘Robijn’ is een van de weinige en zeer betrouwbare rassen. De
boom (of forse struik) is zelfbestuivend en geeft een flinke opbrengst. Zo
rond eind september zie je de groene, harige vruchten barsten, eerder
hoef je ze niet te plukken, de dichte vruchten zijn namelijk niet open te
krijgen en ook nog niet rijp. Je kan ook wachten tot ze vallen. Laat de
noten 3 weken drogen, dan zijn ze eetbaar: rauw of geroosterd. De noten
bevatten een bruine schil die niet iedereen lekker vindt. Na kort
blancheren kan je de bruine velletjes er makkelijk af halen. Je kan de
ongepelde noten ongeveer 6 maanden bewaren op een droge, donkere en
koele plek.
Je hoeft de oogst niet te beschermen want vogels eten de amandelen niet.
Maar pas wel op voor nachtvorst tijdens de bloei in de lente. Je snoeit een
Amandel (en ander steenfruit) in de zomermaanden, of anders direct na
de oogst. Snoeien in de zomermaanden heeft 1 groot voordeel: je kunt
zien waar vruchten hangen en je snoei daar dus op aanpassen. Snoei al te
lange en hoge takken tot op 1/3 terug, plus uiteraard de gebroken, dode,
zieke of kruisende takken. En aangezien je de vruchten ziet hangen kun je
eventueel niet dragen takken of terugsnoeien of inkorten. Amandel en
Perzik bestuiven elkaar mits ze tegelijk bloeien. We leveren geënte
boompjes, onderstam St. Juliën A.
VOOR BELGIË MOETEN WE € 10 EXTRA KOSTEN BEREKENEN VANWEGE
DE INPAKKOSTEN VAN DE BOOMPJES.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
€ 17,50

Appel 'Jonagold'
Malus Domestica
(Engels: Apple)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
818410.1 1 jonge plant 

€ 4,95

818410.2 1 plant 

€ 9,95

Bergamot 'Feminello'

Het belangrijkste smaakelement in Earl Grey
Thee! Maar ook een belangrijk bestanddeel
van eau de toilet en parfums. De bergamot is
een kleine, ronde tot peervormige, zure
citrusvrucht, die aan een boom groeit. De
boom kan in de natuur ongeveer 4 m hoog worden, maar in een pot
kunnen de planten op 1 m hoogte gesnoeid worden. Dit soort komt van
oorsprong uit zuidelijk Vietnam, dus in de winter moet de plant vorstvrij
staan.
De naam bergamot is afkomstig van de plaats Bergamo in Italië. In
Griekenland wordt de plant Pergamonto genoemd en men zegt dat deze
naam afkomstig zou zijn van het oude Pergamon (nu Bergama in Turkije).
Sommigen vermoeden dat de naam bergamot afkomstig is van het Turkse
beg-armudi, wat "peer van de prins" betekent. Dit vanwege de
peervormige vruchten.
Bergamotolie wordt uit de schil van de onrijpe vrucht gewonnen. Het is
een van de vele stoffen die voor het denatureren van alcohol wordt
gebruikt. Daarnaast wordt het gebruikt in de aromatherapie.
Verwar deze plant niet met Bergamotmunt (Monarda), deze plant is
genoemd naar de citrusvrucht vanwege de gelijkende geur en smaak.
(bewerkt uit Wikipedia, die wij ook ondersteunen)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
818415.2 1 grote plant (50 cm) 

€ 49,00

Blauwe Bes 'Bluecrop'
Vaccinium corymbosum
(Engels: Highbush Blueberry)
(1941) Middentijds rijpend (half juli tot half
augustus) met een grote opbrengst. Grote,
mooie, stevige, lichtblauwe vruchten met een
goede smaak. Weinig vatbaar voor taksterfte
en wintervorst. Ook geschikt om te worden vervroegd onder een tunnel of
in de kas. Dit bessenras kan zonder problemen na zelfbestuiving vruchten
geven. Een goede kruisbestuiving met een ander ras geeft echter dikkere
en meer vruchten.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Geeft sappige, zoetzure, geel-rode appels. Met
blos geplukt geeft de lekkerste smaak. Op een
koele plaats wekenlang te bewaren. Na een
uitgebreide test door de universiteit in Bonn:
het gezondste appelras qua voeding en vitamines! Als onderstam wordt
M26, waardoor de boom klein blijft en ook geschikt is voor potcultuur. Dit
ras is zelfbestuivend, maar een ander ras in de buurt geven extra goede
bestuiving. Jonagold ontstond in de VS en is in België rond 1960
geïntroduceerd. De eerste massale aanplant was daardoor in de SintTruidense fruitstreek in het Limburgse Haspengouw. Het ras kende vrij
vlug een groot succes omdat het een zeer hoge productie per hectare
geeft en de uitstekende smaakeigenschappen van de 'Jonathan'
combineert met de goede bewaareigenschappen van de 'Golden Delicious'.
Jonagold is in 2006 in Nederland de op één na meest geteelde appel: 1782
ha (19 %) op een totaal van 9562 ha. Ze volgen Elstar op (9562 ha in
2006).

Leveringsmaanden: het gehele jaar
818300.1 1 plant 

Dit liggende, sterk vertakte dwergstruikje
wordt niet hoger dan 15 cm. De fijne, witte,
kruikvormige bloemetjes hebben een speels
rood tuitje (kusmondje), na de bloei ontstaan
kleine rode besjes, die arbutine, looistoffen en flavonglycoside bevatten,
geneeskrachtig tegen veel ontstekingen en is na koken en suikeren heel
smakelijk. De plant groeit het liefst op droge, zanderige plaatsen en vormt
een dichte mat van groenblijvende, glanzend groene blaadjes. Het
gedroogde blad geeft samen met aluin een goede blauwe kleurstof. Deze
variëteit bloeit bijna jaarrond!

Citrus bergamia

Amandel 'Robijn'

818250.1 1 boompje 

Berendruif 'Vancouver Jade'
Arctostaphylos uva-ursi
(Engels: Bearberry)

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Leveringsmaanden: het gehele jaar

1 kleine plant 

€ 6,50

Alpenbes 'Schmidt'

Leveringsmaanden: het gehele jaar

818200

818350.1 1 jonge plant 

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Ribes rubrum
(Engels: Redcurrant)

818190.1 1 jonge plant 

Leveringsmaanden: het gehele jaar

818500.1 1 jonge plant 
Blauwe Bes 'Berkeley'
Vaccinium corymbosum
(Engels: Highbush Blueberry)

(1938) Middentijds rijpend (half juli tot half
augustus). Extra grote, mooie, lichtblauwe
bessen met een goede smaak. Bereid de grond
extra voor, door veel compost en potgrond in
het plantgat te mengen. ‘s Winters wat extra bescherming voor deze
topper! Dit bessenras kan zonder problemen na zelfbestuiving vruchten
geven. Een goede kruisbestuiving met een ander ras geeft echter dikkere
en meer vruchten.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
818510.1 1 plant 

€ 12,50

€ 7,50

€ 7,50
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Blauwe Bes 'Chandler' (Xxl)

Blauwe Bes 'Hortbleu Petite' /
Bonbonberry-serie 'Blue Suede'

Vaccinium corymbosum
(Engels: Highbush Blueberry)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
€ 4,95

De naam zegt het al: dit ras blijft extra laag
(50-70 cm) en is daarom extra geschikt voor teelt in potten. De plant geeft
meestal 2x oogst: in de zomer en het vroege najaar. De planten zijn
zelfbestuivend, hoewel kruisbestuiving nog meer opbrengst geeft.

Blauwe Bes 'Duke'

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Vaccinium corymbosum
(Engels: Highbush Blueberry)

818526.1 1 jonge plant 

Een oogstzeker ras met lichtblauwe, stevige
vruchten, die vroeg oogstbaar en lang
bewaarbaar zijn. De smaak is zoals het hoort:
mild en zoet. Dit ras is weinig vatbaar voor
taksterfte.

Blauwe Bes 'Late Blue' / 'Legacy'

€ 7,50

€ 7,50

Blauwe Bes 'Flamingo'
Vaccinium corymbosum
(Engels: Highbush Blueberry)
Dit is een van de mooiste bosbessen die we
kennen, vanwege het prachtig gekleurde blad:
goudgeel + groen + rozerood met in de herfst
als extra toegift nog vlammender kleuren! Als
toegift geeft deze beauty een grote opbrengst van grote, mooie, stevige,
lichtblauwe vruchten met een goede smaak. Dit bessenras kan zonder
problemen na zelfbestuiving vruchten geven. Een goede kruisbestuiving
met een ander ras geeft echter dikkere en meer vruchten.
In 2018 kreeg ‘Flamingo’ de zilveren prijs tijdens de verkooptentoonstelling
Plantarium.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
€ 7,50

Blauwe Bes 'Goldtraube 71'
Vaccinium corymbosum
(Engels: Highbush Blueberry)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
818520.1 1 jonge plant 

€ 7,50

Blauwe Bes 'Heavy Crop'
Vaccinium corymbosum x
angustifolium
(Engels: Highbush x Lowbush
Blueberry)

€ 9,95

Blauwe Bes 'Pink Lemonade' /
'Pink Marmalade'

Citrus medica var. sarcodactylis
(Engels: Buddha's Hand)
Oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië afkomstig
komt deze citrusachtige tegenwoordig veel
rond de Middellandse Zee voor en is bij ons
vorstvrij goed te overwinteren. De witte (van
buiten purper getinte) bloemen (in de bladoksels) geuren heerlijk en de
jonge twijgen zijn bedoornd. Het meest spectaculair en gewild zijn de
vruchten met soms tientallen uitsteeksels! Gemakkelijk om te telen en in
de Horeca razend populair. De decoratieve vruchten geuren heerlijk en ze
zijn één en al schil, wat met een eetbare schil dus heel goed uitkomt!
Omdat de vervelende bitterstof ontbreekt, is de gesneden of geraspte schil
heerlijk in deserts, salades, visgerechten etc. Echte sukade wordt gemaakt
van deze Citrus, uiteraard met veel suiker.

818560.3 1 grote plant 

Heel bijzonder: een felroze en heerlijk zoete
“Blauwe Bes”. Dit ras wordt ongeveer 1 m
hoog en even breed. De sierlijke struik bloeit in
het voorjaar met witte klokjes en geeft in augustus dieproze vruchten. Om
verwarring te voorkomen wordt deze plant vaak de Roze Bosbes genoemd,
het is dus een roze variëteit van de Blauwe Bes...

€ 7,50

Blauwe Bes 'Razz'
Vaccinium corymbosum
(Engels: Highbush Blueberry)
De flink grote, blauwe vruchten hebben een
unieke boventoon van frambozen: een heel
aparte en verrassende smaak! ‘Razz’
bosbessen vormen robuuste planten van 120180 cm hoog. De planten zijn gemakkelijk in de teelt en produceren een
goede opbrengsten van middelgrote tot grote bessen die halverwege het
seizoen rijpen. Deze struiken vormen een aantrekkelijke versiering met
een opvallende oranjerode herfstkleur van de bladeren. Net als zijn broers
en zussen, Vaccinium Blueray en Bluecrop, is Razz het nageslacht van een
kruising tussen twee USDA-selecties uit de vroege geschiedenis van het
bosbessenveredelingsprogramma.

818545.1 1 plant 

€ 9,95

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Vaccinium corymbosum
(Engels: Highbush Blueberry)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
€ 9,95

€ 45,00

Boomtomaat
Cyphomandra betacea
(Engels: Tree Tomato)
De naam Tamarillo is in Nieuw-Zeeland
ontstaan en is bedacht om de vrucht te
promoten en deze een naam te geven. De
vruchten zijn eivormig en 10x5 cm groot. De
schil is glanzend en dun, vergelijkbaar met de tomaat. De vruchten zijn
rijp zodra ze oranje of rood zijn. Het vruchtvlees is oranje of rood van
kleur en smaak licht zurig, maar zeer aromatisch, verder is de smaak wel
te vergelijken met die van de gewone tomaat. De schil is bitter en kan
makkelijk verwijderd worden door de deze even in kokend water te
dompelen. De vrucht is goed rauw te eten, voor de zoetekauwen onder
ons met een beetje suiker. Ideaal voor vruchtensalades, ijs, chutney en
taarten!
De boomtomaat is een sterk vertakkende, groenblijvende halfheester die
redelijk snel groeit. De boomtomaat heeft een korte stam, de bladstelen
worden wel 15 cm lang en de bladeren zijn hartvormig en worden 35x20
cm groot. Als het blad gekneusd wordt komt er een vreemde, aromatische
geur vrij. Snoei van de plant is mogelijk om hem in toom te houden. De
prachtige bloemen zijn 2 cm breed en groeien in trossen aan de toppen in
april-mei. Ze hebben 5 kroonbladeren die lichtroze- of lavendelkleurig zijn
met gele meeldraden, de boomtomaat is zelfbestuivend. De plant kan als
potplant zonder problemen rijpe vruchten produceren. In de zomer een
plaatsje buiten in de zon. Voor een optimale productie (rijp in oktobernovember) moet de Tamarillo vorstvrij overwinteren bij een temperatuur
van minimaal 10grC. Een oudere plant kan korte tijd 3 graden vorst
verdragen en kan deze op een veel koelere plaats de winter doorbrengen.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
Blauwe Bes 'Spartan' / 'Patriot'

Deze variëteit geeft een grote oogst van
prachtige grote bessen. Gemakkelijk voor de
teelt is de compacte groei, ongeveer 1m hoog.

818570.1 1 plant 

Vaccinium corymbosum
(Engels: Highbush Blueberry)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
818525.1 1 plant 

Leveringsmaanden: het gehele jaar

818540.1 1 plant 

LEVERBAAR VANAF 2020. Deze rechtop
groeiende struikjes groeien tot ongeveer 1 m
hoogte en zijn de meeste winters
bladhoudend. De fraaie witte bloemetjes groeien na bestuiving door
insecten uit tot smakelijke, glanzend paarse vruchtjes van 6-7 mm, die
heerlijk smaken in salades of een desert: zeer gezond! Geef ze een plekje
met vochtige, ietwat zure grond, liefst wat zon, niet te winderig en goed
waterdoorlatend. Bij strenge winter beschermen.

Boeddha's Hand

Leveringsmaanden: het gehele jaar

(1958) Middentijds rijpend (half juli tot half
augustus). Na een kleine 30 jaar telen is dit
sterke ras ontstaan uit een kruising tussen V.
corymbosum en V. angustifolium. De plant
heeft hierdoor "sterke-groei-genen" meegekregen, die extra gezondheid
en winterbestendigheid garanderen. De donkere vruchten zijn zeer
smakelijk, de oogst van de iets kleinere vruchten is zeer groot te noemen!
Dit bessenras kan zonder problemen na zelfbestuiving vruchten geven.
Een goede kruisbestuiving met een ander ras geeft echter dikkere en meer
vruchten.

Blauwe Bes, Glanzende

818558.1 1 plant 

Een wonderschone “blauwe” bes, die dus niet
blauw is. De bessen rijpen in een variatie van
wit met roze, een fraai gezicht op je bord...!
De heerlijke smaak is gelijk aan de blauwe bes overigens. De planten
blijven vrij compact en zijn dus ideaal voor de teelt in de tuin, maar ook
voor grote bakken. Als toegift geven de struikjes een diepe herfstkleur in
tinten roze en rood. Dit bessenras kan zonder problemen na zelfbestuiving
vruchten geven. Een goede kruisbestuiving met een ander vroeg tot
middenvroeg ras geeft echter dikkere en meer vruchten.

818530.1 1 plant 

€ 9,95

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Vaccinium corymbosum
(Engels: Highbush Blueberry)

Leveringsmaanden: het gehele jaar

818518.1 1 jonge plant 

€ 4,95

Blauwe Bes 'Mini Pinki' / 'Pink
Popcorn'

De hekkensluiter onder de blauwe bessen:
zeer late oogst van middengrote, lichtblauwe
vruchten met een goede smaak. Bij een mooie
nazomer kan je tot aan de herfst bessen
oogsten!

818516.1 1 jonge plant 

Naast Elliott is dit de allerlaatst oogstbare
Blauwe Bes, iets kleinere bessen als deze,
maar wel superieur in smaak! De oogsttijd is
van half juli tot half augustus.

818528.1 1 jonge plant 

Vaccinium corymbosum
(Engels: Highbush Blueberry)

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Vaccinium myrsinites
(Engels: Florida Evergreen
Blueberry, Shiny Blueberry)

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Blauwe Bes 'Elliot' / 'Elisabeth'

De naam verklapt al de opvallend zoete smaak
van deze Blauwe Bes! De plant groeit fors tot
een hoogte van 150-180 cm en draagt al vroeg
plukrijpe vruchten. Een tweede pluk vroeg in
de herfst zorgt vrijwel elk jaar voor een totale oogst van 5-7 kg per plant!
De vruchten zijn vrij groot.

818553.1 1 jonge plant 
€ 4,95

Vaccinium corymbosum
(Engels: Highbush Blueberry)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
818514.1 1 jonge plant 

Vaccinium corymbosum
(Engels: Highbush Blueberry)

Vaccinium corymbosum x
angustifolium
(Engels: Highbush x Lowbush
Blueberry)

Dit is een van de grootste blauwe bessen die
we kennen, zo groot als een kers! De bessen
zoet en smakelijk en de productie normaal.

818512.1 1 jonge plant 

Blauwe Bes 'Sweetheart'

€ 7,50

Een van de grootste bessen in de vroege
oogst. De smaak is erg goed en de planten zijn
goed bestand tegen ziekten.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
818550.1 1 jonge plant 

€ 4,95

€ 7,95
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Boomtomaat

Bosbes, Andes

Cyphomandra betacea
(Engels: Tree Tomato)

Vaccinium floribundum
(Engels: Andean Blueberry, Mortiño)

De naam Tamarillo is in Nieuw-Zeeland
ontstaan en is bedacht om de vrucht te
promoten en deze een naam te geven. De
vruchten zijn eivormig en 10x5 cm groot. De
schil is glanzend en dun, vergelijkbaar met de tomaat. De vruchten zijn
rijp zodra ze oranje of rood zijn. Het vruchtvlees is oranje of rood van
kleur en smaak licht zurig, maar zeer aromatisch, verder is de smaak wel
te vergelijken met die van de gewone tomaat. De schil is bitter en kan
makkelijk verwijderd worden door de deze even in kokend water te
dompelen. De vrucht is goed rauw te eten, voor de zoetekauwen onder
ons met een beetje suiker. Ideaal voor vruchtensalades, ijs, chutney en
taarten!
De boomtomaat is een sterk vertakkende, groenblijvende halfheester die
redelijk snel groeit. De boomtomaat heeft een korte stam, de bladstelen
worden wel 15 cm lang en de bladeren zijn hartvormig en worden 35x20
cm groot. Als het blad gekneusd wordt komt er een vreemde, aromatische
geur vrij. Snoei van de plant is mogelijk om hem in toom te houden. De
prachtige bloemen zijn 2 cm breed en groeien in trossen aan de toppen in
april-mei. Ze hebben 5 kroonbladeren die lichtroze- of lavendelkleurig zijn
met gele meeldraden, de boomtomaat is zelfbestuivend. De plant kan als
potplant zonder problemen rijpe vruchten produceren. In de zomer een
plaatsje buiten in de zon. Voor een optimale productie (rijp in oktobernovember) moet de Tamarillo vorstvrij overwinteren bij een temperatuur
van minimaal 10grC. Een oudere plant kan korte tijd 3 graden vorst
verdragen en kan deze op een veel koelere plaats de winter doorbrengen.
DE PLANTEN ZIJN FORS EN KUNNEN IN DE ZOMER NIET VERZONDEN
WORDEN. IN DE HERFST EN WINTER KAN DAT WEL, WE SNOEIEN ZE
DAN NAMELIJK TERUG.

HOPELIJK VNAF 2021 LEVERBAAR. Zeer
populaire Zuid-Amerikaanse Blauwe Bes, in de
noordelijke Andes groeit deze tot op 3800 m
hoogte! Afhankelijk van de standplaats worden
de struikjes 50-300 cm hoog en de plant geeft na de uitbundige en
sierlijke, witte tot roze bloei ontstaan de smakelijke, donkerblauwe bessen.
Heerlijk om rauw op te peuzelen of om een heerlijke sap of jam van te
maken. Ze zijn zeer gezond en zitten boordevol anti-oxidanten. Een
boeiende gedachte, dat de Inca’s al smulden van deze bes!

Leveringsmaanden: het gehele jaar

818590.1 1 plant 

818571.1 1 grote plant 

€ 17,95

Leveringsmaanden: het gehele jaar
818587.1 1 plant 

Bosbes, Blauwe
Vaccinium myrtillus
(Engels: Whortle Berry, Huckleberry)
De echte, bij ons inheemse blauwe bosbes
groeit in het wild in de bossen en op de hei. Ze
houden van humusrijke, zure grond en
gefilterd zonlicht. Probeer deze
omstandigheden dus na te bootsen, anders slaan de palnten niet aan. De
bessen zijn heerlijk zoet, mens en dier zijn er verzot op! De maximale
hoogte van dit stevig wortelende struikje is 60 cm en de roze bloemetjes
zijn sierlijk... De geneeskrachtige werking van zowel blad als bes vind je
op internet.
AF EN TOE (ONREGELMATIG) KUNNEN WE PLANTEN LEVEREN, ENIGE
WACHTTIJD KAN DUS ONTSTAAN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
818580.1 1 plant 

€ 8,95

HOPELIJK VNAF 2021 LEVERBAAR. Het eerste
dat opvalt zijn de bijna ronde, glanzende
blaadjes en de compacte groei, bijna als een
buxus. De volgende verrassing is de overvloed
aan fraaie, rode bloemetjes, die uitgroeien tot donkerpurperen vruchtjes.
De plantjes kunnen ondanks de tropische herkomst wel wat vorst hebben,
geef ze zuren grond, goed waterdoorlatend en zon tot halfschaduw.
Hoogte 60-90 cm.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
€ 9,95

€ 9,95

Rubus x loganobaccus x idaeus
x fruticosus x aboriginum
(Engels: Boysenberry)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
€ 6,95

Braamboos 'Tayberry'
Rubus idaeus x fruticosus
(Engels: Tayberry)
Beroemde kruising tussen een braam en een
framboos door Derek Jennings. De bestekelde
struik geven een vroege oogst van heerlijk
aromatische vruchten: vrij langwerpig en
purperrood van kleur. Zeer winterhard.

Vaccinium arctostaphylos
(Engels: Caucasian Whortleberry)

818620.1 1 plant 

PRIMEUR! Deze opvallend compact groeiende
braam wordt (mits in de volle zon geteeld)
slechts 50 cm hoog! Ideaal voor kleine
plaatsen of voor de teelt in potten. Het ras is voorlopig beschermd en mag
niet zelf worden vermeerderd. Na de witte bloei rijpen de glanzende, bijna
zwarte vruchtjes in de zomer aan tweejarige takjes. In het najaar de
tweejarige twijgen snoeien. De vruchtjes zijn heerlijk zoet! De plant is
doornloos.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Dat Bramen, frambozen, dauwbessen en
loganbessen nauw verwant zijn bewees
Rudolph Boysen door ze te kruisen. Het resultaat: een bes met heerlijke,
zachtzure smaak, grote zwartrode vruchten. Ze zijn tot enkele dagen na de
pluk houdbaar.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

€ 6,50

Rubus fruticosus
(Engels: Dwarf Blackberry)

Braamboos 'Thornless
Boysenberry'

818610.1 1 plant 

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Dwerg Braam 'Tiny Black' / 'Dima'
(Pbr)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
818595.1 1 plant 

€ 6,50

Doornloze braam, middelsterke groei, de
oogsttijd begint in de loop van augustus en
gaat door tot half september. De zeer stevige
vruchten (bramen of braambessen) zijn tamelijk groot en iets langwerpig.
Ze zijn zoet met een stevige bite. Laat ze wel goed rijpen aan de plant, dat
komt de smaak en productie ten goede; uiteindelijk belonen ze u met een
grote oogst. De plant is zeer winterbestendig en groeit op zowel klei als
zandgrond. Op zandgrond voldoende mulchen om vochtverdamping tegen
te gaan. Uit de wortels kunnen gestekelde stengels groeien, deze altijd
verwijderen!

819030.1 1 plant 

Bosbes, Wintergroene

Bosbes, Kaukasische Blauwe

819035.1 1 plant 

€ 6,50

Doornloze Braam 'Triple Crown'
Rubus fruticosus
(Engels: Blackberry)
Doornloze braam, krachtige groei, de oogsttijd
start begin augustus en gaat door tot half
september. De stevige vruchten (bramen of
braambessen) zijn tamelijk groot en iets
langwerpig. Ze zijn zeer zoet met een zachte bite. Laat ze wel goed rijpen
aan de plant, dat komt de smaak en productie ten goede; uiteindelijk
belonen ze u met een enorme oogst. De plant is zeer winterbestendig en
groeit op zowel klei als zandgrond. Op zandgrond voldoende mulchen om
vochtverdamping tegen te gaan. Uit de wortels kunnen gestekelde
stengels groeien, deze altijd verwijderen!

Leveringsmaanden: het gehele jaar
819040.1 1 jonge plant 

€ 6,50

819040.2 1 plant 

€ 12,50

€ 5,95
Bedoornde Braam 'Himalaya'

Deze bosbes komt in het wild voor in OostEuropa, rond de Middellandse Zee en WestAzië. Het eerst dat opvalt is de flinke
groeikracht, de plant kan we 3 m hoog
worden, maar snoeien mag! De struiken zijn goed winterhard, ze houden
van zure, goed waterdoorlatende grond en een zonnig tot halfbeschaduwd
plekje. De vruchtjes (8-10 mm) zijn goed van smaak, iets zuur en zeer
gezond! Van het blad kan je een heerlijke thee trekken. Geniet vooral ook
van de wit met roze bloemetjes!

Leveringsmaanden: het gehele jaar
818585.1 1 plant 

819020.1 1 plant 

Rubus fruticosus
(Engels: Blackberry)

Een altijd groene, dus bladhoudende bosbes
uit Azië met purperblauwe, smakelijke bessen.
Het struikje groeit traag en wordt nooit hoger
dan 1 meter en is zeer winterhard bij ons.

€ 3,95

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Vaccinium erythrinum
(Engels: Java Mountain Lingonberry)

Solanum abutiloides
(Engels: Dwarf Tree Tomato)

818575.1 1 plant 

Doornloze braam, middelsterke groei, begint al
vroeg vruchten (bramen of braambessen) te
dragen en draagt lang door (begin augustus
tot in oktober). De stevige vruchten zijn zeer groot en iets langwerpig. Ze
zijn zoet en aromatisch, de plant geeft een grote oogst. Ziektebestendig
tegen valse meeldauw, enige winterbescherming is aan te bevelen. Ons
inziens een van de beste!

Doornloze Braam 'Thornless
Evergreen'

Vaccinium dendrocharis

Leveringsmaanden: het gehele jaar

€ 9,95

Rubus fruticosus
(Engels: Blackberry)

Bosbes, Javaanse Berg

Boomtomaat, Dwerg

Deze bijzondere plant uit Argentinië en Bolivia
groeit gemakkelijk en is sierlijk voor de tuin.
Na de overvloedige witte bloei ontstaan groen
naar geel rijpende bessen, die (mits geheel
rijp) eetbaar zijn. Vaak worden de vruchtjes even geroerbakt in gerechten
en zijn een smakelijke en gezonde smaaktoevoeging. Zet de plant ‘s
winters in een koele, lichte ruimte, eventueel bijlichten met 810070 of
810075.

Doornloze Braam 'Loch Ness' /
'Cacanska Bestrna'

€ 9,95

Doornloze Braam 'Black Satin'

Rubus fruticosus
(Engels: Blackberry)

Rubus fruticosus
(Engels: Blackberry)
Doornloze braam, sterke groei, begint al vroeg
vruchten (bramen of braambessen) te dragen
(begin augustus tot september). De bolronde
vruchten zijn zeer groot en vrij zacht, een
ideaal ras voor de hobbyist. Voor de professionele kweker is de vrucht te
kwetsbaar tijdens transport. Ze zijn zoet, aromatisch en smelten op de
tong... de plant geeft een grote oogst. Ziektebestendig tegen valse
meeldauw, enige winterbescherming is aan te bevelen. De sierlijke bloei is
lichtroze.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
819010.1 1 plant 

€ 6,50

(1890) Dit oude, gestekelde ras is nog steeds
populair vanwege de grote groeikracht en
enorme winterbestendigheid. De goede, en
vroege productie (augustus-september) van
tamelijk grote vruchten onderstreept natuurlijk die populariteit... De
vruchten (bramen of braambessen) hebben een goede smaak: friszoet,
sappig en iets aromatisch. Na de pluk kort houdbaar.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
819050.1 1 jonge plant 

€ 6,50
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Beukennootjes

Citroen, Italiaanse 'Canaliculata'

Citronelle

Fagus sylvatica
(Engels: Beech)

Citrus aurantium

Citrus x jambhiri
(Engels: Rough Lemon, Florida
Rough, Jamberi, Citronelle)

In de vollegrond wordt dit een grote boom met
een imposante kruin. Gesnoeid (bijvoorbeeld
als haag) of geteeld in een grote pot blijft de
afmeting beperkt. De vrucht: het beukennootje
is de heerlijke versnapering, die deze boom geeft. Vochtige grond is voor
de goede groei een voorwaarde. De herfstkleuren van de beuk zijn
fantastisch!

Leveringsmaanden: het gehele jaar
819060.1 1 jonge boom 

€ 3,95

819071.1 1 plant 

€ 25,00

819071.2 1 grote plant (op stam) 

€ 45,00

Cudrania tricuspidata

Leveringsmaanden: het gehele jaar
€ 25,00

Calamondin

819085.1 1 plant 

Een compact groeiende, erg smakelijke
citroen: zeer sappig en veel zoeter en minder
zuur dan gewone citroenen. Frank Meyer
ontdekte deze fraaie kruising als een spontaan
groeiende boom in China.

Aangenomen wordt dat deze soort is ontstaan
uit een kruising tussen de mandarijn en
Chinese Kumquat. Het is een ideale potplant,
die gemakkelijk vruchten vormt. Na de
geurende, witte bloei ontstaan ronde, soms
iets afgeplatte, 5 cm grote vruchten, donkeroranje met een dunne, zoete
schil. Het vruchtvlees is sappig en prettig zuur, er zijn geen tot weinig
pitten.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
819062.1 1 plant 

€ 17,50

819062.2 1 middengrote plant 

€ 29,00

819062.3 1 grote plant 

€ 45,00

Chinotto-Appelsien
Citrus myrtifolia
Opvallend in uiterlijk is het kleine blad en de
compacte groei. De kleine, oranje vruchten zijn
zuur en bitter en in Italië de belangrijkste
smaakfactor in likeuren, aperitieven en
frisdranken.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
€ 35,00

Vaccinium macrocarpon
(Engels: Cranberry)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
819072.1 1 plant 

€ 25,00

819072.2 1 grote plant (op stam) 

€ 49,50

Citroen, Ponchang 'Nr. 1 Tri Voss'
/ = 'Nr. 206'

819100.1 1 plant 

VANAF HERFST 2022 LEVERBAAR. Deze
citroen behoort tot de groep van zeer
winterharde soorten! Ze kunnen 12 tot 18
graden vorst verdragen! Jonge planten kan je beter een wintertje vorstvrij
houden. Het blad is glanzend groen en in 2 delen verdeeld, zoals de
Ichang en de vruchten zijn aromatisch zuur, warmgeel tot lichtoranje van
kleur.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
€ 25,00

819067.2 1 grote plant 

€ 45,00

Citroen, Ichang

819073.1 1 plant 

€ 19,95

Een van de meest winterharde echte citrussen,
uit Zuid-West China. Het blad en de bloemen
hebben een heerlijke citroengeur en de
vruchten, die zo groot worden als
mandarijnen, zijn stevig zuur als een citroen:
heerlijk in gerechten dus, die op smaak komen met citroen.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
819070.1 1 jonge plant 

€ 7,95

819070.2 1 grote plant 

€ 45,00

819070.3 1 middengrote plant 

€ 25,00

Vaccinium macrocarpon
(Engels: Cranberry)

Citrus x limon

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Volkamercitroenen zijn sterk, prettig zuur en
aromatisch! Al sinds 1700 is deze spontane (of
door mensen gemaakte) kruising tussen een
citroen en een zure sinaasappel bekend. De
bloei en vruchtzetting is gemakkelijk en
uitbundig, het is een sierlijk struikje. Deze Citrus wordt vaak gebruikt als
onderstam voor andere soorten vanwege de hoge ziekteresistentie.

819110.1 1 plant 

Leveringsmaanden: het gehele jaar

We kopen jaarlijks zoveel mogelijk toprassen
Cranberry’s omdat meerdere rassen bij elkaar
de beste oogst geven. Je kan ze bij ons niet
apart kopen, maar we stellen een collectie
samen van tenminste 2 rassen van de volgende variëteiten:

819074.1 1 plant 

€ 6,95

819074.2 1 grote plant (op stam) 

€ 45,00

De enige Citrusachtige, die in ons klimaat goed
overwintert! De stekelige struikjes verliezen ‘s
winters hun blad en kunnen tot -20̊C
verdragen. Na de witte (meestal geurige) bloei
ontstaan de vrij kleine vruchten die van groen
naar lichtoranje kleuren: erg zuur! De schil is heerlijk in confituren en het
sap kan heel goed in kook- en bakgerechten. Een aanrader, ook voor
bonsai! Dit soort wordt veel gebruikt als onderstam voor andere
Citrusachtigen. Ook ontstaan sterke resultaten met kruisingen tussen deze
winterkoning en andere citrussen.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Cranberry Collectie van 5 toppers
Vaccinium macrocarpon
(Engels: Cranberry)

€ 7,95

‘Howes’
Nog steeds een van de belangrijk ras voor de commerciële teelt, ontdekt
door E. Howes in 1843 te Massachusetts. De oogst is middentijds.
‘McFarlin’
Dit is een goed ras voor de latere pluk, ontdekt door een van de vroege
pioniers van Cranberry’s productie in Oregon.
‘Pilgrim’
Waarschijnlijk het ras met de grootste vruchtjes, fraai en vruchtbaar!
‘Stevens’
Dit ras geeft grote, dieprode bessen, middentijds oogstbaar. In 1950
geïntroduceerd.

Citroen, Gewone 'Toscane'

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Citrus x limon
(Engels: Lemontree)

819120.1 5 planten 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
819080.1 1 plant 

€ 4,95

‘Ben Lear’
Dit is een grootvruchtige kloon van een wilde plant uit Wisconsin. Heel
productief en geliefd bij kwekers.

De Citroenboom ruikt heerlijk tijdens de
zomermaanden en is een aanwinst op ieder
terras. Het is een makkelijke boom die bij ons
in een grote pot gekweekt moet worden en
tijdens de groei een lichte snoei vraagt om de weelderige groei een beetje
in toom te houden. De jonge uitlopers zijn roodachtig van kleur en het
blad tamelijk groot (8x5 cm). In een serre bloeit een citrus bijna het
gehele jaar door, afgewisseld door vruchtzetting. Op het terras verspreidt
de witte (iets paarsige) bloesem een fijne zoete geur. ‘s Winters koel
overwinteren, nooit kouder dan 2ºC laten komen.

Citrus ichangensis

Cranberry 'Pilgrim'

Citroen, Volkamer

Leveringsmaanden: het gehele jaar

819075.1 1 plant 

819067.1 1 middengrote plant 

€ 6,95

LEVERBAAR VANAF OKTOBER 2021
De bekende, gezonde, rode bessen, die na
koken met veel suiker een heerlijke toevoeging
bij yoghurt, ijs e.d. is! Na de oogst lang te
bewaren. De plant vormt een wintergroen struikje met smalle blaadjes en
kruipt over de grond. Geef ze veel zon, vochtige, liefst zure grond en niet
te veel voeding.
Pilgrim is een ras, dat waarschijnlijk de grootste bessen geeft.

Poncirus trifoliata

Citrus x limon
De vruchten verkleuren van geel, via oranje
naar rood! De Citroenboom ruikt heerlijk
tijdens de zomermaanden en is een aanwinst
op ieder terras. Het is een makkelijke boom
die bij ons in een grote pot gekweekt moet
worden en tijdens de groei een lichte snoei vraagt om de weelderige groei
een beetje in toom te houden. De jonge uitlopers zijn roodachtig van kleur
en het blad tamelijk groot (8x5 cm). In een serre bloeit een citrus bijna
het gehele jaar door, afgewisseld door vruchtzetting. Op het terras
verspreidt de witte (iets paarsige) bloesem een fijne zoete geur. ‘s Winters
koel overwinteren, nooit kouder dan 2ºC laten komen.

De bekende, gezonde, rode bessen, die na
koken met veel suiker een heerlijke toevoeging
bij yoghurt, ijs e.d. is! Na de oogst lang te
bewaren. De plant vormt een wintergroen
struikje met smalle blaadjes en kruipt over de grond. Geef ze veel zon,
vochtige, liefst zure grond en niet te veel voeding.
'Early Black' is een goede, veel aangeplante variëteit met donkere
vruchten. De productie en smaak zijn goed. Dit ras is vroeg rijp.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Citroen, Wilde

Citroen, Bloed 'Rosso'

€ 6,95

Cranberry 'Early Black'

Citrus ichangensis x Poncirus
trifoliata

Citrus x microcarpa

Deze sterke Citrussoort blijft gemakkelijk ‘s
winters (vorstvrij) in de pot over. Let op: de
groene stekels zie je haast niet! De plant is
bijzonder geschikt als bonsai en laat zich gemakkelijk snoeien. Voor de
vruchtzetting is enig geduld vereist: minimaal 10 jaar, maar dan heb je dan
ook de bevrediging van echte eigen teelt! Van oorsprong is dit een kruising
tussen een mandarijn met een citroen, via Noord-Indië terecht gekomen
(sinds 1500) in Afrika en Europa en later in Amerika. Prima voor
thuisgebruik als vervanger van citroenen: lekker zuur!

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Citrus x meyeri

Het belangrijkste aan deze winterharde struik
zijn uiteraard de heerlijke, op aardbeien
lijkende vruchten met de friszoete smaak van
watermeloen. Omdat de plant parthenocarp is
(vruchtzetting zonder bevruchting) kan je al aan jonge planten deze
verrukkelijke vruchtjes verwachten! Uiteindelijk groeit de plant uit tot een
struik of kleine boom, geef ze een zonnige plaats.

819064.2 1 grote plant (op stam) 

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Citroen, Meyer

Che Fruit ‘Seedless Che’ /
'Parthenos'

819061.1 1 plant 

Waarschijnlijk is deze bijzondere Citrus een
kruising tussen de Pomorans en Grapefruit.
Het resultaat zijn prachtig gebobbelde en
generfde vruchten, die vooral in gerechten
verwerkt worden. Het zure sap en de geraspte
schil geven een gezonde touch aan bak- en braadgerechten.

€ 9,95

€ 15,00

Planten en Schimmels - Fruit

5/29

Darwinbes

Blauwe Buitendruif 'Bolero'

Berberis darwinii
(Engels: Darwins Barberry)

Vitis
(Engels: Grape)

Zeer sierlijke, wintergroene en winterharde
struik uit Patagonië (Chili). Na de warmgele,
overvloedige bloei (oranje in de knop)
ontstaan de eetbare, matblauwe besjes. Zeer
rijp zijn ze net prettig zuur om te eten (kinderen zijn er dol op) en iets
onrijper is het een heerlijke en zeer gezonde bes voor de jam, of door de
Muesli. Er zitten weliswaar veel zaden in de vruchtjes, maar die zijn
stimulerend voor de darmen. De kleine, glanzende, hulst-achtige blaadjes
hebben elk 3-8 stekeltjes, dus voorzichtig plukken...
Uit de naam is al te zien, dat we hier te maken hebben met een plant, die
door Darwin ontdekt is tijdens zijn tocht met de Beagle. Uiteraard aten de
oorspronkelijke bewoners de bessen al vanaf de prehistorie. Deze plant
wordt vaak toegepast als beschermende haag.

Dit resistente, Duitse, blauwe ras is in 1982
geïntroduceerd en wordt in veel wijngaarden
graag aangeplant. Het is een kruising tussen
(Rotberger x Reichensteiner) x Chancellor. De
oogst van de compacte trossen is groot en vrij vroeg, de groei niet te
hard. Vanwege het lage zuurgehalte is deze druif zowel voor tafel- als voor
wijngebruik bijzonder geschikt!

Leveringsmaanden: het gehele jaar
819800.1 1 kleine plant 

€ 3,95

Blauwe Buitendruif 'Acolon'
Vitis
(Engels: Grape)

Blauwe Buitendruif 'Cabernet
Dorsa'

Buiten een druif kweken is toch de droom van menig tuinbezitter...?! In
tegenstelling tot de teleurstellende rassen ‘Witte van der Laan’ en
‘Rembrandt’ bieden we een keur aan van smakelijke, veelal
ziektebestendige rassen, uitgebreid beproefd in ons klimaat.
Druiven kunnen gevoelig zijn voor schimmels, zoals meeldauw, valse
meeldauw, botrytis, zwarte en rode vlekkenziekte. Sommige rassen zijn
vrijwel geheel resistent, andere hebben een deelresistentie of een zeer
grote weerstand tegen schimmels. Met enkele bespuitingen in het voorjaar
met biologische middelen (zie ons hoofstuk biologische
gewasbescherming) zijn deze zeer goed gezond te houden.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

(1971) Hoewel dit Duitse ras een doorbraak in
veredeling bracht, is het pas in 2002
geregistreerd. Het is ontstaan uit een kruising
tussen Blauer Lemberger (Blaufränkisch) en
Dornfelder. Typisch een blauwe wijndruif: fruitig, hoge opbrengst,
middenvroeg oogstbaar met milde tannine. Ook zeer gewaardeerd als
tafeldruif. De groei is krachtig en de ziekteweerstand gemiddeld.

Buiten een druif kweken is toch de droom van menig tuinbezitter...?! In
tegenstelling tot de teleurstellende rassen ‘Witte van der Laan’ en
‘Rembrandt’ bieden we een keur aan van smakelijke, veelal
ziektebestendige rassen, uitgebreid beproefd in ons klimaat.
Druiven kunnen gevoelig zijn voor schimmels, zoals meeldauw, valse
meeldauw, botrytis, zwarte en rode vlekkenziekte. Sommige rassen zijn
vrijwel geheel resistent, andere hebben een deelresistentie of een zeer
grote weerstand tegen schimmels. Met enkele bespuitingen in het voorjaar
met biologische middelen (zie ons hoofstuk biologische
gewasbescherming) zijn deze zeer goed gezond te houden.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
820040.1 1 plant 

€ 7,95

820040.2 5 planten 

€ 35,00

Blauwe Buitendruif 'Agria' / 'Vb502' / 'Cabernet Jura'
Vitis
(Engels: Grape)

820090.1 1 plant 

€ 7,95

820090.2 5 planten 

€ 35,00

Blauwe Buitendruif 'Buffalo'
Vitis
(Engels: Grape)

Buiten een druif kweken is toch de droom van menig tuinbezitter...?! In
tegenstelling tot de teleurstellende rassen ‘Witte van der Laan’ en
‘Rembrandt’ bieden we een keur aan van smakelijke, veelal
ziektebestendige rassen, uitgebreid beproefd in ons klimaat.
Druiven kunnen gevoelig zijn voor schimmels, zoals meeldauw, valse
meeldauw, botrytis, zwarte en rode vlekkenziekte. Sommige rassen zijn
vrijwel geheel resistent, andere hebben een deelresistentie of een zeer
grote weerstand tegen schimmels. Met enkele bespuitingen in het voorjaar
met biologische middelen (zie ons hoofstuk biologische
gewasbescherming) zijn deze zeer goed gezond te houden.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
820050.1 1 plant 

€ 7,95

820050.2 5 planten 

€ 35,00

Dit Duitse Blauwe druivensoort is momenteel
(we schrijven 2022) de succesvolste Cabernet
variëteit. In 1971 werd deze druif ontwikkeld
in het Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau
Weinsberg in Baden-Württemberg (Duitsland). Het is wellicht een kruising
tussen de Franse druif Cabernet Sauvignon en de Duitse druif Dornfelder.
De bloei is vroeg te noemen en dit ras komt op een gemiddeld tijdstip tot
volle rijpheid, en dat is rond half september. De druiven zijn klein en
hebben een hoog suikergehalte. Het enige waar deze soort gevoelig voor
is, is valse meeldauw, maar tegen echte meeldauw is er goede resistentie.
De wijn die gemaakt wordt, is vol van smaak met een behoorlijke dosis
tannines. Het bouquet is voornamelijk van rood fruit met een aroma van
cassis. De wijn rijpt langzaam en wordt vanwege de stevige smaak en de
diepe kleur ook wel gebruikt om te mengen (cuvée). Als tafeldruif is dit
een heerlijke lekkernij, eet er niet teveel van.

Buiten een druif kweken is toch de droom van menig tuinbezitter...?! In
tegenstelling tot de teleurstellende rassen ‘Witte van der Laan’ en
‘Rembrandt’ bieden we een keur aan van smakelijke, veelal
ziektebestendige rassen, uitgebreid beproefd in ons klimaat.
Druiven kunnen gevoelig zijn voor schimmels, zoals meeldauw, valse
meeldauw, botrytis, zwarte en rode vlekkenziekte. Sommige rassen zijn
vrijwel geheel resistent, andere hebben een deelresistentie of een zeer
grote weerstand tegen schimmels. Met enkele bespuitingen in het voorjaar
met biologische middelen (zie ons hoofstuk biologische
gewasbescherming) zijn deze zeer goed gezond te houden.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Schimmelresistent, Amerikaans ras van het
labrusca-type. Middelgrote compacte trossen
met middelgrote bessen, rijke opbrengst, diep
blauw/zwart van kleur. Ze hebben een
afwijkende smaak: richting frambozen en aardbeien. Extreem sterke
groeier, speciaal voor over pergola, ook dus populair als sierdruif. Voor sap
en als wijndruif minder geschikt, maar uit de hand: heerlijk! Vanaf tweede
week september rijp.

Buiten een druif kweken is toch de droom van menig tuinbezitter...?! In
tegenstelling tot de teleurstellende rassen ‘Witte van der Laan’ en
‘Rembrandt’ bieden we een keur aan van smakelijke, veelal
ziektebestendige rassen, uitgebreid beproefd in ons klimaat.
Druiven kunnen gevoelig zijn voor schimmels, zoals meeldauw, valse
meeldauw, botrytis, zwarte en rode vlekkenziekte. Sommige rassen zijn
vrijwel geheel resistent, andere hebben een deelresistentie of een zeer
grote weerstand tegen schimmels. Met enkele bespuitingen in het voorjaar
met biologische middelen (zie ons hoofstuk biologische
gewasbescherming) zijn deze zeer goed gezond te houden.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Dit Hongaarse ras is zeer geschikt voor ons
klimaat en geschikt als tafel- en wijndruif. De
trossen kunnen zwaar worden, wat resulteert
in een middenlate en zeer hoge opbrengst. Vanwege de krachtige groei en
resistentie tegen schimmels een aanrader.

Vitis
(Engels: Grape)

820100.1 1 plant 

€ 7,95

820100.2 5 planten 

€ 35,00

Blauwe Buitendruif 'Cabernet
Cubin'
Vitis
(Engels: Grape)

820110.1 1 plant 

€ 7,95

820110.2 5 planten 

€ 35,00

Blauwe Buitendruif
'Chambourcin' / 'Cabernet Cortis'
Vitis
(Engels: Grape)
Deze 2 rassen leveren we om beurten of door
elkaar, vanwege de kleine verschillen. Het
Franse ras is Chambourcin en het Duitse ras is
Cabernet Cortis. Beide hebben een zeer goede weerstand tegen
schimmelziekten. Ze geven zeer grote trossen met middelgrote bessen,
middenlate rijping (oktober, de Chambourcin iets later dan de Duitse).
Krachtige groei, lekker als tafeldruif en voor een fruitige tot volle wijn.

Buiten een druif kweken is toch de droom van menig tuinbezitter...?! In
tegenstelling tot de teleurstellende rassen ‘Witte van der Laan’ en
‘Rembrandt’ bieden we een keur aan van smakelijke, veelal
ziektebestendige rassen, uitgebreid beproefd in ons klimaat.
Druiven kunnen gevoelig zijn voor schimmels, zoals meeldauw, valse
meeldauw, botrytis, zwarte en rode vlekkenziekte. Sommige rassen zijn
vrijwel geheel resistent, andere hebben een deelresistentie of een zeer
grote weerstand tegen schimmels. Met enkele bespuitingen in het voorjaar
met biologische middelen (zie ons hoofstuk biologische
gewasbescherming) zijn deze zeer goed gezond te houden.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Dit is een weinig geteelde druif, maar een
wijnboer teelt graag een kleine rij van deze
zeer krachtige wijn vanwege de zeer donkere
kleur en hoge tannine gehalte. Een langzaam (liefst in vaten) rijpende
wijn, die voor mensen met minder smaak (Corona!) een uitkomst is, maar
ook graag gebruikt worden om andere wijnen op smaak en kleur te
brengen (cuvée). Het is een kruising tussen Cabernet Suavignon x
Blaufränkisch (= Blauer Limberger).
Je kan een grote opbrengst verwachten van deze ziekteresistente variëteit,
ze kunnen ook erg goed tegen kou. Dit zou wel eens een beroemde
bewaarwijn kunnen worden, de verwachting is dat deze na enkele
decennia alleen maar beter wordt.

Buiten een druif kweken is toch de droom van menig tuinbezitter...?! In
tegenstelling tot de teleurstellende rassen ‘Witte van der Laan’ en
‘Rembrandt’ bieden we een keur aan van smakelijke, veelal
ziektebestendige rassen, uitgebreid beproefd in ons klimaat.
Druiven kunnen gevoelig zijn voor schimmels, zoals meeldauw, valse
meeldauw, botrytis, zwarte en rode vlekkenziekte. Sommige rassen zijn
vrijwel geheel resistent, andere hebben een deelresistentie of een zeer
grote weerstand tegen schimmels. Met enkele bespuitingen in het voorjaar
met biologische middelen (zie ons hoofstuk biologische
gewasbescherming) zijn deze zeer goed gezond te houden.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
820105.1 1 plant 

€ 7,95

820105.2 5 planten 

€ 35,00

820120.1 1 plant 

€ 7,95

820120.2 5 planten 

€ 35,00

Blauwe Buitendruif 'Dirju Early
Campbell' / 'Ontario'
Vitis
(Engels: Grape)
Zeer resistent ras uit de VS, voorouders zijn de
Moore’s Early, Belvidere en Muscat d’Hamburg.
Opvallend zijn de zeer grote bessen, die
tamelijk vroeg rijpen. De opbrengst is gemiddeld, zeer goede
vorstbestendigheid, prettige smaak en krachtige groei.

Buiten een druif kweken is toch de droom van menig tuinbezitter...?! In
tegenstelling tot de teleurstellende rassen ‘Witte van der Laan’ en
‘Rembrandt’ bieden we een keur aan van smakelijke, veelal
ziektebestendige rassen, uitgebreid beproefd in ons klimaat.
Druiven kunnen gevoelig zijn voor schimmels, zoals meeldauw, valse
meeldauw, botrytis, zwarte en rode vlekkenziekte. Sommige rassen zijn
vrijwel geheel resistent, andere hebben een deelresistentie of een zeer
grote weerstand tegen schimmels. Met enkele bespuitingen in het voorjaar
met biologische middelen (zie ons hoofstuk biologische
gewasbescherming) zijn deze zeer goed gezond te houden.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
820140.1 1 plant 

€ 7,95

820140.2 5 planten 

€ 35,00

Planten en Schimmels - Fruit
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Blauwe Buitendruif 'Dornfelder'

Blauwe Buitendruif 'Früh
Burgunder' / 'Blauer Burgunder'

Vitis
(Engels: Grape)
Duits ras met een gemiddelde
ziekteweerstand. Grote trossen en bessen,
trossen soms tot 1 kg zwaar, diep blauw,
goede smaak zowel voor volle rode wijn als
voor vers gebruik. Zeer grote opbrengst, sterke groeier voor tegen de
muur. Eetrijp begin oktober, voor wijn half oktober rijp. Mooie herfstkleur.

Buiten een druif kweken is toch de droom van menig tuinbezitter...?! In
tegenstelling tot de teleurstellende rassen ‘Witte van der Laan’ en
‘Rembrandt’ bieden we een keur aan van smakelijke, veelal
ziektebestendige rassen, uitgebreid beproefd in ons klimaat.
Druiven kunnen gevoelig zijn voor schimmels, zoals meeldauw, valse
meeldauw, botrytis, zwarte en rode vlekkenziekte. Sommige rassen zijn
vrijwel geheel resistent, andere hebben een deelresistentie of een zeer
grote weerstand tegen schimmels. Met enkele bespuitingen in het voorjaar
met biologische middelen (zie ons hoofstuk biologische
gewasbescherming) zijn deze zeer goed gezond te houden.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
820150.1 1 plant 

€ 7,95

820150.2 5 planten 

€ 35,00

Rode Buitendruif 'Katharina'
Vitis
(Engels: Grape)

Vitis
(Engels: Grape)
Voor wie graag Pinot Noir wil telen, maar
opziet tegen de moeilijke teelt, kan heel goed
met deze vervanger aan de slag. De rijping is
vroeg (half september) en de weerstand tegen ziekten gemiddeld.

Heerlijk zoet en fruitig fris! De grote trossen zij
rood of lichtgroen met rode blos. Een ras met
hoge weerstand tegen ziekten, tamelijk late
oogst, behoorlijke opbrengst en een krachtige
groei.

Buiten een druif kweken is toch de droom van menig tuinbezitter...?! In
tegenstelling tot de teleurstellende rassen ‘Witte van der Laan’ en
‘Rembrandt’ bieden we een keur aan van smakelijke, veelal
ziektebestendige rassen, uitgebreid beproefd in ons klimaat.
Druiven kunnen gevoelig zijn voor schimmels, zoals meeldauw, valse
meeldauw, botrytis, zwarte en rode vlekkenziekte. Sommige rassen zijn
vrijwel geheel resistent, andere hebben een deelresistentie of een zeer
grote weerstand tegen schimmels. Met enkele bespuitingen in het voorjaar
met biologische middelen (zie ons hoofstuk biologische
gewasbescherming) zijn deze zeer goed gezond te houden.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Buiten een druif kweken is toch de droom van menig tuinbezitter...?! In
tegenstelling tot de teleurstellende rassen ‘Witte van der Laan’ en
‘Rembrandt’ bieden we een keur aan van smakelijke, veelal
ziektebestendige rassen, uitgebreid beproefd in ons klimaat.
Druiven kunnen gevoelig zijn voor schimmels, zoals meeldauw, valse
meeldauw, botrytis, zwarte en rode vlekkenziekte. Sommige rassen zijn
vrijwel geheel resistent, andere hebben een deelresistentie of een zeer
grote weerstand tegen schimmels. Met enkele bespuitingen in het voorjaar
met biologische middelen (zie ons hoofstuk biologische
gewasbescherming) zijn deze zeer goed gezond te houden.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Leveringsmaanden: het gehele jaar

820180.1 1 plant 
820180.2 5 planten 

€ 7,95

820230.1 1 plant 

€ 7,95

€ 35,00

820230.2 5 planten 

€ 35,00

Blauwe Buitendruif 'Léon Millot'

Rode Buitendruif 'Hegel' /
'Weinsberg S 342'

Blauwe Buitendruif 'Florental' /
'Burdin 7705'

Vitis
(Engels: Grape)

Vitis
(Engels: Grape)

Vitis
(Engels: Grape)
Deze Franse variëteit komt uit de Gamay Noirtraditie (Beaujolais). Een zeer goede
weerstand tegen ziekten. Middentijdse rijping,
hoge opbrengst en rechtopgaande groei.

1955 gekruist, 1994 geristreerd. Duits ras.
Middelgrote, compacte tros tot ½ kg zwaar,
middelgrote bessen, diep rood van kleur.
Goede opbrengst. Zeer goede smaak voor vers gebruik en fruitige rode
wijn, rijp begin oktober voor verse consumptie en voor wijn half oktober.

Buiten een druif kweken is toch de droom van menig tuinbezitter...?! In
tegenstelling tot de teleurstellende rassen ‘Witte van der Laan’ en
‘Rembrandt’ bieden we een keur aan van smakelijke, veelal
ziektebestendige rassen, uitgebreid beproefd in ons klimaat.
Druiven kunnen gevoelig zijn voor schimmels, zoals meeldauw, valse
meeldauw, botrytis, zwarte en rode vlekkenziekte. Sommige rassen zijn
vrijwel geheel resistent, andere hebben een deelresistentie of een zeer
grote weerstand tegen schimmels. Met enkele bespuitingen in het voorjaar
met biologische middelen (zie ons hoofstuk biologische
gewasbescherming) zijn deze zeer goed gezond te houden.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Buiten een druif kweken is toch de droom van menig tuinbezitter...?! In
tegenstelling tot de teleurstellende rassen ‘Witte van der Laan’ en
‘Rembrandt’ bieden we een keur aan van smakelijke, veelal
ziektebestendige rassen, uitgebreid beproefd in ons klimaat.
Druiven kunnen gevoelig zijn voor schimmels, zoals meeldauw, valse
meeldauw, botrytis, zwarte en rode vlekkenziekte. Sommige rassen zijn
vrijwel geheel resistent, andere hebben een deelresistentie of een zeer
grote weerstand tegen schimmels. Met enkele bespuitingen in het voorjaar
met biologische middelen (zie ons hoofstuk biologische
gewasbescherming) zijn deze zeer goed gezond te houden.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Leveringsmaanden: het gehele jaar

820170.1 1 plant 

€ 7,95

Blauwe Buitendruif 'Fragola' /
'Strawberry Grape'

Leveringsmaanden: het gehele jaar
€ 7,95

820240.1 1 plant 

€ 7,95

820200.2 5 planten 

€ 35,00

820240.2 5 planten 

€ 35,00

Blauwe Buitendruif 'Marechal
Foch' / 'Kuhlmann 188.2'

Vitis
(Engels: Grape)

Italiaanse druif met flinke groeikracht en een
opmerkelijke “touch” in de smaak van
aardbeien! De bessen zijn blauw met rode
gloed.

Buiten een druif kweken is toch de droom van menig tuinbezitter...?! In
tegenstelling tot de teleurstellende rassen ‘Witte van der Laan’ en
‘Rembrandt’ bieden we een keur aan van smakelijke, veelal
ziektebestendige rassen, uitgebreid beproefd in ons klimaat.
Druiven kunnen gevoelig zijn voor schimmels, zoals meeldauw, valse
meeldauw, botrytis, zwarte en rode vlekkenziekte. Sommige rassen zijn
vrijwel geheel resistent, andere hebben een deelresistentie of een zeer
grote weerstand tegen schimmels. Met enkele bespuitingen in het voorjaar
met biologische middelen (zie ons hoofstuk biologische
gewasbescherming) zijn deze zeer goed gezond te houden.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Buiten een druif kweken is toch de droom van menig tuinbezitter...?! In
tegenstelling tot de teleurstellende rassen ‘Witte van der Laan’ en
‘Rembrandt’ bieden we een keur aan van smakelijke, veelal
ziektebestendige rassen, uitgebreid beproefd in ons klimaat.
Druiven kunnen gevoelig zijn voor schimmels, zoals meeldauw, valse
meeldauw, botrytis, zwarte en rode vlekkenziekte. Sommige rassen zijn
vrijwel geheel resistent, andere hebben een deelresistentie of een zeer
grote weerstand tegen schimmels. Met enkele bespuitingen in het voorjaar
met biologische middelen (zie ons hoofstuk biologische
gewasbescherming) zijn deze zeer goed gezond te houden.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

820200.1 1 plant 

Rode Buitendruif 'Kalina'

Vitis
(Engels: Grape)

Zeer resistent Frans ras, die voor een volle,
donkerrode wijn zorgt. De berichten over de
smaak als tafeldruif verschillen sterk, vertel het
ons! Het hoge suikergehalte zorgt voor een
probleemloze gisting en alcoholontwikkeling. Middentijds oogstbaar, hoge
opbrengst van kleine trossen en een zeer krachtige groei.

Vitis
(Engels: Grape)

Zwitsers ras met redelijk goede weerstand
tegen schimmelziekten. Geeft grote losse
trossen met dikke bessen in een zachte schil.
Oogst middenlaat: begin tot half oktober. Voor
wijn of verse consumptie.

Buiten een druif kweken is toch de droom van menig tuinbezitter...?! In
tegenstelling tot de teleurstellende rassen ‘Witte van der Laan’ en
‘Rembrandt’ bieden we een keur aan van smakelijke, veelal
ziektebestendige rassen, uitgebreid beproefd in ons klimaat.
Druiven kunnen gevoelig zijn voor schimmels, zoals meeldauw, valse
meeldauw, botrytis, zwarte en rode vlekkenziekte. Sommige rassen zijn
vrijwel geheel resistent, andere hebben een deelresistentie of een zeer
grote weerstand tegen schimmels. Met enkele bespuitingen in het voorjaar
met biologische middelen (zie ons hoofstuk biologische
gewasbescherming) zijn deze zeer goed gezond te houden.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

820175.1 1 plant 

€ 7,95

Leveringsmaanden: het gehele jaar

820175.2 5 planten 

€ 35,00

820220.1 1 plant 

€ 7,95

820220.2 5 planten 

€ 35,00

Schimmelresistent Frans ras. Kleine, compacte
trossen met kleine bessen, zeer rijke
opbrengst, diep blauw/zwart, goede smaak.
Door de zeer sterke groeier een ideale pergolabeklimmer! Naaste een
goede tafelduif dus te gebruiken als sierdruif, voor sap en als wijndruif
voor mooie, dieprode, fruitige wijnen. Het sap van deze druif is
donkerpaars! De bloei en oogst vallen vroeg. Let tijdens de bloei op
nachtvorst, eventueel beschermen. Vanaf tweede week september rijp
voor wijn.

Buiten een druif kweken is toch de droom van menig tuinbezitter...?! In
tegenstelling tot de teleurstellende rassen ‘Witte van der Laan’ en
‘Rembrandt’ bieden we een keur aan van smakelijke, veelal
ziektebestendige rassen, uitgebreid beproefd in ons klimaat.
Druiven kunnen gevoelig zijn voor schimmels, zoals meeldauw, valse
meeldauw, botrytis, zwarte en rode vlekkenziekte. Sommige rassen zijn
vrijwel geheel resistent, andere hebben een deelresistentie of een zeer
grote weerstand tegen schimmels. Met enkele bespuitingen in het voorjaar
met biologische middelen (zie ons hoofstuk biologische
gewasbescherming) zijn deze zeer goed gezond te houden.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
820250.1 1 plant 

€ 7,95

820250.2 5 planten 

€ 35,00

Planten en Schimmels - Fruit
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Blauwe Buitendruif 'Muscat Blue'

Blauwe Buitendruif 'Pinot Noir' /
'Blauer Burgunder'

Vitis
(Engels: Grape)
Schimmelresistent Frans ras. Grote trossen
met middelgrote bessen, die goed verspreid
geplaatst zijn, zodat krenten niet nodig is. De
opbrengst is prima, diep blauw, goede zoete
muskaatsmaak. Geschikt voor verse consumptie en als wijndruif voor
mooie rode wijnen met een aparte smaak. Vanaf tweede week september
eetrijp, derde week september rijp voor wijn.

Buiten een druif kweken is toch de droom van menig tuinbezitter...?! In
tegenstelling tot de teleurstellende rassen ‘Witte van der Laan’ en
‘Rembrandt’ bieden we een keur aan van smakelijke, veelal
ziektebestendige rassen, uitgebreid beproefd in ons klimaat.
Druiven kunnen gevoelig zijn voor schimmels, zoals meeldauw, valse
meeldauw, botrytis, zwarte en rode vlekkenziekte. Sommige rassen zijn
vrijwel geheel resistent, andere hebben een deelresistentie of een zeer
grote weerstand tegen schimmels. Met enkele bespuitingen in het voorjaar
met biologische middelen (zie ons hoofstuk biologische
gewasbescherming) zijn deze zeer goed gezond te houden.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
820280.1 1 plant 

€ 7,95

820280.2 5 planten 

€ 35,00

Blauwe Buitendruif 'Regent'
Vitis
(Engels: Grape)

Vitis
(Engels: Grape)
Deze tamelijk vroeg rijpende selectie is
geschikt voor het Nederlandse klimaat en rijpt
bij ons in oktober. Een beroemde blauwe
wijndruif, waar de mooiste rode wijnen van wordt gemaakt! Beschermend
spuiten (biologische spuitzwavel bijv.) tegen schimmel.

Schimmelresistent Duits ras. Middelgrote
trossen met middelgrote bessen, diep blauw,
zeer goede smaak, dus zeer geschikt voor
verse consumptie en als wijndruif voor rosé en
mooie, dieprode wijnen. Vanaf derde week september eetrijp, eind
september rijp voor wijn. Aardige herfstkleur

Buiten een druif kweken is toch de droom van menig tuinbezitter...?! In
tegenstelling tot de teleurstellende rassen ‘Witte van der Laan’ en
‘Rembrandt’ bieden we een keur aan van smakelijke, veelal
ziektebestendige rassen, uitgebreid beproefd in ons klimaat.
Druiven kunnen gevoelig zijn voor schimmels, zoals meeldauw, valse
meeldauw, botrytis, zwarte en rode vlekkenziekte. Sommige rassen zijn
vrijwel geheel resistent, andere hebben een deelresistentie of een zeer
grote weerstand tegen schimmels. Met enkele bespuitingen in het voorjaar
met biologische middelen (zie ons hoofstuk biologische
gewasbescherming) zijn deze zeer goed gezond te houden.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Buiten een druif kweken is toch de droom van menig tuinbezitter...?! In
tegenstelling tot de teleurstellende rassen ‘Witte van der Laan’ en
‘Rembrandt’ bieden we een keur aan van smakelijke, veelal
ziektebestendige rassen, uitgebreid beproefd in ons klimaat.
Druiven kunnen gevoelig zijn voor schimmels, zoals meeldauw, valse
meeldauw, botrytis, zwarte en rode vlekkenziekte. Sommige rassen zijn
vrijwel geheel resistent, andere hebben een deelresistentie of een zeer
grote weerstand tegen schimmels. Met enkele bespuitingen in het voorjaar
met biologische middelen (zie ons hoofstuk biologische
gewasbescherming) zijn deze zeer goed gezond te houden.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Leveringsmaanden: het gehele jaar

820340.1 1 plant 

€ 7,95

820400.1 1 plant 

€ 7,95

820340.2 5 planten 

€ 35,00

820400.2 5 planten 

€ 35,00

Blauwe Buitendruif 'Rondo' /
'Golubok'

Blauwe Buitendruif 'Pinotin'

Blauwe Buitendruif 'Nero'

Vitis
(Engels: Grape)

Vitis
(Engels: Grape)
Hongaars, tamelijk nieuw ras met ruim
voldoende schimmelresistentie. De plant groeit
krachtig en houdt van vochtige, voedzame
grond, een extra magnesiumgift is aanbevolen!
De grote oogst van grote trossen met grote, donkerblauwe bessen valt in
eind september. De smaak is bijzonder zoet, bij de wijnbereiding blijkt een
hoog gehalte resveratrol, versterkend voor het hart.

Buiten een druif kweken is toch de droom van menig tuinbezitter...?! In
tegenstelling tot de teleurstellende rassen ‘Witte van der Laan’ en
‘Rembrandt’ bieden we een keur aan van smakelijke, veelal
ziektebestendige rassen, uitgebreid beproefd in ons klimaat.
Druiven kunnen gevoelig zijn voor schimmels, zoals meeldauw, valse
meeldauw, botrytis, zwarte en rode vlekkenziekte. Sommige rassen zijn
vrijwel geheel resistent, andere hebben een deelresistentie of een zeer
grote weerstand tegen schimmels. Met enkele bespuitingen in het voorjaar
met biologische middelen (zie ons hoofstuk biologische
gewasbescherming) zijn deze zeer goed gezond te houden.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
820290.1 1 plant 

€ 7,95

820290.2 5 planten 

€ 35,00

Blauwe Buitendruif 'Oberlin Noir'
Vitis
(Engels: Grape)

Vitis
(Engels: Grape)

Een goed resistente druif voor tafel- en
wijngebruik. De smaak en toepassing komt
dicht bij Rondo en Pinot Noir, hoewel dit ras er
(waarschijnlijk) geen verwantschap mee heeft.
Een topper voor de wijngaard, dat is zeker!

Buiten een druif kweken is toch de droom van menig tuinbezitter...?! In
tegenstelling tot de teleurstellende rassen ‘Witte van der Laan’ en
‘Rembrandt’ bieden we een keur aan van smakelijke, veelal
ziektebestendige rassen, uitgebreid beproefd in ons klimaat.
Druiven kunnen gevoelig zijn voor schimmels, zoals meeldauw, valse
meeldauw, botrytis, zwarte en rode vlekkenziekte. Sommige rassen zijn
vrijwel geheel resistent, andere hebben een deelresistentie of een zeer
grote weerstand tegen schimmels. Met enkele bespuitingen in het voorjaar
met biologische middelen (zie ons hoofstuk biologische
gewasbescherming) zijn deze zeer goed gezond te houden.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
820342.1 1 plant 

€ 7,95

820342.2 5 planten 

€ 35,00

Buiten een druif kweken is toch de droom van menig tuinbezitter...?! In
tegenstelling tot de teleurstellende rassen ‘Witte van der Laan’ en
‘Rembrandt’ bieden we een keur aan van smakelijke, veelal
ziektebestendige rassen, uitgebreid beproefd in ons klimaat.
Druiven kunnen gevoelig zijn voor schimmels, zoals meeldauw, valse
meeldauw, botrytis, zwarte en rode vlekkenziekte. Sommige rassen zijn
vrijwel geheel resistent, andere hebben een deelresistentie of een zeer
grote weerstand tegen schimmels. Met enkele bespuitingen in het voorjaar
met biologische middelen (zie ons hoofstuk biologische
gewasbescherming) zijn deze zeer goed gezond te houden.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
820310.1 1 plant 

€ 7,95

820310.2 5 planten 

€ 35,00

Buiten een druif kweken is toch de droom van menig tuinbezitter...?! In
tegenstelling tot de teleurstellende rassen ‘Witte van der Laan’ en
‘Rembrandt’ bieden we een keur aan van smakelijke, veelal
ziektebestendige rassen, uitgebreid beproefd in ons klimaat.
Druiven kunnen gevoelig zijn voor schimmels, zoals meeldauw, valse
meeldauw, botrytis, zwarte en rode vlekkenziekte. Sommige rassen zijn
vrijwel geheel resistent, andere hebben een deelresistentie of een zeer
grote weerstand tegen schimmels. Met enkele bespuitingen in het voorjaar
met biologische middelen (zie ons hoofstuk biologische
gewasbescherming) zijn deze zeer goed gezond te houden.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Blauwe Buitendruif 'Purpurea'

820450.1 1 plant 

€ 7,95

Vitis
(Engels: Grape)

820450.2 5 planten 

€ 35,00

Blauwe Buitendruif 'Salome'

Frans ras. Kleine, compacte trossen en bessen,
dieprood sap. Prachtige bordeaux-rode
bladeren gedurende de gehele zomer. Matig
sterke groeier. Als sierdruif, niet om zo te eten,
eventueel voor wijn, rijp half oktober.

(1860) Zeer resistent Duits ras. Vanwege het
hoge suikergehalte ook zeer geliefd als
tafeldruif, van oorsprong bedoeld voor een
heerlijke wijn. Deze middenlaat rijpende
variëteit geeft een hoge opbrengst en groeit snel.

Schimmelresistent Duits ras. Middelgrote
trossen met grote bessen, rijke opbrengst,
diep blauw, goede smaak. Geschikt voor verse
consumptie en als wijndruif voor mooie diep rode wijnen. Vanaf tweede
week september eetrijp, derde week september rijp voor wijn. Het blad
heeft een mooie herfstkleur.
SOMS IS ‘RONDO’ NIET LEVERBAAR, WE KIEZEN DAN ‘GOLUBOK’ ALS
GOEDE VERVANGER.

Vitis
(Engels: Grape)

Buiten een druif kweken is toch de droom van menig tuinbezitter...?! In
tegenstelling tot de teleurstellende rassen ‘Witte van der Laan’ en
‘Rembrandt’ bieden we een keur aan van smakelijke, veelal
ziektebestendige rassen, uitgebreid beproefd in ons klimaat.
Druiven kunnen gevoelig zijn voor schimmels, zoals meeldauw, valse
meeldauw, botrytis, zwarte en rode vlekkenziekte. Sommige rassen zijn
vrijwel geheel resistent, andere hebben een deelresistentie of een zeer
grote weerstand tegen schimmels. Met enkele bespuitingen in het voorjaar
met biologische middelen (zie ons hoofstuk biologische
gewasbescherming) zijn deze zeer goed gezond te houden.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
820350.1 1 plant 

€ 7,95

Zwitsers ras met ruim voldoende weerstand
tegen schimmelziekten. Geeft een hoge
opbrengst aan grote los gevormde trossen met
grote donkerblauwe bessen. Middenvroege
oogst: vanaf eind september. Een goede tafeldruif en wijndruif: type
bordeaux, fruitig met voldoende tannine en een dieprode kleur.

Buiten een druif kweken is toch de droom van menig tuinbezitter...?! In
tegenstelling tot de teleurstellende rassen ‘Witte van der Laan’ en
‘Rembrandt’ bieden we een keur aan van smakelijke, veelal
ziektebestendige rassen, uitgebreid beproefd in ons klimaat.
Druiven kunnen gevoelig zijn voor schimmels, zoals meeldauw, valse
meeldauw, botrytis, zwarte en rode vlekkenziekte. Sommige rassen zijn
vrijwel geheel resistent, andere hebben een deelresistentie of een zeer
grote weerstand tegen schimmels. Met enkele bespuitingen in het voorjaar
met biologische middelen (zie ons hoofstuk biologische
gewasbescherming) zijn deze zeer goed gezond te houden.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
820460.1 1 plant 

€ 7,95

Planten en Schimmels - Fruit

8/29

Blauwe Buitendruif 'Spetchley
Red'
Vitis
(Engels: Grape)
Dit is echt een topdruif (afkomstig uit
Spetchley Park Gardens) voor de siertuin om
verschillende redenen! De middelgrote, blauwe
trossen (die rood sap geven) zijn heerlijk voor wijn- en tafelgebruik en
groeien aan resistente planten, die dus niet of nauwelijks worden
aangetast door meeldauw. Verder is de prachtige rode herfstkleur aan de
sierlijk ingesneden bladeren een lust voor het oog, extraatje: de
roodverkleuring begint al in de zomer!
Wat vermoedens over de oorsprong: waarschijnlijk zit er in de stamboom
de Vitis vinifera purpurea of gamay, rassen als Tinterieur, Gamay Bouche
of Dunkelfelder kunnen in de voorouderlijn zitten, die hebben dan gezorgd
voor de rood-sap-genen. De resistentie duidt op Amerikaans bloed.

Buiten een druif kweken is toch de droom van menig tuinbezitter...?! In
tegenstelling tot de teleurstellende rassen ‘Witte van der Laan’ en
‘Rembrandt’ bieden we een keur aan van smakelijke, veelal
ziektebestendige rassen, uitgebreid beproefd in ons klimaat.
Druiven kunnen gevoelig zijn voor schimmels, zoals meeldauw, valse
meeldauw, botrytis, zwarte en rode vlekkenziekte. Sommige rassen zijn
vrijwel geheel resistent, andere hebben een deelresistentie of een zeer
grote weerstand tegen schimmels. Met enkele bespuitingen in het voorjaar
met biologische middelen (zie ons hoofstuk biologische
gewasbescherming) zijn deze zeer goed gezond te houden.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
820470.1 1 plant 

€ 7,95

820470.2 5 planten 

€ 35,00

Witte Buitendruif 'Bianca'

Witte Buitendruif 'Excelsior'

Vitis
(Engels: Grape)

Vitis
(Engels: Grape)

Zeer resistente, Hongaarse tafel- en wijndruif.
Dit veelbelovende ras is van het Sauvignontype voor een goede kwaliteitswijn! De smaak
als tafeldruif is ook heel goed: fris en zoet!
Middenvroeg rijpend met een gemiddelde opbrengst en een gemiddelde
groeikracht.

Een zeer resistent ras met opvallend lange
trossen! Begin oktober (middentijds) zijn deze
druiven rijp. De groei is goed rechtop.

Buiten een druif kweken is toch de droom van menig tuinbezitter...?! In
tegenstelling tot de teleurstellende rassen ‘Witte van der Laan’ en
‘Rembrandt’ bieden we een keur aan van smakelijke, veelal
ziektebestendige rassen, uitgebreid beproefd in ons klimaat.
Druiven kunnen gevoelig zijn voor schimmels, zoals meeldauw, valse
meeldauw, botrytis, zwarte en rode vlekkenziekte. Sommige rassen zijn
vrijwel geheel resistent, andere hebben een deelresistentie of een zeer
grote weerstand tegen schimmels. Met enkele bespuitingen in het voorjaar
met biologische middelen (zie ons hoofstuk biologische
gewasbescherming) zijn deze zeer goed gezond te houden.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Vitis
(Engels: Grape)
(1911) Zeer resistent Duits ras met een hoge
opbrengst, ze zijn zeer zoet, geven een
donkerrode wijn en zijn ook heel geschikt als
tafeldruif. Door de zeer grote groeikracht is het een ideale muur- en
pergolabedekker!

Buiten een druif kweken is toch de droom van menig tuinbezitter...?! In
tegenstelling tot de teleurstellende rassen ‘Witte van der Laan’ en
‘Rembrandt’ bieden we een keur aan van smakelijke, veelal
ziektebestendige rassen, uitgebreid beproefd in ons klimaat.
Druiven kunnen gevoelig zijn voor schimmels, zoals meeldauw, valse
meeldauw, botrytis, zwarte en rode vlekkenziekte. Sommige rassen zijn
vrijwel geheel resistent, andere hebben een deelresistentie of een zeer
grote weerstand tegen schimmels. Met enkele bespuitingen in het voorjaar
met biologische middelen (zie ons hoofstuk biologische
gewasbescherming) zijn deze zeer goed gezond te houden.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
820480.1 1 plant 

€ 7,95

820480.2 5 planten 

€ 35,00

Witte Buitendruif 'Atlantis' /
'Augustus Muskaat'
Vitis
(Engels: Grape)
Zeer resistente tafel- of wijndruif met een
mooie muskaatsmaak. Middenvroege oogst,
gemiddelde opbrengst en met een gemiddelde
groeikracht. We leveren 1 van de genoemde rassen, omdat deze sterk op
elkaar lijken.

Buiten een druif kweken is toch de droom van menig tuinbezitter...?! In
tegenstelling tot de teleurstellende rassen ‘Witte van der Laan’ en
‘Rembrandt’ bieden we een keur aan van smakelijke, veelal
ziektebestendige rassen, uitgebreid beproefd in ons klimaat.
Druiven kunnen gevoelig zijn voor schimmels, zoals meeldauw, valse
meeldauw, botrytis, zwarte en rode vlekkenziekte. Sommige rassen zijn
vrijwel geheel resistent, andere hebben een deelresistentie of een zeer
grote weerstand tegen schimmels. Met enkele bespuitingen in het voorjaar
met biologische middelen (zie ons hoofstuk biologische
gewasbescherming) zijn deze zeer goed gezond te houden.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
820920.1 1 plant 

€ 7,95

820920.2 5 planten 

€ 35,00

Leveringsmaanden: het gehele jaar
821038.1 1 plant 

€ 7,95

Leveringsmaanden: het gehele jaar
820940.1 1 plant 

€ 7,95

820940.2 5 planten 

€ 35,00

Witte Buitendruif 'Birstaler
Muskat'
Vitis
(Engels: Grape)
Zeer resistente, tafel- en wijndruif met een
voortreffelijke zoete smaak, waar de muskaat
en kruidigheid duidelijk in aanwezig is. De
trossen zijn tamelijk los en groot, middentijds rijpend, hoog van opbrengst
en de groeikracht is gemiddeld.

Blauwe Buitendruif 'Triomph
d'alsace'

Buiten een druif kweken is toch de droom van
menig tuinbezitter...?! In tegenstelling tot de teleurstellende rassen ‘Witte
van der Laan’ en ‘Rembrandt’ bieden we een keur aan van smakelijke,
veelal ziektebestendige rassen, uitgebreid beproefd in ons klimaat.
Druiven kunnen gevoelig zijn voor schimmels, zoals meeldauw, valse
meeldauw, botrytis, zwarte en rode vlekkenziekte. Sommige rassen zijn
vrijwel geheel resistent, andere hebben een deelresistentie of een zeer
grote weerstand tegen schimmels. Met enkele bespuitingen in het voorjaar
met biologische middelen (zie ons hoofstuk biologische
gewasbescherming) zijn deze zeer goed gezond te houden.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Buiten een druif kweken is toch de droom van menig tuinbezitter...?! In
tegenstelling tot de teleurstellende rassen ‘Witte van der Laan’ en
‘Rembrandt’ bieden we een keur aan van smakelijke, veelal
ziektebestendige rassen, uitgebreid beproefd in ons klimaat.
Druiven kunnen gevoelig zijn voor schimmels, zoals meeldauw, valse
meeldauw, botrytis, zwarte en rode vlekkenziekte. Sommige rassen zijn
vrijwel geheel resistent, andere hebben een deelresistentie of een zeer
grote weerstand tegen schimmels. Met enkele bespuitingen in het voorjaar
met biologische middelen (zie ons hoofstuk biologische
gewasbescherming) zijn deze zeer goed gezond te houden.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Gele Buitendruif 'Gelber
Augusteller' / 'Fanny'
Vitis
(Engels: Grape)
Wie kan deze druif weerstaan? Goudgele,
grote trossen met een heerlijk kruidig
muskusaroma. De naam vertelt ook iets over
de vroege oogst, augustus haalt deze bij ons buiten niet, maar september
zeker wel!

Buiten een druif kweken is toch de droom van menig tuinbezitter...?! In
tegenstelling tot de teleurstellende rassen ‘Witte van der Laan’ en
‘Rembrandt’ bieden we een keur aan van smakelijke, veelal
ziektebestendige rassen, uitgebreid beproefd in ons klimaat.
Druiven kunnen gevoelig zijn voor schimmels, zoals meeldauw, valse
meeldauw, botrytis, zwarte en rode vlekkenziekte. Sommige rassen zijn
vrijwel geheel resistent, andere hebben een deelresistentie of een zeer
grote weerstand tegen schimmels. Met enkele bespuitingen in het voorjaar
met biologische middelen (zie ons hoofstuk biologische
gewasbescherming) zijn deze zeer goed gezond te houden.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
821042.1 1 plant 

€ 7,95

821042.2 5 planten 

€ 35,00

Leveringsmaanden: het gehele jaar
820950.1 1 plant 

€ 7,95

Witte Buitendruif 'Horizon'

820950.2 5 planten 

€ 35,00

Vitis
(Engels: Grape)

Witte Buitendruif 'Chardonnay'
Vitis
(Engels: Grape)
Een van de beroemdste witte wijndruiven,
bekend uit het Franse Bourgognegebied. De
teelt vergt wel extra aandacht, anders wordt
het suikergehalte niet gehaald. Dat betekent:
(nog) niet te noordelijk telen en uitdunnen op 1 tros per scheut.
Beschermend spuiten (biologische spuitzwavel bijv.) tegen schimmel.
Oogst in oktober.

Buiten een druif kweken is toch de droom van menig tuinbezitter...?! In
tegenstelling tot de teleurstellende rassen ‘Witte van der Laan’ en
‘Rembrandt’ bieden we een keur aan van smakelijke, veelal
ziektebestendige rassen, uitgebreid beproefd in ons klimaat.
Druiven kunnen gevoelig zijn voor schimmels, zoals meeldauw, valse
meeldauw, botrytis, zwarte en rode vlekkenziekte. Sommige rassen zijn
vrijwel geheel resistent, andere hebben een deelresistentie of een zeer
grote weerstand tegen schimmels. Met enkele bespuitingen in het voorjaar
met biologische middelen (zie ons hoofstuk biologische
gewasbescherming) zijn deze zeer goed gezond te houden.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
821030.1 1 plant 

€ 7,95

821030.2 5 planten 

€ 35,00

Schimmelresistent Amerikaans ras. Middelgrote
trossen met middelgrote groengele bessen,
rijke opbrengst; licht afwijkende smaak
richting frambozen en aardbeien. Deze sterke
groeier bedekt snel een pergola en is dus heel sierlijk! Ook als sap en als
wijndruif geschikt. Vanaf begin oktober rijp.

Buiten een druif kweken is toch de droom van menig tuinbezitter...?! In
tegenstelling tot de teleurstellende rassen ‘Witte van der Laan’ en
‘Rembrandt’ bieden we een keur aan van smakelijke, veelal
ziektebestendige rassen, uitgebreid beproefd in ons klimaat.
Druiven kunnen gevoelig zijn voor schimmels, zoals meeldauw, valse
meeldauw, botrytis, zwarte en rode vlekkenziekte. Sommige rassen zijn
vrijwel geheel resistent, andere hebben een deelresistentie of een zeer
grote weerstand tegen schimmels. Met enkele bespuitingen in het voorjaar
met biologische middelen (zie ons hoofstuk biologische
gewasbescherming) zijn deze zeer goed gezond te houden.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
821050.1 1 plant 

€ 7,95

821050.2 5 planten 

€ 35,00

Planten en Schimmels - Fruit

9/29

Witte Buitendruif 'Johanniter'

Witte Buitendruif 'Muscaris'

Vitis
(Engels: Grape)

Vitis
(Engels: Grape)

Schimmelresistent Duits ras. Oorsprong: 1968,
Riesling x (Seyve Villard 12-481 x x propertynobly))
Witte druif met een speciale, kruidige
consumptiekwaliteit. De trossen zijn middengroot en compact. Op
wijnproeverijen komt hij steevast als betere uit de bus: een werkelijk zeer
frisse afdronk met het notige en kleine zuurtje van de Riesling. Wijn met
een hoog "doordrinkgehalte", een goede allemansvriend. De trossen zijn
de derde week van oktober rijp maar kunnen zonder moeite langer blijven
hangen. De laatste jaren wordt 'Johanniter' erg veel aangeplant in
Nederland, in Duitsland is het al langer een hit. Kortom: 'Johanniter' heeft
alles in zich om Nederland als wijndruif door te breken!

Dit zeer resistente ras (tegen valse en echte
meeldauw) is ontstaan uit een kruising tussen
Solaris x Muskateller en eerst bekend onder
codenaam FR493-87. De prettige hoeveelheid
muskaatsmaak met een prettig zuurtje geeft dit rtas een frisse smaak. Dit
ras gaat vast een topper worden in ons land! Als tafeldruif is dit ras een
verrassende lekkernij!

Buiten een druif kweken is toch de droom van menig tuinbezitter...?! In
tegenstelling tot de teleurstellende rassen ‘Witte van der Laan’ en
‘Rembrandt’ bieden we een keur aan van smakelijke, veelal
ziektebestendige rassen, uitgebreid beproefd in ons klimaat.
Druiven kunnen gevoelig zijn voor schimmels, zoals meeldauw, valse
meeldauw, botrytis, zwarte en rode vlekkenziekte. Sommige rassen zijn
vrijwel geheel resistent, andere hebben een deelresistentie of een zeer
grote weerstand tegen schimmels. Met enkele bespuitingen in het voorjaar
met biologische middelen (zie ons hoofstuk biologische
gewasbescherming) zijn deze zeer goed gezond te houden.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
821070.1 1 plant 

€ 7,95

821070.2 5 planten 

€ 35,00

Witte Buitendruif ‘Madeleine
Céline’
Vitis
(Engels: Grape)
Heerlijke, honingzoete tafel- en wijndruif. Vrij
vroeg oogstbaar, middengrote trossen.
Gemiddelde ziekteresistentie.

Buiten een druif kweken is toch de droom van menig tuinbezitter...?! In
tegenstelling tot de teleurstellende rassen ‘Witte van der Laan’ en
‘Rembrandt’ bieden we een keur aan van smakelijke, veelal
ziektebestendige rassen, uitgebreid beproefd in ons klimaat.
Druiven kunnen gevoelig zijn voor schimmels, zoals meeldauw, valse
meeldauw, botrytis, zwarte en rode vlekkenziekte. Sommige rassen zijn
vrijwel geheel resistent, andere hebben een deelresistentie of een zeer
grote weerstand tegen schimmels. Met enkele bespuitingen in het voorjaar
met biologische middelen (zie ons hoofstuk biologische
gewasbescherming) zijn deze zeer goed gezond te houden.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
821120.1 1 plant 

€ 7,95

Witte Buitendruif 'Pölöskei
Muskotaly'

Buiten een druif kweken is toch de droom van menig tuinbezitter...?! In
tegenstelling tot de teleurstellende rassen ‘Witte van der Laan’ en
‘Rembrandt’ bieden we een keur aan van smakelijke, veelal
ziektebestendige rassen, uitgebreid beproefd in ons klimaat.
Druiven kunnen gevoelig zijn voor schimmels, zoals meeldauw, valse
meeldauw, botrytis, zwarte en rode vlekkenziekte. Sommige rassen zijn
vrijwel geheel resistent, andere hebben een deelresistentie of een zeer
grote weerstand tegen schimmels. Met enkele bespuitingen in het voorjaar
met biologische middelen (zie ons hoofstuk biologische
gewasbescherming) zijn deze zeer goed gezond te houden.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
821150.1 1 plant 

€ 7,95

821150.2 5 planten 

€ 35,00

Witte Buitendruif 'Palatina'

Vitis
(Engels: Grape)
Een wijndruif van niveau met een hoge
opbrengst en goede resistentie! De rijping is
middenlaat.

Buiten een druif kweken is toch de droom van
menig tuinbezitter...?! In tegenstelling tot de teleurstellende rassen ‘Witte
van der Laan’ en ‘Rembrandt’ bieden we een keur aan van smakelijke,
veelal ziektebestendige rassen, uitgebreid beproefd in ons klimaat.
Druiven kunnen gevoelig zijn voor schimmels, zoals meeldauw, valse
meeldauw, botrytis, zwarte en rode vlekkenziekte. Sommige rassen zijn
vrijwel geheel resistent, andere hebben een deelresistentie of een zeer
grote weerstand tegen schimmels. Met enkele bespuitingen in het voorjaar
met biologische middelen (zie ons hoofstuk biologische
gewasbescherming) zijn deze zeer goed gezond te houden.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
821130.1 1 plant 

€ 7,95

821130.2 5 planten 

€ 35,00

Hongaars ras met goede resistentie tegen
schimmels. De oogst is middenlaat (begin
oktober) en geeft middelgrote trossen met
grote bessen met een heerlijke muskussmaak. Lekker als tafeldruif dus!
Het ingesneden blad geeft een extra sierlijke touch.

Buiten een druif kweken is toch de droom van menig tuinbezitter...?! In
tegenstelling tot de teleurstellende rassen ‘Witte van der Laan’ en
‘Rembrandt’ bieden we een keur aan van smakelijke, veelal
ziektebestendige rassen, uitgebreid beproefd in ons klimaat.
Druiven kunnen gevoelig zijn voor schimmels, zoals meeldauw, valse
meeldauw, botrytis, zwarte en rode vlekkenziekte. Sommige rassen zijn
vrijwel geheel resistent, andere hebben een deelresistentie of een zeer
grote weerstand tegen schimmels. Met enkele bespuitingen in het voorjaar
met biologische middelen (zie ons hoofstuk biologische
gewasbescherming) zijn deze zeer goed gezond te houden.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
821220.1 1 plant 

€ 7,95

Witte Buitendruif 'Primavera' /
'Solaris'
Vitis
(Engels: Grape)

Vitis
(Engels: Grape)
Schimmelresistent Hongaars ras. Grote trossen
met middelgrote bessen, rijke opbrengst,
goudgeel, zeer goede smaak, Geschikt voor
verse consumptie en als wijndruif voor mooie
zachte muskaat wijnen. Vanaf tweede week september eetrijp, derde week
september rijp voor wijn.

(R. H. Jäger, Duitsland) Goed resistent. Het
vroegst rijpende tafelras, dat we kennen! Zo
tussen eind augustus en begin september zijn
de langwerpige, compacte trossen met kleine tot middelgrote bessen al
oogstbaar. Volledig rijp zijn de bessen goudgeel tot geelbruin, de schil is
stevig met tamelijk vast vruchtvlees. Opvallend is de zeer zoete smaak, de
kinderen zijn er dol op! De plant groeit bescheiden.

Buiten een druif kweken is toch de droom van menig tuinbezitter...?! In
tegenstelling tot de teleurstellende rassen ‘Witte van der Laan’ en
‘Rembrandt’ bieden we een keur aan van smakelijke, veelal
ziektebestendige rassen, uitgebreid beproefd in ons klimaat.
Druiven kunnen gevoelig zijn voor schimmels, zoals meeldauw, valse
meeldauw, botrytis, zwarte en rode vlekkenziekte. Sommige rassen zijn
vrijwel geheel resistent, andere hebben een deelresistentie of een zeer
grote weerstand tegen schimmels. Met enkele bespuitingen in het voorjaar
met biologische middelen (zie ons hoofstuk biologische
gewasbescherming) zijn deze zeer goed gezond te houden.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Buiten een druif kweken is toch de droom van menig tuinbezitter...?! In
tegenstelling tot de teleurstellende rassen ‘Witte van der Laan’ en
‘Rembrandt’ bieden we een keur aan van smakelijke, veelal
ziektebestendige rassen, uitgebreid beproefd in ons klimaat.
Druiven kunnen gevoelig zijn voor schimmels, zoals meeldauw, valse
meeldauw, botrytis, zwarte en rode vlekkenziekte. Sommige rassen zijn
vrijwel geheel resistent, andere hebben een deelresistentie of een zeer
grote weerstand tegen schimmels. Met enkele bespuitingen in het voorjaar
met biologische middelen (zie ons hoofstuk biologische
gewasbescherming) zijn deze zeer goed gezond te houden.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Leveringsmaanden: het gehele jaar

821200.1 1 plant 

€ 7,95

821230.1 1 plant 

€ 7,95

821230.2 5 planten 

€ 35,00

Witte Buitendruif 'Phoenix'
Witte Buitendruif 'Reflex'

Vitis
(Engels: Grape)

Witte Buitendruif ‘Melody’

Vitis
(Engels: Grape)

Een redelijk hoge schimmelresistentie heeft dit
Duits ras met compacte trossen en bessen met
vrij dunne schil. De prettige muskaatsmaak is
alom bekend en bezit dit ras ook. Houd de
grond bij langdurige droogte vochtig en/of bedekt met mulch, de bes zou
na een volgende vochtperiode uit zijn velletje kunnen barsten... De
opbrengst is hoog van dit stevig groeiende ras. De oogst is begin oktober.

Buiten een druif kweken is toch de droom van menig tuinbezitter...?! In
tegenstelling tot de teleurstellende rassen ‘Witte van der Laan’ en
‘Rembrandt’ bieden we een keur aan van smakelijke, veelal
ziektebestendige rassen, uitgebreid beproefd in ons klimaat.
Druiven kunnen gevoelig zijn voor schimmels, zoals meeldauw, valse
meeldauw, botrytis, zwarte en rode vlekkenziekte. Sommige rassen zijn
vrijwel geheel resistent, andere hebben een deelresistentie of een zeer
grote weerstand tegen schimmels. Met enkele bespuitingen in het voorjaar
met biologische middelen (zie ons hoofstuk biologische
gewasbescherming) zijn deze zeer goed gezond te houden.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Vitis
(Engels: Grape)
Resistent Hongaars ras (Perle De Csaba x
Aurore), die zeer vroeg oogstbaar is, bij goede
zomers al eind augustus! In de goede smaak
herken je een tintje sinaasappel! Geeft ook
goede wijn.

Buiten een druif kweken is toch de droom van menig tuinbezitter...?! In
tegenstelling tot de teleurstellende rassen ‘Witte van der Laan’ en
‘Rembrandt’ bieden we een keur aan van smakelijke, veelal
ziektebestendige rassen, uitgebreid beproefd in ons klimaat.
Druiven kunnen gevoelig zijn voor schimmels, zoals meeldauw, valse
meeldauw, botrytis, zwarte en rode vlekkenziekte. Sommige rassen zijn
vrijwel geheel resistent, andere hebben een deelresistentie of een zeer
grote weerstand tegen schimmels. Met enkele bespuitingen in het voorjaar
met biologische middelen (zie ons hoofstuk biologische
gewasbescherming) zijn deze zeer goed gezond te houden.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Leveringsmaanden: het gehele jaar
821210.1 1 plant 

€ 7,95

821210.2 5 planten 

€ 35,00

821245.1 1 plant 

€ 7,95

821245.2 5 planten 

€ 35,00

Planten en Schimmels - Fruit

10/29

Witte Buitendruif 'Rubens'

Witte Buitendruif 'Sirius' / 'Villaris'
/ 'Felicia'

Vitis
(Engels: Grape)

Witte Kasdruif 'Golden Champion'
Vitis
(Engels: Glasshouse Grape)

Vitis
(Engels: Grape)

Deels Schimmelresistent Duits ras. Erg grote
trossen met grote bessen, rijke opbrengst,
groengeel, goede, frisse smaak. Geschikt voor
verse consumptie en als wijndruif voor mooie,
frisse, fruitige, witte wijnen. Vanaf eerste week oktober eetrijp, tweede
week oktober rijp voor wijn.

Schimmelresistent Duits ras. Grote trossen met
grote bessen, rijke opbrengst, groengeel,
goede, frisse smaak, Geschikt voor verse
consumptie en als wijndruif voor mooie, frisse, fruitige, witte wijnen. Vanaf
eerste week oktober eetrijp, tweede week oktober rijp voor wijn

Buiten een druif kweken is toch de droom van menig tuinbezitter...?! In
tegenstelling tot de teleurstellende rassen ‘Witte van der Laan’ en
‘Rembrandt’ bieden we een keur aan van smakelijke, veelal
ziektebestendige rassen, uitgebreid beproefd in ons klimaat.
Druiven kunnen gevoelig zijn voor schimmels, zoals meeldauw, valse
meeldauw, botrytis, zwarte en rode vlekkenziekte. Sommige rassen zijn
vrijwel geheel resistent, andere hebben een deelresistentie of een zeer
grote weerstand tegen schimmels. Met enkele bespuitingen in het voorjaar
met biologische middelen (zie ons hoofstuk biologische
gewasbescherming) zijn deze zeer goed gezond te houden.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Buiten een druif kweken is toch de droom van menig tuinbezitter...?! In
tegenstelling tot de teleurstellende rassen ‘Witte van der Laan’ en
‘Rembrandt’ bieden we een keur aan van smakelijke, veelal
ziektebestendige rassen, uitgebreid beproefd in ons klimaat.
Druiven kunnen gevoelig zijn voor schimmels, zoals meeldauw, valse
meeldauw, botrytis, zwarte en rode vlekkenziekte. Sommige rassen zijn
vrijwel geheel resistent, andere hebben een deelresistentie of een zeer
grote weerstand tegen schimmels. Met enkele bespuitingen in het voorjaar
met biologische middelen (zie ons hoofstuk biologische
gewasbescherming) zijn deze zeer goed gezond te houden.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Leveringsmaanden: het gehele jaar

821250.1 1 plant 

€ 7,95

821330.1 1 plant 

€ 7,95

821250.2 5 planten 

€ 35,00

821330.2 5 planten 

€ 35,00

Witte Buitendruif ‘Seneca’

Witte Buitendruif 'Victoria' /
'Rekord'

Vitis
(Engels: Grape)

Vitis
(Engels: Grape)

Zeer ziekteresistente Amerikaanse druif voor
tafel en wijn. Middenlaat rijpend en een hoge
opbrengst combineert deze druif met een
toegankelijke smaak.

Buiten een druif kweken is toch de droom van menig tuinbezitter...?! In
tegenstelling tot de teleurstellende rassen ‘Witte van der Laan’ en
‘Rembrandt’ bieden we een keur aan van smakelijke, veelal
ziektebestendige rassen, uitgebreid beproefd in ons klimaat.
Druiven kunnen gevoelig zijn voor schimmels, zoals meeldauw, valse
meeldauw, botrytis, zwarte en rode vlekkenziekte. Sommige rassen zijn
vrijwel geheel resistent, andere hebben een deelresistentie of een zeer
grote weerstand tegen schimmels. Met enkele bespuitingen in het voorjaar
met biologische middelen (zie ons hoofstuk biologische
gewasbescherming) zijn deze zeer goed gezond te houden.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
821290.1 1 plant 

€ 7,95

821290.2 5 planten 

€ 35,00

Een nieuwe en veelbelovende Hongaarse
tafeldruif met een hoge weerstand tegen
meeldauw. De sappige vruchten hebben een
kruidig aroma met een tikje muskaat. De plant groeit gemiddeld sterk en
geeft half oktober een prima opbrengst.

Buiten een druif kweken is toch de droom van menig tuinbezitter...?! In
tegenstelling tot de teleurstellende rassen ‘Witte van der Laan’ en
‘Rembrandt’ bieden we een keur aan van smakelijke, veelal
ziektebestendige rassen, uitgebreid beproefd in ons klimaat.
Druiven kunnen gevoelig zijn voor schimmels, zoals meeldauw, valse
meeldauw, botrytis, zwarte en rode vlekkenziekte. Sommige rassen zijn
vrijwel geheel resistent, andere hebben een deelresistentie of een zeer
grote weerstand tegen schimmels. Met enkele bespuitingen in het voorjaar
met biologische middelen (zie ons hoofstuk biologische
gewasbescherming) zijn deze zeer goed gezond te houden.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
821360.1 1 plant 

€ 7,95

Witte Buitendruif 'Seyval Blanc'

821360.2 5 planten 

€ 35,00

Vitis
(Engels: Grape)

Blauwe Kasdruif 'Black Alicante'

Schimmelresistent Frans ras. Middelgrote
trossen met middelgrote bessen, rijke
opbrengst, groengeel, goede smaak. Geschikt
voor verse consumptie en als wijndruif voor
mooie zacht neutrale, witte wijnen. Vanaf tweede week september eetrijp,
eind september rijp voor wijn.

Buiten een druif kweken is toch de droom van menig tuinbezitter...?! In
tegenstelling tot de teleurstellende rassen ‘Witte van der Laan’ en
‘Rembrandt’ bieden we een keur aan van smakelijke, veelal
ziektebestendige rassen, uitgebreid beproefd in ons klimaat.
Druiven kunnen gevoelig zijn voor schimmels, zoals meeldauw, valse
meeldauw, botrytis, zwarte en rode vlekkenziekte. Sommige rassen zijn
vrijwel geheel resistent, andere hebben een deelresistentie of een zeer
grote weerstand tegen schimmels. Met enkele bespuitingen in het voorjaar
met biologische middelen (zie ons hoofstuk biologische
gewasbescherming) zijn deze zeer goed gezond te houden.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
821300.1 1 plant 

€ 7,95

821300.2 5 planten 

€ 35,00

Vitis
(Engels: Glasshouse Grape)

Een van de tafeldruiven, waar het Westland in
het begin van de 20e eeuw mee groot
geworden is! De beste en lekkerste oogst komt
bij teelt in de kas, op tijd krenten en af en toe
zwavelen. Deze uitstekende witte druif heeft een heerlijke, zoete smaak.
De druiventrossen zijn echt groot en zwaar. Stichting De Westlandse Druif
teelt ze weer in een prachtige kas, waar met vrijwilligers de ambachtelijke
teelt wordt bedreven…

Een speciale kasdruif, waarmee u een topkwaliteit tafeldruif kunt kweken.
Laat u goed informeren over de snoeimethode en vergeet niet te dunnen
en te krenten…
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
821570.1 1 plant 

€ 8,95

821570.2 5 planten 

€ 39,00

Witte Kasdruif 'Muscaat van
Alexandrië'
Vitis
(Engels: Glasshouse Grape)
Een van de tafeldruiven, waar het Westland in
het begin van de 20e eeuw mee groot
geworden is! De beste en lekkerste oogst komt
bij teelt in de kas, op tijd krenten en af en toe zwavelen. Deze mooie,
witte druif vormt vrij grote trossen vol stevig en sappig vruchtvlees. Een
ware delicatesse vanwege de heerlijk zoete, bijzondere smaak. Stichting
De Westlandse Druif teelt ze weer in een prachtige kas, waar met
vrijwilligers de ambachtelijke teelt wordt bedreven…

Een speciale kasdruif, waarmee u een topkwaliteit tafeldruif kunt kweken.
Laat u goed informeren over de snoeimethode en vergeet niet te dunnen
en te krenten…
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
821575.1 1 plant 

€ 8,95

821575.2 5 planten 

€ 39,00

Witte (Kas)druif 'Pollux'
Vitis
(Engels: Glasshouse Grape)
Een bekend Duits ras uit 1944. Komt er tijdens
WOII toch nog iets goeds uit Duitsland...? Een
kruising tussen Oberlin S.P. x Foser’s White
Seedling. Het ras is volledig schimmelresistent!
Middelgrote trossen, die eind september oogstbaar zijn, lekker uit de hand
en uitstekend voor wijn. Pollux wordt ook met succes buiten geteeld en
geeft dan iets kleinere trossen dan in de kas.

Een speciale kasdruif, waarmee u een topkwaliteit tafeldruif kunt kweken.
Laat u goed informeren over de snoeimethode en vergeet niet te dunnen
en te krenten…
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

De kasdruif waarmee het Westland groot is
geworden! De grote trossen zijn donkerblauw,
laatrijpend (oktober in de kas) en zeer groot.
Krenten is nodig! De trossen zijn lang te
bewaren.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Een speciale kasdruif, waarmee u een topkwaliteit tafeldruif kunt kweken.
Laat u goed informeren over de snoeimethode en vergeet niet te dunnen
en te krenten…
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

821580.1 1 plant 

€ 8,95

821580.2 5 planten 

€ 39,00

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Vitis
(Engels: Seedless Grape)

821490.1 1 plant 

€ 8,95

821490.2 5 planten 

€ 39,00

Blauwe Kasdruif 'Frankenthaler' /
'Westlands Roem'
Vitis
(Engels: Glasshouse Grape)
Middelgrote tros en bes, zoete smaak en rijp
vanaf half september.

Een speciale kasdruif, waarmee u een
topkwaliteit tafeldruif kunt kweken. Laat u goed informeren over de
snoeimethode en vergeet niet te dunnen en te krenten…
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
821550.1 1 plant 

€ 8,95

821550.2 5 planten 

€ 39,00

Pitloze Witte Druif 'Evita'

Dit vrijwel pitloze ras is zeer resistent! De
lichtgele bessen zijn middelgroot, knapperig en
hebben een zoete muskaatsmaak. Deze
tafeldruif leent zich goed voor wijndruif en rijpt
midden tot eind september.

Het sortiment pitloze druiven is groeiend: zeer populair bij kinderen! In het
algemeen zijn pitloze druiven gevoeliger voor vorst, bij strenge winters
inpakken dus. Teelt in de kas is natuurlijk altijd goed. Pitloze druiven zijn
overigens niet echt pitloos. Ze hebben pitten die geen hard buitenjasje
vormen. Tijdens ongunstige zomers kunnen (zelden) hardere pitjes
ontstaan. De weerstand tegen schimmelziekten is meestal iets lager dan
bij gewone druivenrassen.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
821586.1 1 plant 

€ 8,95

821586.2 5 planten 

€ 39,00

Planten en Schimmels - Fruit

11/29

Pitloze Witte Druif 'Hera'

Pitloze Witte Druif 'Rs 11'

Pitloze Rode Druif 'Heike'

Vitis
(Engels: Seedless Grape)

Vitis
(Engels: Seedless Grape)

Vitis
(Engels: Seedless Grape)

Veelbelovend, nieuw ras, dat vrij vroeg
oogstbaar is. De opbrengst is gemiddeld, de
druiven zelf lekker en groot. Hoge weerstand
tegen ziekten.

Resistent ras met grote trossen en bessen.
Daardoor latere rijping: half oktober.

Deze rode, pitloze druif geeft middelgrote
trossen, die vrijwel altijd goed rijpen in ons
klimaat. De smaak is prettig toegankelijk en de
bite vraagt steeds naar meer... Houd 2
gesteltakken aan van 150 cm lengte en vernieuw deze jaarlijks (zie de
Guyot snoeimethode).

Het sortiment pitloze druiven is groeiend: zeer populair bij kinderen! In het
algemeen zijn pitloze druiven gevoeliger voor vorst, bij strenge winters
inpakken dus. Teelt in de kas is natuurlijk altijd goed. Pitloze druiven zijn
overigens niet echt pitloos. Ze hebben pitten die geen hard buitenjasje
vormen. Tijdens ongunstige zomers kunnen (zelden) hardere pitjes
ontstaan. De weerstand tegen schimmelziekten is meestal iets lager dan
bij gewone druivenrassen.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Het sortiment pitloze druiven is groeiend: zeer
populair bij kinderen! In het algemeen zijn
pitloze druiven gevoeliger voor vorst, bij strenge winters inpakken dus.
Teelt in de kas is natuurlijk altijd goed. Pitloze druiven zijn overigens niet
echt pitloos. Ze hebben pitten die geen hard buitenjasje vormen. Tijdens
ongunstige zomers kunnen (zelden) hardere pitjes ontstaan. De weerstand
tegen schimmelziekten is meestal iets lager dan bij gewone druivenrassen.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Leveringsmaanden: het gehele jaar

821690.1 1 plant 

€ 8,95

821588.1 1 plant 

€ 8,95

821690.2 5 planten 

€ 39,00

821588.2 5 planten 

€ 39,00

Pitloze Witte Druif 'Himrod'

Goede weerstand tegen schimmels. Geen
sterke groeier, geen grote oogst, maar de
smaak is bijzonder goed: losgevormde,
middelgrote trossen met zoete, honingachtige,
smeltend sappige bessen. Opvallend is het grote, gladde blad: ideaal voor
het inrollen van (Turkse of Griekse) gerechten! Vrij late oogst.

Het sortiment pitloze druiven is groeiend: zeer populair bij kinderen! In het
algemeen zijn pitloze druiven gevoeliger voor vorst, bij strenge winters
inpakken dus. Teelt in de kas is natuurlijk altijd goed. Pitloze druiven zijn
overigens niet echt pitloos. Ze hebben pitten die geen hard buitenjasje
vormen. Tijdens ongunstige zomers kunnen (zelden) hardere pitjes
ontstaan. De weerstand tegen schimmelziekten is meestal iets lager dan
bij gewone druivenrassen.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
821590.1 1 plant 

€ 8,95

821590.2 5 planten 

€ 39,00

Leveringsmaanden: het gehele jaar
821865.1 1 plant 

Pitloze Witte Druif 'Stefanie' /
'Stephanie'

Dit vrijwel pitloze ras is zeer resistent! De
groengele bessen zijn iets langwerpig met een
stevige, sappige bite en een volle, zoete
smaak. Deze tafeldruif vormt grote, losse trossen. De rijping is eind
september tot begin oktober. Zet de plant op een warm plekje!

Het sortiment pitloze druiven is groeiend: zeer populair bij kinderen! In het
algemeen zijn pitloze druiven gevoeliger voor vorst, bij strenge winters
inpakken dus. Teelt in de kas is natuurlijk altijd goed. Pitloze druiven zijn
overigens niet echt pitloos. Ze hebben pitten die geen hard buitenjasje
vormen. Tijdens ongunstige zomers kunnen (zelden) hardere pitjes
ontstaan. De weerstand tegen schimmelziekten is meestal iets lager dan
bij gewone druivenrassen.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
821700.1 1 plant 

€ 8,95

821700.2 5 planten 

€ 39,00

Vitis
(Engels: Seedless Grape)
Grote trossen, grote bessen en een hoge
ziekteweerstand. Oogstbaar vanaf half oktober.
Dat is echt smullen voor jong en oud!

Het sortiment pitloze druiven is groeiend: zeer
populair bij kinderen! In het algemeen zijn pitloze druiven gevoeliger voor
vorst, bij strenge winters inpakken dus. Teelt in de kas is natuurlijk altijd
goed. Pitloze druiven zijn overigens niet echt pitloos. Ze hebben pitten die
geen hard buitenjasje vormen. Tijdens ongunstige zomers kunnen (zelden)
hardere pitjes ontstaan. De weerstand tegen schimmelziekten is meestal
iets lager dan bij gewone druivenrassen.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
821870.1 1 plant 

€ 8,95

821870.2 5 planten 

€ 39,00

Pitloze Rode Druif 'Anja'

Pitloze Rode Druif 'Red Flame' /
'Red Seedless'

Pitloze Witte Druif 'Lakemont' /
'Romulus'

Vitis
(Engels: Seedless Grape)

Vitis
(Engels: Seedless Grape)

Vitis
(Engels: Seedless Grape)

Een goed resistent en pitloos ras met rozerode
bessen. De trossen van deze tafeldruif worden
zeer groot en de bessen zijn iets langwerpig
met een bite en een milde, zoete en fruitige
smaak. De rijping is middentijds: half september.

Amerikaans ras met een hoge weerstand tegen
ziekten. Geeft middelgrote trossen met
middengrote, zaadloze bessen. Het vruchtvlees
is verbonden met de schil. De heerlijke honingzoete smaak is opvallend!
De plant heeft een behoorlijke groeikracht, toch is vruchtdunning
raadzaam om de plant op conditie te houden. Middentijds oogstbaar:
oktober.

Het sortiment pitloze druiven is groeiend: zeer populair bij kinderen! In het
algemeen zijn pitloze druiven gevoeliger voor vorst, bij strenge winters
inpakken dus. Teelt in de kas is natuurlijk altijd goed. Pitloze druiven zijn
overigens niet echt pitloos. Ze hebben pitten die geen hard buitenjasje
vormen. Tijdens ongunstige zomers kunnen (zelden) hardere pitjes
ontstaan. De weerstand tegen schimmelziekten is meestal iets lager dan
bij gewone druivenrassen.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
821650.1 1 plant 

€ 8,95

821650.2 5 planten 

€ 39,00

Pitloze Witte Druif 'Ramtes' /
'Ramdes'
Vitis
(Engels: Seedless Grape)
Heerlijk zoet, vrij nieuw ras met goede tot zeer
goede ziektebestendigheid. De oogst is
middentijds (eind september), de opbrengst en
groeikracht gemiddeld. De mooie trossen dragen de bessen niet al te
compact, door de smaak komt iets muskaat mee!

Het sortiment pitloze druiven is groeiend: zeer populair bij kinderen! In het
algemeen zijn pitloze druiven gevoeliger voor vorst, bij strenge winters
inpakken dus. Teelt in de kas is natuurlijk altijd goed. Pitloze druiven zijn
overigens niet echt pitloos. Ze hebben pitten die geen hard buitenjasje
vormen. Tijdens ongunstige zomers kunnen (zelden) hardere pitjes
ontstaan. De weerstand tegen schimmelziekten is meestal iets lager dan
bij gewone druivenrassen.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
821680.1 1 plant 

€ 8,95

821680.2 5 planten 

€ 39,00

Het sortiment pitloze druiven is groeiend: zeer populair bij kinderen! In het
algemeen zijn pitloze druiven gevoeliger voor vorst, bij strenge winters
inpakken dus. Teelt in de kas is natuurlijk altijd goed. Pitloze druiven zijn
overigens niet echt pitloos. Ze hebben pitten die geen hard buitenjasje
vormen. Tijdens ongunstige zomers kunnen (zelden) hardere pitjes
ontstaan. De weerstand tegen schimmelziekten is meestal iets lager dan
bij gewone druivenrassen.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
821840.1 1 plant 

€ 8,95

Pitloze Rode Druif 'Merkur'

Vitis
(Engels: Seedless Grape)

Vitis
(Engels: Seedless Grape)

Het sortiment pitloze druiven is groeiend: zeer populair bij kinderen! In het
algemeen zijn pitloze druiven gevoeliger voor vorst, bij strenge winters
inpakken dus. Teelt in de kas is natuurlijk altijd goed. Pitloze druiven zijn
overigens niet echt pitloos. Ze hebben pitten die geen hard buitenjasje
vormen. Tijdens ongunstige zomers kunnen (zelden) hardere pitjes
ontstaan. De weerstand tegen schimmelziekten is meestal iets lager dan
bij gewone druivenrassen.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

€ 8,95

Een zeer smakelijke, rode druif zonder pit of
zaad. Door de lange groeitijd is het aan te
bevelen om deze in de kas te kweken of langs
een warme zuidmuur. De trossen kunnen zeer groot worden, buiten is enig
krenten aan te bevelen. Pluk ze goed rijp, ze rijpen na het plukken niet
goed na.

Het sortiment pitloze druiven is groeiend: zeer populair bij kinderen! In het
algemeen zijn pitloze druiven gevoeliger voor vorst, bij strenge winters
inpakken dus. Teelt in de kas is natuurlijk altijd goed. Pitloze druiven zijn
overigens niet echt pitloos. Ze hebben pitten die geen hard buitenjasje
vormen. Tijdens ongunstige zomers kunnen (zelden) hardere pitjes
ontstaan. De weerstand tegen schimmelziekten is meestal iets lager dan
bij gewone druivenrassen.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
821875.1 1 plant 

Pitloze Rode Druif 'Canadice (Ny
45625)'

Pitloze Rode Druif 'Suffolk Red'

Vitis
(Engels: Seedless Grape)

Vitis
(Engels: Seedless Grape)

Dit zeer resistente ras uit de VS komt uit een
kruising tussen Bath x Himrod. De smaak van
de aan middelgrote, compacte trossen
groeiende druif wordt omschreven als zeer aangenaam met een tintje
aardbei en framboos. De oogst is middentijds met een gemiddelde
opbrengst, wat voor een pitloze druif een goede score is.

Goede schimmelresistentie en een redelijk
sterke groei met behoorlijke opbrengst.
Vruchtdunning bevordert de conditie van de
plant. De middelgrote trossen met middelgrote
bessen en een zoete, goede smaak.

Het sortiment pitloze druiven is groeiend: zeer populair bij kinderen! In het
algemeen zijn pitloze druiven gevoeliger voor vorst, bij strenge winters
inpakken dus. Teelt in de kas is natuurlijk altijd goed. Pitloze druiven zijn
overigens niet echt pitloos. Ze hebben pitten die geen hard buitenjasje
vormen. Tijdens ongunstige zomers kunnen (zelden) hardere pitjes
ontstaan. De weerstand tegen schimmelziekten is meestal iets lager dan
bij gewone druivenrassen.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
821860.1 1 plant 

€ 8,95

821860.2 5 planten 

€ 39,00

€ 8,95

Het sortiment pitloze druiven is groeiend: zeer populair bij kinderen! In het
algemeen zijn pitloze druiven gevoeliger voor vorst, bij strenge winters
inpakken dus. Teelt in de kas is natuurlijk altijd goed. Pitloze druiven zijn
overigens niet echt pitloos. Ze hebben pitten die geen hard buitenjasje
vormen. Tijdens ongunstige zomers kunnen (zelden) hardere pitjes
ontstaan. De weerstand tegen schimmelziekten is meestal iets lager dan
bij gewone druivenrassen.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
821880.1 1 plant 

€ 8,95

821880.2 5 planten 

€ 39,00

Planten en Schimmels - Fruit

12/29

Pitloze Rode Druif 'Vanessa'

Sierdruif, Japanse Wijnstok

Vitis
(Engels: Seedless Grape)

Vitis coignetiae
(Engels: Crimson Glory Vine)

Resistent Amerikaans ras met een heerlijk
zoete smaak. Hoewel de opbrengst van dit in
begin oktober rijpende ras niet groot is, zal de
smaak veel goedmaken!

Een prachtige, rankende klimmer, die eigenlijk
niet in ons eetbare sortiment thuishoort. Ik
vind deze te mooi om niet een klein uitstapje
naar de siertuin te maken...
Het hartvormige blad is groot (15-25 cm), dof, donkergroen met viltig,
grijsbruine onderzijde. In de herfst showt het blad prachtige herfsttinten,
voordat ze loslaten. De kleine, zwarte vruchttrosjes zijn (dus) niet eetbaar.
Snoei de plant gerust elk jaar flink terug (uiterlijk half december of tijdens
de groei) de plant heeft een enorme groeikracht!

Het sortiment pitloze druiven is groeiend: zeer populair bij kinderen! In het
algemeen zijn pitloze druiven gevoeliger voor vorst, bij strenge winters
inpakken dus. Teelt in de kas is natuurlijk altijd goed. Pitloze druiven zijn
overigens niet echt pitloos. Ze hebben pitten die geen hard buitenjasje
vormen. Tijdens ongunstige zomers kunnen (zelden) hardere pitjes
ontstaan. De weerstand tegen schimmelziekten is meestal iets lager dan
bij gewone druivenrassen.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
821890.1 1 plant 

€ 8,95

821890.2 5 planten 

€ 39,00

Pitloze Blauwe Druif 'Bonanza'
Vitis
(Engels: Seedless Grape)
Grote blauwe druif zonder pit, tamelijk goede
weerstand tegen ziekten.

Het sortiment pitloze druiven is groeiend: zeer
populair bij kinderen! In het algemeen zijn
pitloze druiven gevoeliger voor vorst, bij strenge winters inpakken dus.
Teelt in de kas is natuurlijk altijd goed. Pitloze druiven zijn overigens niet
echt pitloos. Ze hebben pitten die geen hard buitenjasje vormen. Tijdens
ongunstige zomers kunnen (zelden) hardere pitjes ontstaan. De weerstand
tegen schimmelziekten is meestal iets lager dan bij gewone druivenrassen.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
821920.1 1 plant 

€ 8,95

821920.2 5 planten 

€ 39,00

Pitloze Blauwe Druif 'Königliche
Esther'
Vitis
(Engels: Seedless Grape)
Een Hongaars ras, goed ziektebestendig, met
een hoge opbrengst aan grote vruchten.
Heerlijk van smaak, hoe beter de zomer, hoe
zoeter! De compacte trossen zijn vroeg oogstbaar, soms al begin
september.

Het sortiment pitloze druiven is groeiend: zeer populair bij kinderen! In het
algemeen zijn pitloze druiven gevoeliger voor vorst, bij strenge winters
inpakken dus. Teelt in de kas is natuurlijk altijd goed. Pitloze druiven zijn
overigens niet echt pitloos. Ze hebben pitten die geen hard buitenjasje
vormen. Tijdens ongunstige zomers kunnen (zelden) hardere pitjes
ontstaan. De weerstand tegen schimmelziekten is meestal iets lager dan
bij gewone druivenrassen.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
821940.1 1 plant 

€ 8,95

821940.2 5 planten 

€ 39,00

Pitloze Blauwe Druif 'Venus'
Vitis
(Engels: Seedless Grape)
Amerikaans ras met een hoge ziekteweerstand
en een zoete, kruidige en fruitachtige smaak.
De oogst is voor een pitloze druif opvallend
vroeg, de bessen opvallend groot, groei en
oogst zijn gemiddeld. Pitloos betekent eigenlijk, dat de pit (het zaad) zo
zacht is, dat deze niet als zodanig gevoeld wordt. Dit ras kan wel eens een
enkele keer wat hardere pitten vormen en de schil is vrij stevig en zuur,
maar het inwendige maakt alles ruim goed! (Kruising van Alden x New
York 46000)

Het sortiment pitloze druiven is groeiend: zeer populair bij kinderen! In het
algemeen zijn pitloze druiven gevoeliger voor vorst, bij strenge winters
inpakken dus. Teelt in de kas is natuurlijk altijd goed. Pitloze druiven zijn
overigens niet echt pitloos. Ze hebben pitten die geen hard buitenjasje
vormen. Tijdens ongunstige zomers kunnen (zelden) hardere pitjes
ontstaan. De weerstand tegen schimmelziekten is meestal iets lager dan
bij gewone druivenrassen.
DE MEESTE RASSEN KUNNEN WE MAAR 1X PER JAAR (IN NOVEMBER OF
MEI) INKOPEN. DE LEVERTIJD KAN DUS LANG ZIJN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
821980.1 1 plant 

€ 8,95

821980.2 5 planten 

€ 39,00

Eleagnusbes 'Big Red' / 'Sweet-ntart'

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822000.1 1 plant 

€ 8,95

Duindoorn, Vrouwelijk 'Hergo' /
'Leikora'
Hippophae rhamnoides
(Engels: Sea Buckthorn (Female))
‘Hergo’ en 'Leikora' zijn vruchtbare, vrouwelijke
rassen. Eeuwenlang ondergewaardeerd maar
nu eindelijk (voorgoed?) op de kaart gezet!
Deze pionier van de duinen groeit eigenlijk op alle gronden, van nature
echter vooral op kalkrijke grond. Zet bij elke 3-6 vrouwelijke struiken een
mannelijke plant. Ze bestuiven elkaar door de wind, zet ze dus bij elkaar in
de buurt! Na de onopvallende bloei ontstaan de (takkenvol met) bessen in
oranjegele kleur. Zowel bladeren, maar vooral de bessen zijn zeer gezond
en bevatten veel meer vitaminen dan citrusvruchten zoals sinaasappelen!
Maak er sap, elixer of jam van, niet te rijp plukken i.v.m. alcoholvorming,
in februari kunnen ze namelijk nog aan de struik hangen...

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822020.1 1 plant 

€ 4,95

822020.2 5 planten 

€ 19,95

Hippophae rhamnoides
(Engels: Sea Buckthorn (Female))
'Leikora' is een vruchtbaar, vrouwelijk ras.
Eeuwenlang ondergewaardeerd maar nu
eindelijk (voorgoed?) op de kaart gezet! Deze
pionier van de duinen groeit eigenlijk op alle
gronden, van nature echter vooral op kalkrijke grond. Zet bij elke 3-6
vrouwelijke struiken een mannelijke plant. Ze bestuiven elkaar door de
wind, zet ze dus bij elkaar in de buurt! Na de onopvallende bloei ontstaan
de (takkenvol met) bessen in oranjegele kleur. Zowel bladeren, maar
vooral de bessen zijn zeer gezond en bevatten veel meer vitaminen dan
citrusvruchten zoals sinaasappelen! Maak er sap, elixer of jam van, niet te
rijp plukken i.v.m. alcoholvorming, in februari kunnen ze namelijk nog aan
de struik hangen...

Leveringsmaanden: het gehele jaar
1 plant 

822023.1 1 flinke struik 

VANAF HERFST 2021 WEER LEVERBAAR! ‘Big Red’ draagt in de herfst
(oktober) grote, rode bessen.

Deze Amerikaanse, zeer winterharde, bladverliezende en snelgroeiende
struiken worden meestal 3-4 m hoog. Na de (heerlijk geurende!) witte
bloei groeien aan onze selecties goed smakende, zoetzure bessen in volle
kluwens, dicht tegen het hout van de takken. De bessen kunnen ongezoet
van de plant gegeten worden en smaken ook lekker in bijvoorbeeld
salades. Zolang het niet vriest kan je blijven oogsten van de plant,
zodoende heb je meestal in december nog bessen, welke plant doet ze dat
na! De rest is voor de vogels of voor de sier...
Het bijzondere aan de Olijfwilg is, dat deze stikstof uit de lucht kan
opslaan voor slechtere tijden, of als de grond erg arm is...! Geef ze een
zonnige tot iets beschaduwde plaats, rijke grond is niet zo geschikt voor
deze struiken, het zijn echt pionierplanten die (net als de duindoorn waar
ze familie van zijn) zelfs zout en zeer hoge temperatuur goed verdraagt.
De bloei draagt bij aan het behoud van de bijenstand: ze zijn er dol op!
Plant minimaal 2 struiken van verschillende rassen, voor een goede
bestuiving en vruchtzetting.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822050.1 1 plant 

€ 9,95

Eleagnusbes 'Brilliant Rose'
Eleagnus umbellata
(Engels: Japanese Silverberry,
Umbellata Oleaster, Autumn Olive,
Autumn Elaeagnus, Spreading
Oleaster)
VANAF HERFST 2021 WEER LEVERBAAR!
‘Brilliant Rose’ draagt vanaf vroeg in de herfst (sept-okt) middelgrote,
rozerode bessen.

Duindoorn, Vrouwelijk 'Leikora'

822023

Eleagnus umbellata
(Engels: Japanese Silverberry,
Umbellata Oleaster, Autumn Olive,
Autumn Elaeagnus, Spreading
Oleaster)

Deze Amerikaanse, zeer winterharde, bladverliezende en snelgroeiende
struiken worden meestal 3-4 m hoog. Na de (heerlijk geurende!) witte
bloei groeien aan onze selecties goed smakende, zoetzure bessen in volle
kluwens, dicht tegen het hout van de takken. De bessen kunnen ongezoet
van de plant gegeten worden en smaken ook lekker in bijvoorbeeld
salades. Zolang het niet vriest kan je blijven oogsten van de plant,
zodoende heb je meestal in december nog bessen, welke plant doet ze dat
na! De rest is voor de vogels of voor de sier...
Het bijzondere aan de Olijfwilg is, dat deze stikstof uit de lucht kan
opslaan voor slechtere tijden, of als de grond erg arm is...! Geef ze een
zonnige tot iets beschaduwde plaats, rijke grond is niet zo geschikt voor
deze struiken, het zijn echt pionierplanten die (net als de duindoorn waar
ze familie van zijn) zelfs zout en zeer hoge temperatuur goed verdraagt.
De bloei draagt bij aan het behoud van de bijenstand: ze zijn er dol op!
Plant minimaal 2 struiken van verschillende rassen, voor een goede
bestuiving en vruchtzetting.

€ 12,50

Leveringsmaanden: het gehele jaar

€ 17,50

822051.1 1 plant 

Duindoorn, Mannelijk 'Pollmix' /
'Romeo'

€ 9,95

Eleagnusbes 'Garnet'

Hippophae rhamnoides
(Engels: Sea Buckthorn (Male))
‘Pollmix’ is een vruchtbaar, mannelijk ras, dat
dient ter bestuiving van (optimaal) 6
vrouwelijke planten. Ze bestuiven elkaar door
de wind, zet ze dus bij elkaar in de buurt! Deze mannelijke plant vormt
(uiteraard) geen bessen. Bij de vrouwtjes geldt: na de onopvallende bloei
ontstaan de (takkenvol met) bessen in oranjegele kleur. Zowel bladeren,
maar vooral de bessen zijn zeer gezond en bevatten veel meer vitaminen
dan citrusvruchten zoals sinaasappelen! Maak er sap, elixer of jam van,
niet te rijp plukken i.v.m. alcoholvorming, in februari kunnen ze namelijk
nog aan de struik hangen...

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822025.1 1 plant 

€ 4,95

822025.2 1 flinke struik 

€ 17,50

822025.3 1 plant 

€ 9,95

Eleagnus umbellata
(Engels: Japanese Silverberry,
Umbellata Oleaster, Autumn Olive,
Autumn Elaeagnus, Spreading
Oleaster)
VANAF HERFST 2021 WEER LEVERBAAR!
‘Garnet’ draagt al vroeg in de herfst zijn rozerode bessen.

Deze Amerikaanse, zeer winterharde, bladverliezende en snelgroeiende
struiken worden meestal 3-4 m hoog. Na de (heerlijk geurende!) witte
bloei groeien aan onze selecties goed smakende, zoetzure bessen in volle
kluwens, dicht tegen het hout van de takken. De bessen kunnen ongezoet
van de plant gegeten worden en smaken ook lekker in bijvoorbeeld
salades. Zolang het niet vriest kan je blijven oogsten van de plant,
zodoende heb je meestal in december nog bessen, welke plant doet ze dat
na! De rest is voor de vogels of voor de sier...
Het bijzondere aan de Olijfwilg is, dat deze stikstof uit de lucht kan
opslaan voor slechtere tijden, of als de grond erg arm is...! Geef ze een
zonnige tot iets beschaduwde plaats, rijke grond is niet zo geschikt voor
deze struiken, het zijn echt pionierplanten die (net als de duindoorn waar
ze familie van zijn) zelfs zout en zeer hoge temperatuur goed verdraagt.
De bloei draagt bij aan het behoud van de bijenstand: ze zijn er dol op!
Plant minimaal 2 struiken van verschillende rassen, voor een goede
bestuiving en vruchtzetting.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822052.1 1 plant 

€ 9,95
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Eleagnusbes 'Sweet Milan'
Eleagnus umbellata
(Engels: Japanese Silverberry,
Umbellata Oleaster, Autumn Olive,
Autumn Elaeagnus, Spreading
Oleaster)
VANAF HERFST 2021 WEER LEVERBAAR!
‘Sweet Milan’ geeft een tamelijk grote oogst van extra zoete bessen

Deze Amerikaanse, zeer winterharde, bladverliezende en snelgroeiende
struiken worden meestal 3-4 m hoog. Na de (heerlijk geurende!) witte
bloei groeien aan onze selecties goed smakende, zoetzure bessen in volle
kluwens, dicht tegen het hout van de takken. De bessen kunnen ongezoet
van de plant gegeten worden en smaken ook lekker in bijvoorbeeld
salades. Zolang het niet vriest kan je blijven oogsten van de plant,
zodoende heb je meestal in december nog bessen, welke plant doet ze dat
na! De rest is voor de vogels of voor de sier...
Het bijzondere aan de Olijfwilg is, dat deze stikstof uit de lucht kan
opslaan voor slechtere tijden, of als de grond erg arm is...! Geef ze een
zonnige tot iets beschaduwde plaats, rijke grond is niet zo geschikt voor
deze struiken, het zijn echt pionierplanten die (net als de duindoorn waar
ze familie van zijn) zelfs zout en zeer hoge temperatuur goed verdraagt.
De bloei draagt bij aan het behoud van de bijenstand: ze zijn er dol op!
Plant minimaal 2 struiken van verschillende rassen, voor een goede
bestuiving en vruchtzetting.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822058.1 1 plant 

Citrus sinensis x glauca

Leveringsmaanden: het gehele jaar
€ 19,95

(1989) Kweker Derek Jennings, Schotland. Een
heerlijke framboos in een bijzondere,
fluweelachtige, paarse kleur! Heerlijk sappig
en zoet met een sterk aroma en grote oogst. De groeikracht is groter dan
van een rode framboos en de scheuten groeien vanuit het hart van de
plant. Elk jaar de oude takken geheel wegsnoeien, het 2-jarige hout geeft
de beste productie.

VANAF SEPTEMBER 2021 WEER LEVERBAAR!
De eerste compacte framboos ter wereld!
Ideaal voor potten van bijvoorbeeld 10 liter, de
plant wordt (op een zonnige plaats) maar 1 m hoog, de volle, doornloze
plant kan wel 1,5 kg rozerode frambozen per jaar geven. Een doorbraak
voor de tuinier met terras of m²-tuintjes...!

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822135.1 1 jonge plant 

€ 5,95

822135.2 1 plant 

€ 9,95

Rode Zomerframboos 'Glen Dee'

Een topper voor de herfstteelt: grote vruchten,
sterke en gezonde groei, stevige, ronde
vruchten met een goede smaak. De oogst valt
in augustus-september. Herfstframbozen dragen aan éénjarig hout, dus
worden in het najaar tot de grond teruggesnoeid.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
€ 5,95

Paarse (Zwarte) Zomerframboos
'Bristol'

€ 5,95

Volgens kenners de best smakende zwarte
framboos! De vruchten zijn tamelijk groot,
stevig en prachtig glanzend zwart. Ze smaken
geweldig, of je ze nu vers eet of invriest (of inmaakt) voor later: naast de
fijne, subtiele en zoete frambozensmaak komen aroma’s van vlierbessen
en rode wijn naar boven... De krachtige, rechtop groeiende takken hebben
geen steuntje nodig. De planten zijn winterhard, de oogst valt vooral in
juli, 1 plant is voor de vruchtzetting voldoende, ze zijn zelfbestuivend. Dit
ras is in 1934 geïntroduceerd door de Cornell University.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
€ 15,00

Leveringsmaanden: het gehele jaar
€ 7,95

Rubus idaeus x occidentalis
(Engels: Purple Raspberry)
Een heerlijke framboos in een bijzondere,
paarse kleur! Heerlijk sappig en met een flinke
groeikracht: tot 4 m per jaar. Elk jaar de oude
takken geheel wegsnoeien, het 2-jarige hout geeft de beste productie.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
€ 5,95

Rubus idaeus
(Engels: Raspberry)
De naam zegt het al: (heerlijke) goudgele
vruchten in het naseizoen! Geef ze een
beschut plekje, bijv. tegen een muur om het
risico van een erg natte herfst te compenseren. Herfstframbozen dragen
aan éénjarig hout, dus worden in het najaar tot de grond teruggesnoeid.

€ 5,95

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822200.1 1 plant 

€ 6,95

822200.2 1 grote plant 

€ 12,95

Citrus x paradisi
Wie kent hem niet: de grote grapefruit! Deze
sterk groeiende plant moet in pot af en toe
gesnoeid worden. De smaak is een prettig zuur
en zeer gezond, behalve in combinatie met
medicijnen, raadpleeg de bijsluiter!

Rubus idaeus
(Engels: Raspberry)
VANAF 2022 LEVERBAAR.
Dit zomerras rijpt middentijds en verbindt
zodoende de vroege en late rassen. De ruime
oogst van grote vruchten is vooral geschikt voor verse eet.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822210.2 1 grote plant 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
€ 5,95

Rode Zomerframboos 'Malling
Promise' / 'Willamette'

Zomerframboos, een van de vroegste: eind
juni-eind juli! De grote vruchten zijn lekker
zacht en goed van smaak en aroma. Dit ras
houdt niet van natte voeten, maar wel van regelmatige vochtaanvoer. Op
zandgrond is veel compost en een mulchlaag gewenst. Zomerframbozen
dragen aan 2-jarig hout, in de herfst de jonge takken laten zitten, oude
takken wegsnoeien.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822150.1 1 plant 

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Een van de meest bekende vruchten, die in
landen rond de Middellandse Zee geteeld
wordt. In ons klimaat moet de plant in een
grote pot gekweekt worden, vorstvrij
overwinteren en is dan bladverliezend. Heel gaaf is het te zien hoe de
sierlijke, oranje bloemen uitgroeien tot echte granaatappeltjes! Al
eeuwenlang is de teelt bekend voor consumptie of voor religieuze
duidingen. De vrucht is heel sappig en bevat grote cellen zoals een
citrusvrucht, maar in elke cel zit een pitje van ongeveer 3 mm groot. Om
de pitjes zit een soort gelei, zoals om de pitjes van een tomaat. Bovendien
bevat de vrucht veel vellen. Omdat de vellen niet lekker smaken, vereist
het eten van de vrucht het zorgvuldig pellen van elke cel. Bij rijpe vruchten
is het vruchtvlees donkerrood. De schil is erg stevig en leerachtig. De
vrucht kan wel uitgeperst worden, al gaat daarbij veel vruchtvlees
verloren. Het sap van de granaatappel vormde oorspronkelijk de basis voor
grenadine. Grenadine is lange tijd de algemene benaming voor allerlei
siropen geweest, zoals limonadesiroop dat nu is. Het is tegenwoordig een
soort limonadesiroop die wordt gebruikt in cocktails, zoals in tequila
sunrise en wordt grenadine niet meer gemaakt van granaatappelsap, maar
is het een mengsel van andere vruchten.

Grapefruit

Rubus idaeus
(Engels: Raspberry)

Gele Herfstframboos 'Fallgold' /
'Golden Bliss'

€ 5,95

Punica granatum
(Engels: Pomegranate)

Sierlijk, lekker en zeer vruchtbaar! In het
voorjaar loopt de compacte plant uit met geeloranje blad, die in de zomer verkleurt naar
geelgroen. De plant draagt de hele zomer zijn grote, zoete, rode
frambozen aan éénjarige takjes, die dus hetzelfde jaar groeien. De takjes
zijn vrijwel onbedoornd. Een ideale plant voor potten of bakken, ook in
grote hangpotten in combinatie met aardbeien! De hoogte van de plant is
100-150 cm, in grote potten gaat de plant sierlijk overhangen.

822145.1 1 plant 

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Granaatappel 'Dente di Cavello'

Rode Zomerframboos 'Jochems
Roem'

Rubus occidentalis
(Engels: Purple / Black Raspberry)

€ 7,95

Rode Zomerframboos
'Schönemann'

822170.1 1 plant 

Rubus idaeus
(Engels: Raspberry)

822140.1 1 plant 

822160.1 1 plant 

Een laat zomerras: half juli-half augustus. De
middengrote vruchten komen in overvloed en
hebben een sterk aroma met een sprankelend
zuurtje. Zorg voor goede vochtvoorziening. Zomerframbozen dragen aan
2-jarig hout, in de herfst de jonge takken laten zitten, oude takken
wegsnoeien.

Een modern ras met veel potentie: de oogst is
groot, de grote vruchten stevig en toch zacht
in de mond... Oogstbaar laat in de zomer.

822136.1 1 plant 

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Rubus idaeus
(Engels: Raspberry)

Rubus idaeus
(Engels: Raspberry)

Paarse (Zwarte) Zomerframboos
'Hilke'

Rubus idaeus
(Engels: Raspberry)

822130.1 1 jonge plant 

Rubus idaeus
(Engels: Pot Raspberry)

822137.1 1 plant 

Rode Herfstframboos 'Autumn
Bliss' / 'Heritage'

822115.1 1 jonge plant 

Rubus x neglectus
(Engels: Purple Raspberry)

Geelbladige Dwergframboos
'Groovy' (Pbr) / ‘Jdeboer005’ (Pbr)

VANAF HERFST 2022 LEVERBAAR.
Een echt collectors item! Deze spontane
kruising is ontstaan uit een sinaasappel en een
Australische woestijncitroen. De plant heeft
opvallen smalle bladeren en bedoornde
stengels, goed bestand tegen droogte dus! Over de smaak zal menig kok
lyrisch zijn: zoet en zuur met spannende aroma’s... De structuur is
bolletjes-achtig zoals de kaviaar-limoen. Deze planten zijn opvallend
winterhard: tot -15̊C!

822110.1 1 jonge plant 

Pot Zomerframboos 'Ruby
Beauty' / 'Bonbonberry Yummy'

Leveringsmaanden: het gehele jaar
€ 9,95

Eremorange

822070.1 1 plant 

Paarse (Zwarte) Zomerframboos
'Glen Coe' / 'Black Jewel'

€ 5,95

€ 45,00
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Goji-Bes 'Sweet Goji'

Goji-Bes 'Duo Chan De'

Hazelnoot 'Garibaldi'

Lycium barbarum
(Engels: Red Goji Berrie)

Lycium chinense
(Engels: Red Goji Berrie)

Corylus avellana
(Engels: Hazelnut)

Een nieuwe aanwinst in de fruittuin: zoetzure,
zachte bessen aan sterke, vorstbestendige
planten. Uit de Chinese traditie (die nog
springlevend is!) een veelgebruikte plant: de
bessen en wortels beloven veel gezond makende en gezond houdende
werkingen. De plant groeit met lange takken, die steun nodig hebben (net
als bramen) en ook lange doorns bezitten. Zet ze zonnig of half
beschaduwd op een voedzaam en niet te natte plaats, ze groeien
gemakkelijk en zijn zeer vorstbestendig. Bronnen vermelden dat de
vruchten zeer goed zijn voor de ogen vanwege het hoge Caroteengehalte.
Planten zijn zelfbestuivend, dus 1 plant is voldoende voor vruchtzetting.
Tenslotte nog enkele toepassingen in de (Chinese) keuken: In rijstepap, in
soepen, met kip, in de wok, voor een gezonde kruidenthee, men maakt er
wijn of bier van en de jonge scheuten worden als spinazie gekookt. Verder
wordt er rechtstreeks sap uit geperst voor een gezond makende sapdrank.
Maak er echter geen dagelijks drankje van, want overdaad schaadt. De
planten kunnen vanaf het derde jaar bessen geven, mits de standplaats
goed is. Hoe meer zon hoe beter en de grond moet goed doorlatend zijn
en niet nat blijven na regen…

Een goede selectie, die grote bessen geeft met
een goede smaak. De bittere nasmaak, die de
wilde Goji heeft, ontbreekt bij dit ras. De plant
vormt zeer lange, onvertakte stengels, die
hetzelfde jaar helemaal vol met vruchtjes hangen! Een echte aanrader
dus... bijvoorbeeld voor een afhangende parasolteelt. Elk jaar
terugsnoeien.

Dit oude ras geeft een hoge productie van
vrijlangwerpige, dunschillige noten en de plant
groeit langzaam. Plant minstens 2
verschillende rassen voor een goede
bestuiving. Goede bestuivers zijn ‘Webb's Prize Cob', ‘Cosford’ en
‘Halle’sche Riesen’. Hazelnoten houden van vochthoudende, maar luchtige
grond.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822240.1 1 kleinere plant 

€ 5,95

822240.2 1 grotere plant 

€ 9,95

Goji-Bes 'Xxl'

Een nieuwe aanwinst in de fruittuin: zoetzure,
zachte bessen aan sterke, vorstbestendige
planten. Deze variëteit belooft extra grote
bessen te geven, we hooren graag jullie
bevindingen!
Uit de Chinese traditie (die nog springlevend is!) een veelgebruikte plant:
de bessen en wortels beloven veel gezond makende en gezond houdende
werkingen. De plant groeit met lange takken, die steun nodig hebben (net
als bramen) en ook lange doorns bezitten. Zet ze zonnig of half
beschaduwd op een voedzaam en niet te natte plaats, ze groeien
gemakkelijk en zijn zeer vorstbestendig. Bronnen vermelden dat de
vruchten zeer goed zijn voor de ogen vanwege het hoge Caroteengehalte.
Planten zijn zelfbestuivend, dus 1 plant is voldoende voor vruchtzetting.
Tenslotte nog enkele toepassingen in de (Chinese) keuken: In rijstepap, in
soepen, met kip, in de wok, voor een gezonde kruidenthee, men maakt er
wijn of bier van en de jonge scheuten worden als spinazie gekookt. Verder
wordt er rechtstreeks sap uit geperst voor een gezond makende sapdrank.
Maak er echter geen dagelijks drankje van, want overdaad schaadt. De
planten kunnen vanaf het derde jaar bessen geven, mits de standplaats
goed is. Hoe meer zon hoe beter en de grond moet goed doorlatend zijn
en niet nat blijven na regen…

Leveringsmaanden: het gehele jaar
€ 6,95

Goji-Bes, Zwarte 'Murray'
Lycium ruthenicum
(Engels: Black Goji Berrie)
LEVERBAAR VANAF NAJAAR 2020.
De Gojibes hebben we nu ook in het zwart!
Glimmend zwarte, zoetzure, zachte bessen aan
sterke, vorstbestendige planten. Uit de Chinese
traditie (die nog springlevend is!) een veelgebruikte plant: de bessen en
wortels beloven veel gezond makende en gezond houdende werkingen,
zelfs nog beter dan de rode! De plant groeit met lange takken, die steun
nodig hebben (net als bramen) en ook lange doorns bezitten. Zet ze
zonnig of half beschaduwd op een voedzaam en niet te natte plaats, ze
groeien gemakkelijk en zijn zeer vorstbestendig. Planten zijn
zelfbestuivend, dus 1 plant is voldoende voor vruchtzetting. Tenslotte nog
enkele toepassingen in de (Chinese) keuken: In rijstepap, in soepen, met
kip, in de wok, voor een gezonde kruidenthee, men maakt er wijn of bier
van en de jonge scheuten worden als spinazie gekookt. Verder wordt er
rechtstreeks sap uit geperst voor een gezond makende sapdrank. Maak er
echter geen dagelijks drankje van, want overdaad schaadt. De planten
kunnen vanaf het derde jaar bessen geven, mits de standplaats goed is.
Hoe meer zon hoe beter en de grond moet goed doorlatend zijn en niet
nat blijven na regen…

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822245.1 1 plant 

€ 8,95

Goji-Bes, Gele 'Amber Sweet'
Lycium barbarum
(Engels: Yellow Goji Berrie)

€ 8,95

Guave
Psidium guajava
(Engels: Common Guava)

Hazelaars geven hazelnoten, een bekend en gezond nootje, dat in
gedachte vaak gecombineerd wordt met chocolade! De rijpe noten vallen
vanzelf van de struik (in september), raap ze regelmatig op. Hazelnoten
vormen forse struiken, die met enige snoei goed open gehouden kunnen
worden. Geef de struiken een ruimte van 2-3 m tot elkaar. Aan 1 plant
groeien mannelijke en vrouwelijke bloeiwijzen, het zijn windbestuivers.
Zelfbestuiving is ongunstig, kruisbestuiving dus noodzakelijk.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Guave is een heerlijke, geurige vrucht, rijk aan
vitamines. We bieden planten aan, afkomstig
van zaad, dus de vruchtgrootte (4-12 cm) en
kleur kan variëren per plant. Ze worden rijp of
onrijp gegeten. Het blad werkt stoppend. Geniet ook van de kleine, witte
bloemetjes. Ze hebben sierlijke, lange meeldraden. Een sterke kuipplant,
die bij vorst het beste in de schuur of (koel) naar binnen kan. De planten
kunnen na 2-8 jaar gaan bloeien en vrucht dragen.

822310.1 1 plant 

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Zowel ‘Gustav’s Zellernuss’ als het Italiaanse
ras (uit Piemonte) ‘Tonda Gentille Delle
Langhe’ groeien niet al te hard (licht snoeien is
voldoende) en geven vroeg (begin september) een mooie oogst van vrij
grote hazelnoten. We hebben meestal maar 1 van deze 2 gelijkende
rassen op voorraad. Plant minstens 2 verschillende rassen voor een goede
bestuiving. Hazelnoten houden van vochthoudende, maar luchtige grond.

€ 19,95

Guave, Aardbei
Psidium littorale var longipes
(Engels: Strawberry Guava / Cherry
Guava)
Kleine, altijdgroene struik uit tropisch Brazilië.
Met het glimmende blad is dit ook een leuke
kamerplant! ‘s Zomers mag de plant naar
buiten. De eetbare vruchten zijn de kleine versie van gewone guaves en
zijn zelfs lekkerder dan zijn grote broer! Je vindt de plant tegenwoordig
over de hele tropen.

822265.1 1 plant 

€ 9,95

Corylus avellana
(Engels: Hazelnut)

Hazelaars geven hazelnoten, een bekend en gezond nootje, dat in
gedachte vaak gecombineerd wordt met chocolade! De rijpe noten vallen
vanzelf van de struik (in september), raap ze regelmatig op. Hazelnoten
vormen forse struiken, die met enige snoei goed open gehouden kunnen
worden. Geef de struiken een ruimte van 2-3 m tot elkaar. Aan 1 plant
groeien mannelijke en vrouwelijke bloeiwijzen, het zijn windbestuivers.
Zelfbestuiving is ongunstig, kruisbestuiving dus noodzakelijk.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Hazelnoot 'Cosford' / 'Nocchione'

Hazelnoot 'Nottingham Fruehe' (=
'Vroege van Nottingham') / 'Tonda
di Giffoni'

Corylus avellana
(Engels: Hazelnut)

Corylus avellana
(Engels: Hazelnut)

Zowel ‘Cosford’ als ‘Nocchione’ geven vrij grote
noten met een zeer fijne smaak. We hebben
meestal maar 1 van deze 2 gelijkende rassen
op voorraad. Plant minstens 2 verschillende
rassen voor een goede bestuiving. Hazelnoten houden van
vochthoudende, maar luchtige grond.

Hazelaars geven hazelnoten, een bekend en gezond nootje, dat in
gedachte vaak gecombineerd wordt met chocolade! De rijpe noten vallen
vanzelf van de struik (in september), raap ze regelmatig op. Hazelnoten
vormen forse struiken, die met enige snoei goed open gehouden kunnen
worden. Geef de struiken een ruimte van 2-3 m tot elkaar. Aan 1 plant
groeien mannelijke en vrouwelijke bloeiwijzen, het zijn windbestuivers.
Zelfbestuiving is ongunstig, kruisbestuiving dus noodzakelijk.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822300.1 1 plant 

€ 9,95

Hazelaars geven hazelnoten, een bekend en gezond nootje, dat in
gedachte vaak gecombineerd wordt met chocolade! De rijpe noten vallen
vanzelf van de struik (in september), raap ze regelmatig op. Hazelnoten
vormen forse struiken, die met enige snoei goed open gehouden kunnen
worden. Geef de struiken een ruimte van 2-3 m tot elkaar. Aan 1 plant
groeien mannelijke en vrouwelijke bloeiwijzen, het zijn windbestuivers.
Zelfbestuiving is ongunstig, kruisbestuiving dus noodzakelijk.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
€ 9,95

Hazelnoot 'Rote Zellernuss' /
'Rode Zeller'

Corylus avellana
(Engels: Hazelnut)
Zowel ‘Halle’sche Riesen’ als ‘Fertile de
Coutard’ zijn sterk groeiende rassen, zeer
productief met grote, glanzende noten. We
hebben meestal maar 1 van deze 2 gelijkende rassen op voorraad. Plant
minstens 2 verschillende rassen voor een goede bestuiving. Hazelnoten
houden van vochthoudende, maar luchtige grond.

Hazelaars geven hazelnoten, een bekend en gezond nootje, dat in
gedachte vaak gecombineerd wordt met chocolade! De rijpe noten vallen
vanzelf van de struik (in september), raap ze regelmatig op. Hazelnoten
vormen forse struiken, die met enige snoei goed open gehouden kunnen
worden. Geef de struiken een ruimte van 2-3 m tot elkaar. Aan 1 plant
groeien mannelijke en vrouwelijke bloeiwijzen, het zijn windbestuivers.
Zelfbestuiving is ongunstig, kruisbestuiving dus noodzakelijk.

822305.1 1 plant 

€ 9,95

Zowel de ‘Nottingham Fruehe’ als het
Italiaanse ras (uit Salerno) ‘Tonda di Giffoni’
dragen al op redelijk jonge leeftijd een goede productie van iets
ovaalronde, vrij grote noten. De oogsttijd is vroeg, dat betekent meestal:
september. We hebben meestal maar 1 van deze 2 gelijkende rassen op
voorraad. Plant minstens 2 verschillende rassen voor een goede
bestuiving. Hazelnoten houden van vochthoudende, maar luchtige grond.

822312.1 1 plant 
Hazelnoot ‘Halle’sche Riesen’ /
'Fertile de Coutard'

€ 9,95

Hazelnoot 'Gustav's Zellernuss' /
'Tonda Gentile Delle Langhe'

822311.1 1 plant 

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Leveringsmaanden: het gehele jaar

LEVERBAAR VANAF NAJAAR 2020.
Deze gele Gojibes is opvallend zacht van
smaak en geeft zeer grote bessen! Bijkomend
voordeel: dit ras wordt (vooralsnog) niet
aangetast door de gojigalmijt.

€ 9,95

Corylus avellana
(Engels: Hazelnut)
De Rode Zeller is een forse struik met zeer
decoratief, roodbruin blad en middelgrote
bruine hazelnoten in een decoratieve huls. De
kern van de vrucht is stevig, zoet en goed van smaak. De struik kan zowel
in de zon als in halfschaduw geplaatst worden. Voor de bestuiving is een
ander ras hazelnoten zeer bevorderlijk, maar zelfbestuiving geeft ook
resultaat. Snoei hazelnoten in de herfst: zorg dat de plant een mooie open
structuur houdt.

Hazelaars geven hazelnoten, een bekend en gezond nootje, dat in
gedachte vaak gecombineerd wordt met chocolade! De rijpe noten vallen
vanzelf van de struik (in september), raap ze regelmatig op. Hazelnoten
vormen forse struiken, die met enige snoei goed open gehouden kunnen
worden. Geef de struiken een ruimte van 2-3 m tot elkaar. Aan 1 plant
groeien mannelijke en vrouwelijke bloeiwijzen, het zijn windbestuivers.
Zelfbestuiving is ongunstig, kruisbestuiving dus noodzakelijk.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822313.1 1 plant 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822247.1 1 plant 

822250.1 1 plant 

822260.1 1 plant 

Lycium barbarum
(Engels: Red Goji Berrie)

822244.1 1 plant 

Leveringsmaanden: het gehele jaar

€ 8,95

€ 9,95
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Hazelnoot ‘Webb’s Prize Cob’

Honingbes, Blauwe 'Honeybee'

Honingbes, Blauwe 'Duet'

Corylus avellana
(Engels: Hazelnut)

Lonicera caerulea
(Engels: Sweet Berry Honeysuckle,
Haskap)

Lonicera caerulea
(Engels: Sweet Berry Honeysuckle,
Haskap)

De op bosbessen lijkende vruchten van dit
struikvormige familielid van de kamperfoelie
hebben een aangename, zoete smaak (met
een klein zuurtje) en worden vers gegeten (in een dessert bijvoorbeeld) en
(al eeuwen) verwerkt tot jam, sap, moes of compote: zeer gezond! De bes
is langwerpig en berijpt blauw. De ruim 1,5 m hoge struik groeit het best
in de zon (tot iets schaduw) in vrijwel elke vochthoudende grond en zijn
weinig ziektegevoelig.
Het (Canadese) ras ‘Honeybee’ geeft een grote, gespreide oogst van vroeg
tot middentijds (eind mei - half juni). Plant deze samen met een ander ras
want kruisbestuiving geeft de beste vruchtzetting.

De op bosbessen lijkende vruchten van dit
struikvormige familielid van de kamperfoelie
hebben een aangename, zoete smaak (met
een klein zuurtje) en worden vers gegeten (in een dessert bijvoorbeeld) en
(al eeuwen) verwerkt tot jam, sap, moes of compote: zeer gezond! De bes
is langwerpig en berijpt blauw. De ruim 1,5 m hoge struik groeit het best
in de zon (tot iets schaduw) in vrijwel elke vochthoudende grond en zijn
weinig ziektegevoelig.
‘Duet’ geeft langwerpige, vrij grote vruchten aan tamelijk groeizame
planten. Ze rijpen vroeg: ongeveer de laatste week van mei. Plant deze
samen met een ander vroegbloeiend ras want kruisbestuiving geeft de
beste vruchtzetting.

Een zeer productief en smaakvol ras met
grote, lange noten. Plant minstens 2
verschillende rassen voor een goede
bestuiving. Goede bestuivers zijn ‘Garibaldi’,
‘Cosford’ en ‘Halle’sche Riesen’. Hazelnoten houden van vochthoudende,
maar luchtige grond.

Hazelaars geven hazelnoten, een bekend en gezond nootje, dat in
gedachte vaak gecombineerd wordt met chocolade! De rijpe noten vallen
vanzelf van de struik (in september), raap ze regelmatig op. Hazelnoten
vormen forse struiken, die met enige snoei goed open gehouden kunnen
worden. Geef de struiken een ruimte van 2-3 m tot elkaar. Aan 1 plant
groeien mannelijke en vrouwelijke bloeiwijzen, het zijn windbestuivers.
Zelfbestuiving is ongunstig, kruisbestuiving dus noodzakelijk.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822315.1 1 plant 

€ 9,95

822319.1 1 jonge plant 

€ 9,95

Honingbes, Blauwe 'Morena'

Honingbes, Blauwe 'Aurora'

De op bosbessen lijkende vruchten van dit
struikvormige familielid van de kamperfoelie
hebben een aangename, zoete smaak (met
een klein zuurtje) en worden vers gegeten (in een dessert bijvoorbeeld) en
(al eeuwen) verwerkt tot jam, sap, moes of compote: zeer gezond! De bes
is langwerpig en berijpt blauw. De ruim 1,5 m hoge struik groeit het best
in de zon (tot iets schaduw) in vrijwel elke vochthoudende grond en zijn
weinig ziektegevoelig.
Het ras ‘Aurora’ heeft een stevige groei en is middentijds tot laat
oogstbaar, in juni dus. Plant deze samen met een ander ras want
kruisbestuiving geeft de beste vruchtzetting

De op bosbessen lijkende vruchten van dit
struikvormige familielid van de kamperfoelie
hebben een aangename, zoete smaak (met
een klein zuurtje) en worden vers gegeten (in een dessert bijvoorbeeld) en
(al eeuwen) verwerkt tot jam, sap, moes of compote: zeer gezond! De bes
is langwerpig en berijpt blauw. De ruim 1,5 m hoge struik groeit het best
in de zon (tot iets schaduw) in vrijwel elke vochthoudende grond en zijn
weinig ziektegevoelig.
Het ras ‘Morena’ rijpt vroeg (mei-juni). Plant deze samen met een ander
vroegbloeiend ras want kruisbestuiving geeft de beste vruchtzetting.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822320.1 1 jonge plant 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
€ 9,95

Honingbes, Blauwe 'Boreal
Beauty'
Lonicera caerulea
(Engels: Sweet Berry Honeysuckle,
Haskap)
De op bosbessen lijkende vruchten van dit
struikvormige familielid van de kamperfoelie
hebben een aangename, zoete smaak (met een klein zuurtje) en worden
vers gegeten (in een dessert bijvoorbeeld) en (al eeuwen) verwerkt tot
jam, sap, moes of compote: zeer gezond! De bes is langwerpig en berijpt
blauw. De ruim 1,5 m hoge struik groeit het best in de zon (tot iets
schaduw) in vrijwel elke vochthoudende grond en zijn weinig
ziektegevoelig.
Het ras ‘Boreal Beauty’ geeft extra grote, ovalen of hartvormige blauwe
honingbessen, je oogst ze in juni-juli (na de vroege rassen). Plant deze
samen met een ander laatbloeiend ras want kruisbestuiving geeft de beste
vruchtzetting.

€ 9,95

€ 9,95

Lonicera caerulea
(Engels: Sweet Berry Honeysuckle,
Haskap)
De op bosbessen lijkende vruchten van dit
struikvormige familielid van de kamperfoelie
hebben een aangename, zoete smaak (met
een klein zuurtje) en worden vers gegeten (in een dessert bijvoorbeeld) en
(al eeuwen) verwerkt tot jam, sap, moes of compote: zeer gezond! De bes
is langwerpig en berijpt blauw. De ruim 1,5 m hoge struik groeit het best
in de zon (tot iets schaduw) in vrijwel elke vochthoudende grond en zijn
weinig ziektegevoelig.
Het (Russische) ras ‘Siniczka’ geeft langwerpige vruchten aan tamelijk
middengrote planten. Ze rijpen vroeg: ongeveer de laatste week van mei.
Plant deze samen met een ander vroegbloeiend ras want kruisbestuiving
geeft de beste vruchtzetting.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822325.1 1 jonge plant 

Lonicera caerulea
(Engels: Sweet Berry Honeysuckle,
Haskap)

Honingbes, Blauwe 'Sinoglaska'

De op bosbessen lijkende vruchten van dit
struikvormige familielid van de kamperfoelie
hebben een aangename, zoete smaak (met een klein zuurtje) en worden
vers gegeten (in een dessert bijvoorbeeld) en (al eeuwen) verwerkt tot
jam, sap, moes of compote: zeer gezond! De bes is langwerpig en berijpt
blauw. De ruim 1,5 m hoge struik groeit het best in de zon (tot iets
schaduw) in vrijwel elke vochthoudende grond en zijn weinig
ziektegevoelig.
Het ras ‘Kamtschatica’ is het meest oorspronkelijke ras, betrouwbaar,
vroeg en rijkdragend. Plant deze samen met een ander vroegbloeiend ras
want kruisbestuiving geeft de beste vruchtzetting.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822321.1 1 jonge plant 

€ 9,95

€ 9,95

Lonicera caerulea
(Engels: Sweet Berry Honeysuckle,
Haskap)
De op bosbessen lijkende vruchten van dit
struikvormige familielid van de kamperfoelie
hebben een aangename, zoete smaak (met
een klein zuurtje) en worden vers gegeten (in een dessert bijvoorbeeld) en
(al eeuwen) verwerkt tot jam, sap, moes of compote: zeer gezond! De bes
is langwerpig en berijpt blauw. De ruim 1,5 m hoge struik groeit het best
in de zon (tot iets schaduw) in vrijwel elke vochthoudende grond en zijn
weinig ziektegevoelig.
Het (Russische) ras ‘Sinoglaska’ geeft middenlange vruchten aan tamelijk
middengrote planten. Ze rijpen middentijds: ongeveer de laatste week van
mei-juni. Plant deze samen met een ander ras want kruisbestuiving geeft
de beste vruchtzetting.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
€ 9,95

Honingbes, Blauwe 'Gordost
Bakczara'
Lonicera caerulea
(Engels: Sweet Berry Honeysuckle,
Haskap)
De op bosbessen lijkende vruchten van dit
struikvormige familielid van de kamperfoelie
hebben een aangename, zoete smaak (met een klein zuurtje) en worden
vers gegeten (in een dessert bijvoorbeeld) en (al eeuwen) verwerkt tot
jam, sap, moes of compote: zeer gezond! De bes is langwerpig en berijpt
blauw. De ruim 1,5 m hoge struik groeit het best in de zon (tot iets
schaduw) in vrijwel elke vochthoudende grond en zijn weinig
ziektegevoelig.
Het (Russische) ras ‘Gordost Bakczara’ geeft langwerpige vruchten (4-5
cm!) aan tamelijk compacte planten. Ze rijpen vroeg: ongeveer de laatste
week van mei. Plant deze samen met een ander vroegbloeiend ras want
kruisbestuiving geeft de beste vruchtzetting.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822318.1 1 jonge plant 

822323.1 1 jonge plant 

Honingbes, Blauwe
'Kamtschatica'

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822317.1 1 plant 

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Honingbes, Blauwe 'Siniczka'

Lonicera caerulea
(Engels: Sweet Berry Honeysuckle,
Haskap)

Lonicera caerulea
(Engels: Sweet Berry Honeysuckle,
Haskap)

822316.1 1 jonge plant 

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Honingbes, Blauwe 'Giant's Heart'

822326.1 1 jonge plant 

Lonicera caerulea
(Engels: Sweet Berry Honeysuckle,
Haskap)

Honingbes, Blauwe 'Strawberry
Sensation'

De op bosbessen lijkende vruchten van dit
struikvormige familielid van de kamperfoelie
hebben een aangename, zoete smaak (met
een klein zuurtje) en worden vers gegeten (in een dessert bijvoorbeeld) en
(al eeuwen) verwerkt tot jam, sap, moes of compote: zeer gezond! De bes
is langwerpig en berijpt blauw. De ruim 1,5 m hoge struik groeit het best
in de zon (tot iets schaduw) in vrijwel elke vochthoudende grond en zijn
weinig ziektegevoelig.
Deze van oorsprong Japanse variëteit is van midden juni tot midden juli
oogstbaar, voor een Honingbes een laat soort dus. De bessenzijn zoet en
vol smaak.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822322.1 1 jonge plant 

€ 9,95

Lonicera caerulea
(Engels: Sweet Berry Honeysuckle,
Haskap)
De op bosbessen lijkende vruchten van dit
struikvormige familielid van de kamperfoelie
hebben een aangename, zoete smaak (met een klein zuurtje) en worden
vers gegeten (in een dessert bijvoorbeeld) en (al eeuwen) verwerkt tot
jam, sap, moes of compote: zeer gezond! De bes is langwerpig en berijpt
blauw. De ruim 1,5 m hoge struik groeit het best in de zon (tot iets
schaduw) in vrijwel elke vochthoudende grond en zijn weinig
ziektegevoelig.
Deze van oorsprong Japanse variëteit is van midden juni tot midden juli
oogstbaar, voor een Honingbes een laat soort dus. De bessenzijn heerlijk
van smaak met een bijzondere nasmaak van bosaardbeitjes!

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822327.1 1 jonge plant 

€ 9,95

€ 9,95

€ 9,95

Planten en Schimmels - Fruit

16/29

Honingbes, Blauwe 'Uspiech'

Japanse Krentenboom

Lonicera caerulea
(Engels: Sweet Berry Honeysuckle,
Haskap)

Hovenia dulcis
(Engels: Japanese Raisin Tree)

De op bosbessen lijkende vruchten van dit
struikvormige familielid van de kamperfoelie
hebben een aangename, zoete smaak (met
een klein zuurtje) en worden vers gegeten (in een dessert bijvoorbeeld) en
(al eeuwen) verwerkt tot jam, sap, moes of compote: zeer gezond! De bes
is langwerpig en berijpt blauw. De ruim 1,5 m hoge struik groeit het best
in de zon (tot iets schaduw) in vrijwel elke vochthoudende grond en zijn
weinig ziektegevoelig.
Het (Russische) ras ‘Uspiech’ geeft een flinke opbrengst middenlange
vruchten aan tamelijk middengrote planten. Ze rijpen middentijds:
ongeveer de laatste week van mei-juni. Plant deze samen met een ander
ras want kruisbestuiving geeft de beste vruchtzetting.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822330.1 1 jonge plant 

Lonicera caerulea
(Engels: Sweet Berry Honeysuckle,
Haskap)
De op bosbessen lijkende vruchten van dit
struikvormige familielid van de kamperfoelie
hebben een aangename, zoete smaak (met
een klein zuurtje) en worden vers gegeten (in een dessert bijvoorbeeld) en
(al eeuwen) verwerkt tot jam, sap, moes of compote: zeer gezond! De bes
is langwerpig en berijpt blauw. De ruim 1,5 m hoge struik groeit het best
in de zon (tot iets schaduw) in vrijwel elke vochthoudende grond en zijn
weinig ziektegevoelig.
Het (Russische) ras ‘Wojtek’ geeft een betrouwbare opbrengst
middenlange vruchten aan tamelijk grote planten. Ze rijpen vrij vroeg:
ongeveer de eerste week van juni. Plant deze samen met een ander ras
want kruisbestuiving geeft de beste vruchtzetting.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
€ 9,95

Honingbes, Blauwe 'Zojka'
(='vicky')
Lonicera caerulea
(Engels: Sweet Berry Honeysuckle,
Haskap)
De op bosbessen lijkende vruchten van dit
struikvormige familielid van de kamperfoelie
hebben een aangename, zoete smaak (met een klein zuurtje) en worden
vers gegeten (in een dessert bijvoorbeeld) en (al eeuwen) verwerkt tot
jam, sap, moes of compote: zeer gezond! De bes is langwerpig en berijpt
blauw. De ruim 1,5 m hoge struik groeit het best in de zon (tot iets
schaduw) in vrijwel elke vochthoudende grond en zijn weinig
ziektegevoelig.
Dit oudere, vertrouwde, Russische (of Poolse?) ras ‘Zojka’ geeft een
betrouwbare opbrengst ovaalronde vruchten aan tamelijk grote planten.
Ze rijpen vrij vroeg: ongeveer de eerste week van juni. Plant deze samen
met een ander ras want kruisbestuiving geeft de beste vruchtzetting.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822335.1 1 jonge plant 

Diospyros lotus

Een bijzondere, Aziatische boom, die bij ons
geheel winterhard is! De vruchtjes (3 cm)
kunnen zowel rauw als gekookt gegeten
worden en zijn zoet, geurend met een peerachtig aroma. Gebruik ze als rozijnen om op te snoepen of in allerlei
bakgerechten. Geef de boom een zonnige plaats, ze zijn ook in trek als
sierboom, de witte bloesem geurt heerlijk en lokt vele insecten! Het hout
van de Japanse Krentenboom is hard en wordt graag gebruikt voor de
meubelbouw.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822345.1 1 plant 

€ 8,95

Japanse Wijnbes
€ 9,95

Honingbes, Blauwe 'Wojtek'

822332.1 1 jonge plant 

Dadelpruim 'Man'

€ 9,95

Rubus phoenicolasius
(Engels: Wine Raspberry)
Een aparte, sierlijke verschijning binnen de
bessenfamilie! De plant is geheel rood
gestekeld, zachte stekeltjes overigens, die niet
zo’n pijn doen. Deze Aziatische bes is sinds
1876 in Europa in cultuur en geeft vanaf half juli t.m. augustus een
lekkere oogst van rode wijnbessen: friszuur van smaak met vooral een
lekker mondgevoel. Voor jam is menging met bv aalbessen aan te bevelen
voor krachtiger aroma. De groei is niet zo wild.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822350.1 1 plant 

822395.1 1 plant 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822340.1 collectie 5 soorten 

€ 35,00

822340.2 collectie 10 soorten 

€ 59,00

€ 19,95

Dadelpruim 'Vrouw'
Diospyros lotus

Juniperus communis
(Engels: Common Juniper)

De boom kan zo gesnoeid worden dat deze de
3 meter niet overstijgt. Hoewel deze goed
winterhard is, kunnen ze bij strenge vorst wel
wat invriezen, om vervolgens wat lager weer
uit te lopen. De vruchtjes zijn (na bestuiving)
3-5 cm en geel rijpend naar blauwzwart van kleur, na de eerste
nachtvorsten vindt de laatste rijping plaats, het looizuur breekt dan af en
de vruchtjes zijn zoet tot iets zuur. Lekker om vers te eten of voor gebak,
desserts, drogen etc. De struiken tot kleine bomen krijgen een prachtige
herfstkleur vlak voordat de bladeren vallen.
In de Hortus Botanicus van Leiden staat een Lotusboom, die daar in 1736
is geplant!
Voor de bestuiving heeft deze ‘Vrouw’ een mannetje nodig, zie 822395

Onze enige inheemse conifeer! Je hebt een
mannelijke en vrouwelijke plant nodig, in de
natuur moet je geluk hebben als die in elkaars
“windnabijheid” staan, maar wij bieden ze dus
als echtpaar aan! Ze groeien het beste op zanderige grond, maar niet te
zuur, in Nederland is de struik sinds 2017 wettelijk beschermd. De bessen
zijn heel populair als smaakmaker van gedestilleerde dranken, maar ook
bij marinades voor wild of op smaak brengen van zuurkool. Het blad
gebruik je bij het grillen van vis. Er zijn ook veel geneeskrachtige
werkingen bekend van de jeneverbes, niet allen zijn bewezen, altijd
voorzichtig blijven dus!
Let op: als de struiken de roestschimmel krijgen (vaak herkenbaar aan het
afsterven van takken) dan steken ze ook perenbomen in de omgeving aan.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822360.1 2 planten 

€ 12,00

Jostabes
Ribes x culverwellii
(Engels: Jostaberry)
Deze zwarte bes is rijk aan vitamine C en is
ontstaan uit een kruising tussen een zwarte
bes en een kruisbes. De planten groeien fors,
hebben geen stekels en geven flink wat trosjes
van 3-6 vruchten, de jostabessen.

€ 5,95

Judasboom

WE STELLEN EEN COLLECTIE SAMEN VAN 5
OF 10 RASSEN (DEELS VERSCHILLEND),
WAARMEE JE LEKKER KAN EXPERIMENTEREN
EN DIE ELKAAR BESTUIVEN!
De op bosbessen lijkende vruchten van dit struikvormige familielid van de
kamperfoelie hebben een aangename, zoete smaak (met een klein
zuurtje) en worden vers gegeten (in een dessert bijvoorbeeld) en (al
eeuwen) verwerkt tot jam, sap, moes of compote: zeer gezond! De bes is
langwerpig en berijpt blauw. De ruim 1,5 m hoge struik groeit het best in
de zon (tot iets schaduw) in vrijwel elke vochthoudende grond en zijn
weinig ziektegevoelig.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Jeneverbes Vrouw + Man

822370.1 1 plant 

Lonicera caerulea
(Engels: Sweet Berry Honeysuckle,
Haskap)

Kaki, Persimoen en Dadelpruim
Deze bladverliezende bomen (3-5 m) groeien
in de subtropen en kunnen in toenemende mate goed bij ons groeien en
vrucht geven. Geef ze wel een zonnige plek, liefst beschermd tegen
noorden- en oostenwind. Ze zijn alle 3 soorten van het geslacht Diospyros,
we krijgen steeds meer succesvolle rassen.
Sommige rassen zijn wrang (astringent) totdat ze geheel rijp zijn, dit
wordt veroorzaakt door looizuur (tannine), maar de rijpe vruchten zijn dan
ook hemels lekker! Andere rassen missen deze wrange smaak en kunnen
zelfs gegeten worden als ze nog een “bite” hebben. Rijpe vruchten zijn rijk
aan vitamine A en C.
Enkele rassen zijn zelfbestuivend en dan pitloos, ze blijven dan echter wel
vaak kleiner en vallen eerder af. Diezelfde rassen geven bij kruisbestuiving
grotere vruchten met pitten.
De bomen bloeien rond mei met onopvallende bloemen, voor een goede
productie is het nuttig om verschillende rassen aan te planten. We leveren
planten, die hun zwakste periode achter de rug hebben, bij een strenge
winter is bescherming de eerste 5 jaar wel aan te bevelen. Vogels kunnen
de vruchten aanpikken, een vogelnet helpt daartegen, laat de vruchten
ook na bladval nog narijpen, een lichte nachtvorst helpt bij de afbraak van
de looizuren. Iets onrijp oogsten en laten rijpen (met ander rijp fruit) lukt
meestal heel goed. Snoei niet teveel, maar houd wel lucht en licht in de
bomen.

€ 5,95

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Honingbes, Blauwe De Collectie

De bestuiver voor 822396. Zonder bevruchting
geven de vrouwelijke planten kleinere vruchten
(1 cm) die dan wel pitloos zijn.

Cercis siliquastrum
(Engels: Judas Tree)

Leveringsmaanden: het gehele jaar

De bloemknoppen kunnen in het zuur worden
ingelegd als een heerlijke specerij en de
bloemetjes zelf zijn een lekkernij in de salade:
een beetje zoet en een beetje zuur! De verse,
roze peultjes zijn rauw ook heel smakelijk, kortom een boom om van te
smullen...
De Judasboom is een naaktbloeier waarbij de roze bloemetjes in mei
groepsgewijs op de kale takken en de stam (!) staan. Een opvallende
verschijning in een tuin! Een ietwat bizarre verklaring voor de naam is de
overlevering dat Judas (de verrader van Jezus) zich zou hebben verhangen
aan deze mooie boom. Hoe dan ook: na de bloei loopt het hartvormige
blad uit en worden de lange roodbruine peulen met de zaden gevormd. De
hoogte van de langzaam groeiende boom bedraagt uiteindelijk circa 8-10
m. Vanwege deze geringe hoogte is het boompje geschikt voor de wat
kleinere (stads)tuin.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822390.1 1 zeer jonge plant 

Kaki, Persimoen en Dadelpruim
Deze bladverliezende bomen (3-5 m) groeien in de subtropen en kunnen
in toenemende mate goed bij ons groeien en vrucht geven. Geef ze wel
een zonnige plek, liefst beschermd tegen noorden- en oostenwind. Ze zijn
alle 3 soorten van het geslacht Diospyros, we krijgen steeds meer
succesvolle rassen.
Sommige rassen zijn wrang (astringent) totdat ze geheel rijp zijn, dit
wordt veroorzaakt door looizuur (tannine), maar de rijpe vruchten zijn dan
ook hemels lekker! Andere rassen missen deze wrange smaak en kunnen
zelfs gegeten worden als ze nog een “bite” hebben. Rijpe vruchten zijn rijk
aan vitamine A en C.
Enkele rassen zijn zelfbestuivend en dan pitloos, ze blijven dan echter wel
vaak kleiner en vallen eerder af. Diezelfde rassen geven bij kruisbestuiving
grotere vruchten met pitten.
De bomen bloeien rond mei met onopvallende bloemen, voor een goede
productie is het nuttig om verschillende rassen aan te planten. We leveren
planten, die hun zwakste periode achter de rug hebben, bij een strenge
winter is bescherming de eerste 5 jaar wel aan te bevelen. Vogels kunnen
de vruchten aanpikken, een vogelnet helpt daartegen, laat de vruchten
ook na bladval nog narijpen, een lichte nachtvorst helpt bij de afbraak van
de looizuren. Iets onrijp oogsten en laten rijpen (met ander rijp fruit) lukt
meestal heel goed. Snoei niet teveel, maar houd wel lucht en licht in de
bomen.

€ 4,95

822390.2 1 jonge plant 

€ 9,95

822390.3 1 plant (200-250cm) 

€ 35,00

822390.4 1 plant (125-150cm) 

€ 25,00

822396.1 1 plant 

€ 19,95
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Kaki 'Fuyu' / 'Fuyugaki'

Kaki 'Jiro'

Diospyros kaki

Diospyros kaki

Diospyros kaki

Dit is een zeer populair Kaki-ras in de
professionele teelt en redelijk winterhard. De
bomen zijn zelfbestuivend, (dan) zaadloos en
geven toch flink grote, oranjerode vruchten.
Dit ras is volledig vrij van looizuur, dus kan ook
iets onrijp gegeten worden. Bij zeer rijke dracht is vruchtdunning aan te
bevelen. Geef ze een extra beschutte plek voor goede en gezonde groei.
We leveren geënte planten, die na 3 jaar vrucht kunnen dragen.

Een tamelijk klein blijvende boom met een
grote oogst, regelmatige (laat rijpende)
vruchtgroei en afwezigheid van looizuur. De
vruchten kunnen iets onrijp (nog knapperig
van structuur) ook goed gegeten worden, ze
zijn dan al voldoende zoet. Rijp is het vruchtvlees sappig, geel tot
oranjerood, verrukkelijk en aromatisch! Dit ras blijkt zeer winterhard te
zijn, een ideaal ras voor de hobbyist. We leveren geënte planten, die na 3
jaar vrucht kunnen dragen.

Deze oude Japanse selectie (rond 1800) wordt
nog steeds zeer gewaardeerd! De boompjes
groeien krachtig en hebben een hoge
koudetoleratie. De oranje vruchten herbergen
het heerlijk zoete oranjerode vruchtvlees.
Reken op een oogst in november, het blad is er dan al af... De vruchten
bevatten overigens geen looizuur, dus kunnen in iets onrijpere fase heerlijk
geknabbeld worden. Voor de professionele kweker is belangrijk: zeer hoge
productiviteit en een goede vruchtkwaliteit. We leveren geënte planten,
die na 3 jaar vrucht kunnen dragen.

Kaki, Persimoen en Dadelpruim
Deze bladverliezende bomen (3-5 m) groeien in de subtropen en kunnen
in toenemende mate goed bij ons groeien en vrucht geven. Geef ze wel
een zonnige plek, liefst beschermd tegen noorden- en oostenwind. Ze zijn
alle 3 soorten van het geslacht Diospyros, we krijgen steeds meer
succesvolle rassen.
Sommige rassen zijn wrang (astringent) totdat ze geheel rijp zijn, dit
wordt veroorzaakt door looizuur (tannine), maar de rijpe vruchten zijn dan
ook hemels lekker! Andere rassen missen deze wrange smaak en kunnen
zelfs gegeten worden als ze nog een “bite” hebben. Rijpe vruchten zijn rijk
aan vitamine A en C.
Enkele rassen zijn zelfbestuivend en dan pitloos, ze blijven dan echter wel
vaak kleiner en vallen eerder af. Diezelfde rassen geven bij kruisbestuiving
grotere vruchten met pitten.
De bomen bloeien rond mei met onopvallende bloemen, voor een goede
productie is het nuttig om verschillende rassen aan te planten. We leveren
planten, die hun zwakste periode achter de rug hebben, bij een strenge
winter is bescherming de eerste 5 jaar wel aan te bevelen. Vogels kunnen
de vruchten aanpikken, een vogelnet helpt daartegen, laat de vruchten
ook na bladval nog narijpen, een lichte nachtvorst helpt bij de afbraak van
de looizuren. Iets onrijp oogsten en laten rijpen (met ander rijp fruit) lukt
meestal heel goed. Snoei niet teveel, maar houd wel lucht en licht in de
bomen.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822400.1 1 plant 

€ 19,95

Kaki 'O'gosho'

Kaki, Persimoen en Dadelpruim
Deze bladverliezende bomen (3-5 m) groeien in de subtropen en kunnen
in toenemende mate goed bij ons groeien en vrucht geven. Geef ze wel
een zonnige plek, liefst beschermd tegen noorden- en oostenwind. Ze zijn
alle 3 soorten van het geslacht Diospyros, we krijgen steeds meer
succesvolle rassen.
Sommige rassen zijn wrang (astringent) totdat ze geheel rijp zijn, dit
wordt veroorzaakt door looizuur (tannine), maar de rijpe vruchten zijn dan
ook hemels lekker! Andere rassen missen deze wrange smaak en kunnen
zelfs gegeten worden als ze nog een “bite” hebben. Rijpe vruchten zijn rijk
aan vitamine A en C.
Enkele rassen zijn zelfbestuivend en dan pitloos, ze blijven dan echter wel
vaak kleiner en vallen eerder af. Diezelfde rassen geven bij kruisbestuiving
grotere vruchten met pitten.
De bomen bloeien rond mei met onopvallende bloemen, voor een goede
productie is het nuttig om verschillende rassen aan te planten. We leveren
planten, die hun zwakste periode achter de rug hebben, bij een strenge
winter is bescherming de eerste 5 jaar wel aan te bevelen. Vogels kunnen
de vruchten aanpikken, een vogelnet helpt daartegen, laat de vruchten
ook na bladval nog narijpen, een lichte nachtvorst helpt bij de afbraak van
de looizuren. Iets onrijp oogsten en laten rijpen (met ander rijp fruit) lukt
meestal heel goed. Snoei niet teveel, maar houd wel lucht en licht in de
bomen.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822407.1 1 plant 

€ 19,95

Kaki, Persimoen en Dadelpruim
Deze bladverliezende bomen (3-5 m) groeien in de subtropen en kunnen
in toenemende mate goed bij ons groeien en vrucht geven. Geef ze wel
een zonnige plek, liefst beschermd tegen noorden- en oostenwind. Ze zijn
alle 3 soorten van het geslacht Diospyros, we krijgen steeds meer
succesvolle rassen.
Sommige rassen zijn wrang (astringent) totdat ze geheel rijp zijn, dit
wordt veroorzaakt door looizuur (tannine), maar de rijpe vruchten zijn dan
ook hemels lekker! Andere rassen missen deze wrange smaak en kunnen
zelfs gegeten worden als ze nog een “bite” hebben. Rijpe vruchten zijn rijk
aan vitamine A en C.
Enkele rassen zijn zelfbestuivend en dan pitloos, ze blijven dan echter wel
vaak kleiner en vallen eerder af. Diezelfde rassen geven bij kruisbestuiving
grotere vruchten met pitten.
De bomen bloeien rond mei met onopvallende bloemen, voor een goede
productie is het nuttig om verschillende rassen aan te planten. We leveren
planten, die hun zwakste periode achter de rug hebben, bij een strenge
winter is bescherming de eerste 5 jaar wel aan te bevelen. Vogels kunnen
de vruchten aanpikken, een vogelnet helpt daartegen, laat de vruchten
ook na bladval nog narijpen, een lichte nachtvorst helpt bij de afbraak van
de looizuren. Iets onrijp oogsten en laten rijpen (met ander rijp fruit) lukt
meestal heel goed. Snoei niet teveel, maar houd wel lucht en licht in de
bomen.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822415.1 1 plant 

€ 19,95

Kaki ‘Hana Fuyu’ / ‘Yotsundani' /
'Giant Fuyu'

Kaki-Persimoen ‘Nikita´s Gift’

Diospyros kaki

Diospyros kaki x virginiana

Een matig sterk groeiende boom met een
redelijke oogst, regelmatige (middellaat
rijpende) vruchtgroei en afwezigheid van
looizuur. De vruchten kunnen iets onrijp (nog
knapperig van structuur) ook goed gegeten worden, ze zijn dan al
voldoende zoet. Rijp is het vruchtvlees sappig, rood, verrukkelijk en
aromatisch! Een ideaal ras voor de hobbyist. We leveren geënte planten,
die na 3 jaar vrucht kunnen dragen.

Deze kruising tussen Kaki en Persimoen heeft
(in verhouding) iets meer kenmerken van de
Kaki en is zeer winterhard. De oranje-rode
vruchten worden ongeveer 7 cm, halverwege
de groei zal vrucht(uit)dunning zorgen voor
iets grotere vruchten. We leveren geënte planten, die na 3 jaar vrucht
kunnen dragen.

Een kruising tussen Kaki en Persimoen, die
heeft geresulteerd in een zeer winterhard
boompje. De vruchten rijpen tamelijk laat en
smaken zoet als abrikozen, mits geheel rijp.
We leveren geënte planten, die na 3 jaar
vrucht kunnen dragen.

Kaki, Persimoen en Dadelpruim
Deze bladverliezende bomen (3-5 m) groeien in de subtropen en kunnen
in toenemende mate goed bij ons groeien en vrucht geven. Geef ze wel
een zonnige plek, liefst beschermd tegen noorden- en oostenwind. Ze zijn
alle 3 soorten van het geslacht Diospyros, we krijgen steeds meer
succesvolle rassen.
Sommige rassen zijn wrang (astringent) totdat ze geheel rijp zijn, dit
wordt veroorzaakt door looizuur (tannine), maar de rijpe vruchten zijn dan
ook hemels lekker! Andere rassen missen deze wrange smaak en kunnen
zelfs gegeten worden als ze nog een “bite” hebben. Rijpe vruchten zijn rijk
aan vitamine A en C.
Enkele rassen zijn zelfbestuivend en dan pitloos, ze blijven dan echter wel
vaak kleiner en vallen eerder af. Diezelfde rassen geven bij kruisbestuiving
grotere vruchten met pitten.
De bomen bloeien rond mei met onopvallende bloemen, voor een goede
productie is het nuttig om verschillende rassen aan te planten. We leveren
planten, die hun zwakste periode achter de rug hebben, bij een strenge
winter is bescherming de eerste 5 jaar wel aan te bevelen. Vogels kunnen
de vruchten aanpikken, een vogelnet helpt daartegen, laat de vruchten
ook na bladval nog narijpen, een lichte nachtvorst helpt bij de afbraak van
de looizuren. Iets onrijp oogsten en laten rijpen (met ander rijp fruit) lukt
meestal heel goed. Snoei niet teveel, maar houd wel lucht en licht in de
bomen.

Kaki, Persimoen en Dadelpruim
Deze bladverliezende bomen (3-5 m) groeien in de subtropen en kunnen
in toenemende mate goed bij ons groeien en vrucht geven. Geef ze wel
een zonnige plek, liefst beschermd tegen noorden- en oostenwind. Ze zijn
alle 3 soorten van het geslacht Diospyros, we krijgen steeds meer
succesvolle rassen.
Sommige rassen zijn wrang (astringent) totdat ze geheel rijp zijn, dit
wordt veroorzaakt door looizuur (tannine), maar de rijpe vruchten zijn dan
ook hemels lekker! Andere rassen missen deze wrange smaak en kunnen
zelfs gegeten worden als ze nog een “bite” hebben. Rijpe vruchten zijn rijk
aan vitamine A en C.
Enkele rassen zijn zelfbestuivend en dan pitloos, ze blijven dan echter wel
vaak kleiner en vallen eerder af. Diezelfde rassen geven bij kruisbestuiving
grotere vruchten met pitten.
De bomen bloeien rond mei met onopvallende bloemen, voor een goede
productie is het nuttig om verschillende rassen aan te planten. We leveren
planten, die hun zwakste periode achter de rug hebben, bij een strenge
winter is bescherming de eerste 5 jaar wel aan te bevelen. Vogels kunnen
de vruchten aanpikken, een vogelnet helpt daartegen, laat de vruchten
ook na bladval nog narijpen, een lichte nachtvorst helpt bij de afbraak van
de looizuren. Iets onrijp oogsten en laten rijpen (met ander rijp fruit) lukt
meestal heel goed. Snoei niet teveel, maar houd wel lucht en licht in de
bomen.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Kaki, Persimoen en Dadelpruim
Deze bladverliezende bomen (3-5 m) groeien in de subtropen en kunnen
in toenemende mate goed bij ons groeien en vrucht geven. Geef ze wel
een zonnige plek, liefst beschermd tegen noorden- en oostenwind. Ze zijn
alle 3 soorten van het geslacht Diospyros, we krijgen steeds meer
succesvolle rassen.
Sommige rassen zijn wrang (astringent) totdat ze geheel rijp zijn, dit
wordt veroorzaakt door looizuur (tannine), maar de rijpe vruchten zijn dan
ook hemels lekker! Andere rassen missen deze wrange smaak en kunnen
zelfs gegeten worden als ze nog een “bite” hebben. Rijpe vruchten zijn rijk
aan vitamine A en C.
Enkele rassen zijn zelfbestuivend en dan pitloos, ze blijven dan echter wel
vaak kleiner en vallen eerder af. Diezelfde rassen geven bij kruisbestuiving
grotere vruchten met pitten.
De bomen bloeien rond mei met onopvallende bloemen, voor een goede
productie is het nuttig om verschillende rassen aan te planten. We leveren
planten, die hun zwakste periode achter de rug hebben, bij een strenge
winter is bescherming de eerste 5 jaar wel aan te bevelen. Vogels kunnen
de vruchten aanpikken, een vogelnet helpt daartegen, laat de vruchten
ook na bladval nog narijpen, een lichte nachtvorst helpt bij de afbraak van
de looizuren. Iets onrijp oogsten en laten rijpen (met ander rijp fruit) lukt
meestal heel goed. Snoei niet teveel, maar houd wel lucht en licht in de
bomen.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822405.1 1 plant 

822410.1 1 plant 

Kaki-Persimoen 'Russian Beauty'

€ 19,95

Diospyros kaki x virginiana

822420.1 1 plant 

€ 19,95

€ 19,95
Kastanje, Tamme 'Lyon'
Castanea sativa
(Engels: Sweet Chestnut)
Voor mensen met een (zeer) grote tuin of voor
een perceel waar een grote boom (25-35 m)
mag staan... In een pot van 1 m³ kan je er
ook een grote bonsai van maken. De Kelten
brachten de boom naar Noord-Europa, de Romeinen zorgden voor de
verdere verspreiding... Wie kent niet de vuurkorven met gepofte
kastanjes? Je kan de kastanjes dus roosteren, maar makkelijker is het om
deze te koken. In veel landen, onder andere in Frankrijk, Zuid-Tirol en
Hongarije is de kastanjepuree ("Crème de Marron", "Gesztenyepüré")
geliefd in desserts of als bijgerecht. Het is in blik of gemalen uit de
diepvries te koop. In talloze landen in met name Midden-Europa worden
hete kastanjes in de winter op straat verkocht aan voorbijgangers (in
Zwitserland bijvoorbeeld heten ze 'Marroni').

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822460.1 1 plant Zaailing 

€ 5,95

822460.2 1 plant (40-60cm) 

€ 19,95
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Kastanje, Tamme 'Anny's
Summer Red'

Groene Kiwi (Vrouwelijk)
'Hayward'

Castanea sativa
(Engels: Sweet Chestnut)

Actinidia deliciosa
(Engels: Kiwifruit, Chinese
Gooseberry)

Voor deze extra sierlijke Tamme Kastanje is
wat minder ruimte nodig, de hoogte is 6-8 m.
Het jonge blad is diep bruinrood en verkleurt
in de zomer naar donkergroen om in de herfst prschtige goudgeel te
eindigen. Opvallend is ook de iets gedraaide stam. Na enige jaren kan je
de eerst oogst van heerlijke tamme kastanjes verwachten!

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822462.1 1 plant (60-100 cm) 

€ 19,95

Dit ras is de absolute marktleider! Tamelijk
laat, zeer goed te bewaren en ook goed
narijpend. Geeft grote, smakelijke vruchten. Deze vrouwelijke plant heeft
een mannelijke plant in de nabijheid nodig.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822530.1 1 jonge plant 

€ 8,95

VANAF HERFST 2020 WEER LEVERBAAR. Deze
kers blijft klein, 2-3 m, en zeer geschikt voor
de kleinere tuin. Na de fantastische witroze
bloei ontstaan kleine, rode, zoetzure kersen. In
Azië wordt deze soort enorm veel geteeld vanwege de goede smaak (voor
gezonde sappen, jam, wijn en inmaakpotten) maar ook als sierplant,
bijenplant en/of windhaag. De plant is zelfbestuivend en zeer ziekte- en
koubestendig.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
€ 7,50

Kers, Struik 'Carmine Jewel'
Prunus cerasus x fruticosa
LEVERBAAR VANAF HERFST 2020. Dat is
handig als je geen grote tuin hebt maar wel
van zure kersen houdt: een struikvormige kers!
Deze plant wordt zo’n 2 meter hoog en breed
en geeft een enorme oogst aan zeer
donkerrode vruchten.
Dit is het resultaat van talloze kruisingen tussen de Morel (Kriek) en de
Steppenkers (Dwergkers), begonnen in de 1940-er jaren door de
Canadees Dr. Les Kerr en voortgezet door de Universiteit van
Saskatchewan. Pas in 1999 was ‘Carmine Jewel’ klaar en het duurde
daarna nog minstens 10 jaar voordat ze voldoende geteeld waren voor de
wereldmarkt. De planten zijn zeer winterhard en zowel voor verwerking tot
sappen en jam als ook rauw te gebruiken. Je moet dan wel van een
“zuurtje” houden (zoals ik), de vruchten zitten boordevol smaak en antioxydanten.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822470.1 1 jonge plant 

€ 9,95

822470.2 1 plant 

€ 19,95

Kiespijnboom
Zanthoxylum simulans
(Engels: Szechuan Pepper)
Een zeldzame, sterke heester tot kleine boom
uit Noord- tot Midden-China. Na 10 jaar is de
slanke struik 2,5m. Na de groengele tot witte
bloei in juni ontstaan de rode naar zwart
rijpende vruchtjes. Deze zijn een pittige specerij, sterker en heter dan
zwarte peper. De hele vruchtjes kunnen worden meegekookt, na drogen
(eventueel roosteren) en malen ontstaat een zeer sterke tafelpeper. Verder
zijn voor deze plant vele medicinale toepassingen bekend, vooral op het
gebied van darmaandoeningen en vochtafdrijving. De wortels worden zelfs
gebruikt na een giftige slangenbeet! De planten zijn éénhuizig en
zelfbestuivend, 1 plant is dus voldoende om peperkorrels te oogsten. Geef
de planten een schaduwrijke, vochtige, maar wel goed gedraineerde
plaats. De plant heeft stekels, die later op de bast doorgroeien tot
decoratieve knobbels! Tenslotte: de plant is goed tot een decoratieve
bonsai te telen! De naam: Native Americans kauwden op de schors en
bessen om kiespijn te verlichten.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
€ 9,95

LEVERBAAR VANAF 2020.
Zeer winterharde klimmer met een flinke
groeikracht. De zoete vruchtjes zijn veel
kleiner dan de grote harige broer en de schil is onbehaard, ongeveer zo
groot als een druif. Ze hebben een nog hoger vitamine C-gehalte dan de
gewone kiwi.
‘Purpurna Sadowa’ heeft een bijzonder diepe kleur: purperrood van binnen
en van buiten en heeft een zeer goede smaak! Zet een mannelijke plant in
de buurt voor de nodig bestuiving, bijvoorbeeld ‘Weiki’(822560)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
Kiwi (Vrouwelijk) 'Green Light'
Actinidia deliciosa
(Engels: Kiwifruit, Chinese
Gooseberry)
VANAF DE NAZOMER 2020 WEER LEVERBAAR.
Dit ras rijpt een maand vroeger (oktober) dan
de marktleider ‘Hayward’, zijn iets kleiner en
extra geschikt voor ons klimaat. Het zijn tweehuizige planten, je hebt dus
een mannelijk ras (bijvoorbeeld ‘Atlas’ 822510) nodig voor de bestuiving.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
€ 19,95

Grote Rode Kiwibes (Vrouwelijk)
'Ken's Red'
Actinidia arguta var. cordifolia x
melanandra
(Engels: Red Kiwifruit)
Dit fraaie ras is door de Nieuw-Zeelandse
veredelaar Ken Nobbs ontwikkeld uit een
kruising van Actinidia arguta var. cordifolia met Actinidia melanandra. Het
is een ras met relatief grote vruchten die een variërende schakering
hebben van rood tot donkerrood in zowel het vruchtvlees als in de schil.
De kleurintensiteit varieert van jaar tot jaar. De vruchten hebben een zeer
aangename smaak. De vruchten worden niet snel zacht en zijn daardoor
geschikt voor transport. Ze groeien aan vrouwelijke planten, er is dus een
mannelijke bestuiver nodig om bevruchting te krijgen: zie 822550 ‘Weiki’.
‘s Zomer hebben de bladeren de neiging iets slap te hangen: geen paniek
het is de aard van dit ras.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822535.1 1 jonge plant 

€ 8,95

822535.2 1 volwassen plant 

€ 50,00

Kiwi (Zelfbestuivend) 'Jenny'
Actinidia deliciosa
(Engels: Kiwifruit, Chinese
Gooseberry)
Speciaal voor de hobbyist werd deze
tweeslachtige, éénhuizige soort in een
onderzoekstation in Duitsland ontwikkeld.
(tweeslachtig = zowel stamper als meeldraden aan 1 bloem, éénhuizig =
mannelijke en vrouwelijke organen binnen 1 plant). Deze plant heeft dus
geen extra bestuiver nodig, hoewel 2 planten wel betere bestuiving geven.
Jenny groeit flink en is zeer winterhard. De lichtroze bloei wordt gevolgd
door vrij kleine, maar smakelijke kiwi’s.

822540.1 1 jonge plant 

Actinidia deliciosa
(Engels: Kiwifruit, Chinese
Gooseberry)

Actinidia arguta x polygama
(Engels: Mini Kiwi)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822510.1 1 jonge plant 

€ 9,95

Mini-Kiwi (Zelfbestuivend) 'Issai'

Wie is mannelijker dan de sterke Atlas, de
drager van de wereldbol? Een toepasselijke
naam voor deze goede mannelijke bestuiver
van vrouwelijke kiwi’s

€ 8,95

Zeer winterharde klimmer met een flinke
groeikracht. De zoete vruchtjes zijn veel
kleiner dan de grote harige broer en de schil is
onbehaard. Ze hebben een nog hoger vitamine
C-gehalte dan de gewone kiwi. ‘Issai’ is een Japans ras, is zelfbestuivend
en geeft al vanaf het 2e jaar de eerste (bescheiden) oogst! O.a. door het
kleinere blad ook zeer bestand tegen zeewind.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822550.1 1 plant 

€ 9,95

Actinidia arguta x purpurea (?)
(Engels: Mini Kiwi)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
Kiwi (Mannelijk) 'Atlas'

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Rode Mini-Kiwi (Vrouwelijk)
'Purpurna Sadowa'

De bekende kiwi met groen vruchtvlees
bestaat nu ook met goudgeel vruchtvlees:
heerlijk zacht en zoet! Net als de grote groene
rassen heeft deze een mannelijke bestuiver
nodig, bijvoorbeeld ons nr. 822510 ‘Atlas’.

822533.1 1 plant 

Zeer winterharde klimmer met een flinke
groeikracht. De zoete vruchten zijn smaller,
maar bijna even lang dan de grote harige
broer (3,5x5 cm) en de schil is onbehaard. Ze
rijpen van groen naar geelgroen en hebben een nog hoger vitamine Cgehalte dan de gewone kiwi. ‘Jumbo’ is een Italiaans ras, dat het mannetje
‘Weiki’ nodig heeft ter bestuiving en geeft vanaf het 3e jaar de eerste
(bescheiden) oogst! O.a. door het kleinere blad ook zeer bestand tegen
zeewind.

822555.1 1 plant 

Actinidia deliciosa
(Engels: Golden Kiwifruit)

Prunus tomentosa
(Engels: Nanking Cherry)

822490.1 1 plant 

Actinidia arguta
(Engels: Mini Kiwi)

Gele Kiwi (Vrouwelijk) 'Goldy'

Kers, Nanking

822468.1 1 (jonge) plant 

Mini-Kiwi (Vrouwelijk) 'Jumbo'

€ 9,95

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822556.1 1 plant 

€ 15,00

Gele Kiwi (Vrouwelijk) 'Soreli'
Actinidia chinensis
(Engels: Golden Kiwifruit)
IN DE LOOP VAN 2022 LEVERBAAR.
Dit is een van de vroegst oogstbare gele kiwi’s,
dus ideaal voor ons klimaat! De groei is niet al
te uitbundig. De vruchten zijn bijna haarloos
en hebben sappig, zoetzuur en geel vruchtvlees. Het zijn tweehuizige
planten, je hebt dus een mannelijk ras (bijvoorbeeld ‘Atlas’ 822510) nodig
voor de bestuiving.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822557.1 1 plant 

€ 19,95
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Mini-Kiwi 'Parasol Geneva' of
'Parasol Ananasnaya' of beide

Mini-Kiwi “De Beauty's en de
Strongly”

Mini-Kiwi 'Big Beauty' / 'Green
Beauty'

Actinidia arguta
(Engels: Mini Kiwi)

Actinidia arguta
(Engels: Mini Kiwi)

Actinidia arguta
(Engels: Mini Kiwi)

EENMALIGE BUITENKANS!
We verkopen al enkele jaren de zeldzame
Parasolvorm van de Minikiwi. Die staat al bij
veel klanten te pronken... Dit werd ook opgemerkt door een Belgische
kweker, die door omstandigheden zijn veld van 360 Parasolkiwi’s moet
verkopen. Het veld moet in de herfst leeg zijn...

OP INSCHRIJVING, LEVERBAAR VANAF BEGIN
APRIL.
Unieke Kiwibessen uit België!
De kiwibes (ook wel mini-kiwi, grape kiwi of coctail kiwi genoemd) is sterk
in ontwikkeling. De Hogeschool in Gent is voor een beperkte kwekersgroep
de ideale rassen en teeltmethode aan het ontwikkelingen en uittesten. Al
in een vroeg stadium werd ik benaderd om in de particuliere branche
mooie rassen te introduceren. Na ruim 10 jaar experimenteren mogen we
de eerste rassen van topkwaliteit aan jullie voorstellen. Elk jaar willen we
een wisselende collectie aanbieden, de rassen zijn exclusief alleen bij ons
te koop!
Het is een sterk groeiende, zeer winterharde slingerplant met vruchten ter
grootte van een grote druif, ze zijn in zijn geheel, dus met schil en al te
eten. Net als de harige, grote kiwi is het vruchtvlees heerlijk zoet en vol
vitamine C, nuttige mineralen en anti-oxidanten.
Wie eenmaal deze bessen heeft geproefd is meteen verkocht: heerlijk zo
vers van de plant, je maakt van de overvloedige oogst ook een heerlijke
jam of moes, je kan ze drogen en er wordt een bijzondere wijn van
gemaakt. Kiwibessen gedoopt in gesmolten chocolade: mmmmm!

‘Big Beauty' draagt een grote oogst van
middengrote vruchten met groen vruchtvlees.
Ze bloeien eind juni en zijn half oktober
oogstbaar. Voor meer info, zie de collectie 822565

Leveringsmaanden: mei t/m december

Het voordeel van deze Parasolvormige snoeiwijze is, dat de boompjes
weinig ruimte innemen. Anders zou je de kiwi langs een muur van 4 meter
moeten geleiden. Het duurt minstens 10 jaren voordat de boompjes
zelfstandig kunnen staan, dus er is al veel kweekwerk gebeurd! Daarom
zijn deze boompjes normaal pittig geprijsd, (minimaal € 150,00 per stuk).
We kunnen deze mooie parasol boompjes nu zeer voordelig aanbieden,
vooral ophalen is aantrekkelijk, bij verzenden komen er kosten bij. De
stamhoogte is 2 meter.

Dit pakket bestaat uit 2 vrouwelijke en 1 mannelijke variëteit.
a. ‘Purple Beauty' geeft een overvloed aan kleine, paarsachtige vruchten
met roze vruchtvlees en een stevige schil. Ze bloeien half juni en zijn begin
oktober oogstbaar.
b. ‘Big Beauty' draagt een grote oogst van middengrote, groene vruchten
met groen vruchtvlees. Ze bloeien eind juni en zijn half oktober oogstbaar.
c. ‘Strongly' is het mannetje, deze bloeit in dezelfde periode als de 2
Beauty's en levert zeer gezond stuifmeel voor een gegarandeerde
bevruchting.
Deze 3 planten zijn alleen als set te koop. We leveren 2-jarige planten.

Let op:

Leveringsmaanden: vanaf april

•

822565.1 Collectie 

We bieden 2 prachtige rassen aan:
‘Geneva’
De smakelijke vruchten rijpen vroeg en zijn groen met aan de zonkant en
bij rijping een sierlijke, rode kleur. Het vruchtvlees is groen-rood
gemarmerd en heerlijk zoet. Het ras is in de VS ontwikkeld door het
Geneva Research Station.
‘Ananasnaya’
Een zeer geliefd ras! Ook deze vormt een overvloed aan (eerst) groene en
later (door zonlicht) versierd met rode blos. De vruchten hebben een goed
aroma en een zoete, intense smaak. Het ras is in Rusland ontstaan.
Voor beide rassen is de bestuiving door een mannelijk bloeiende Minikiwi
nodig, kwekers planten 1 man voor 10 vrouwtjes. Een goede bestuiver is
de ‘Weiki’ of ‘Manny’ (zie 822560)

Als je 2 vrouwelijke planten koopt, dan proberen we zoveel mogelijk de
beide rassen te geven, dit lukt echter vanwege ongelijke voorraad niet
altijd.

Opmerking: de boompjes zijn (door tijdgebrek van de kweker) niet altijd
trouw rechtgebonden. De stammen zijn nu tamelijk krom, maar nog
flexibel genoeg om in fases recht te binden aan een paaltje. Gebruik
bindband of zacht touw. In enkele jaren heb je weer kaarsrechte
stammetjes!

Leveringsmaanden: vanaf oktober
822559.1 1 plant 'Geneva'

€ 75,00

822559.2 1 plant 'Ananasnaya'

€ 75,00

822559.3 2 planten

€ 100,00

Mini-Kiwi (Mannelijk) 'Weiki' /
'Manny'
Actinidia arguta
(Engels: Mini Kiwi)
Een van de beste mannelijke bestuiver voor
alle mini-kiwi’s. Ook aan te bevelen bij zgn.
“zelfbestuivers” omdat deze niet altijd goed
vruchtzetten en een mannetje zeer zullen waarderen...! Zeer winterharde
klimmer met een flinke groeikracht. O.a. door het kleinere blad ook zeer
bestand tegen zeewind. Het eerste jaar goed beschermen, zorg voor
goede drainage, een zeer natte en zachte winter is niet zo gunstig.

Leveringsmaanden: oktober t/m december
822560.1 1 jonge plant 

€ 8,95

822560.2 1 volwassen plant 

€ 50,00

Mini-Kiwi (Mannelijk) 'Strongly'
Actinidia arguta
(Engels: Mini Kiwi)
Een van de beste mannelijke bestuiver voor de
beide Beauty rassen (822568 en 822569) maar
ook inzetbaar voor de andere alle mini-kiwi’s.
Ook aan te bevelen bij zgn. “zelfbestuivers”
omdat deze niet altijd goed vruchtzetten en een mannetje zeer zullen
waarderen...! Zeer winterharde klimmer met een flinke groeikracht. O.a.
door het kleinere blad ook zeer bestand tegen zeewind. Het eerste jaar
goed beschermen, zorg voor goede drainage, een zeer natte en zachte
winter is niet zo gunstig.

€ 35,00

€ 9,95

822569.1 1 plant 

€ 15,00

Koenoekam
Diospyros ramulosa
(Engels: Namaqua Firesticks)
VOORLOPIG NIET LEVERBAAR…
Aan de groenblijvende struik verschijnen na de
geurende, groenwitte bloemen de
pruimachtige vruchten, die in Afrika populair
zijn! Haal de planten binnen vanaf eind september, ze houden niet van kou
en zeker niet van vorst!

Kornoeljekers 'Aurea'
Cornus mas
(Engels: Cornelian Cherry)
VANAF NAZOMER 2022 WEER BESCHIKBAAR.
Deze variëteit combineert een hoge sierwaarde
(door het lichtgroene blad) met een rijke
vruchtzetting van middenkleine vruchten met
goede smaak! De vruchten vallen bij rijping niet af. Voor onderlinge
vruchtzetting plant je een ander ras Kornoeljekers (Cornus mas) of een
Japanse Kornoelje (Cornus officinalis) in de buurt.

Mini-Kiwi “De Parasol en het
Mannetje”

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822580.1 1 plant 

€ 19,95

Actinidia arguta
(Engels: Mini Kiwi)

822580.2 1 middengrote plant 

€ 35,00

OP INSCHRIJVING, LEVERBAAR VANAF EIND
MAART.
Unieke Kiwibessen uit België!
De kiwibes (ook wel mini-kiwi, grape kiwi of coctail kiwi genoemd) is sterk
in ontwikkeling. De Hogeschool in Gent is voor een beperkte kwekersgroep
de ideale rassen en teeltmethode aan het ontwikkelingen en uittesten. Al
in een vroeg stadium werd ik benaderd om in de particuliere branche
mooie rassen te introduceren. Na ruim 10 jaar experimenteren mogen we
de eerste rassen van topkwaliteit aan jullie voorstellen. Elk jaar willen we
een wisselende collectie aanbieden, de rassen zijn exclusief alleen bij ons
te koop!
Het is een sterk groeiende, zeer winterharde slingerplant met vruchten ter
grootte van een grote druif, ze zijn in zijn geheel, dus met schil en al te
eten. Net als de harige, grote kiwi is het vruchtvlees heerlijk zoet en vol
vitamine C, nuttige mineralen en anti-oxidanten.
Wie eenmaal deze bessen heeft geproefd is meteen verkocht: heerlijk zo
vers van de plant, je maakt van de overvloedige oogst ook een heerlijke
jam of moes, je kan ze drogen en er wordt een bijzondere wijn van
gemaakt. Kiwibessen gedoopt in gesmolten chocolade: mmmmm!

Kornoeljekers ‘Bolestraszycki’

Onze kweker heeft door jarenlang vakkundig snoeien een aantal
exclusieve, volwassen, parasolvormen gekweekt. Deze planten zijn
bijzonder sierlijk en zullen vrucht dragen zodra het meegeleverde
mannetje gaat bloeien. Misschien heb je al ergens een mannelijke kiwi in
de buurt, dan heb je zelfs kans op vruchten hetzelfde jaar. We leveren
deze geweldige boompjes in 90 literpotten, ze hebben een hoogte van 2
meter en een stamdiameter van circa 7 cm. Het is kostbaar om deze
boompjes te verzenden, we kunnen het binnen Nederland voor je regelen
voor € 75,00. Afhalen heeft onze voorkeur, we proberen met alle bestellers
een afspraak te maken om de bestelde bomen ongeveer op dezelfde dag
op te laten halen.
a. ‘Ambrosia Grande’, dit is de volwassen boom. Het is een bestaand, vrij
nieuw Zwitsers ras, het unieke zit hem vooral in de leeftijd en prachtige
vormsnoei van deze boom. De takken komen propvol vrij grote, groene
vruchten met groen vruchtvlees en een heerlijk zoete smaak. De bloei is
begin juni en de oogst half oktober.
b. ‘Strongly’ is het mannetje, deze bloeit in dezelfde periode als ‘Ambosia
Grandi’ en levert zeer gezond stuifmeel voor een gegarandeerde
bevruchting. We leveren deze als jongere plant.

Leveringsmaanden: vanaf maart
822567.1 Collectie

€ 159,00

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822561.1 1 plant 

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Mini-Kiwi 'Pink Beauty'
Actinidia arguta
(Engels: Mini Kiwi)

VANAF NAZOMER 2022 WEER BESCHIKBAAR.
Dit Poolse ras geeft de grootste vruchten die
we kennen met een hoog suikergehalte van
wel 14%. Heerlijk voor vers gebruik. De rijping
is middentijds, in augustus. Voor onderlinge vruchtzetting plant je een
ander ras Kornoeljekers (Cornus mas) of een Japanse Kornoelje (Cornus
officinalis) in de buurt.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822585.1 1 plant 

€ 19,95

Kornoeljekers ‘Dublany’
Cornus mas
(Engels: Cornelian Cherry)
VANAF NAZOMER 2022 WEER BESCHIKBAAR.
Een van de vroegst rijpende variëteiten
(waarschijnlijk Pools) met een hoog
suikergehalte. Wees er op tijd bij, want als de
vruchten donkerrood en dus rijp zijn, dan vallen ze snel af. Oogsttijd julibegin augustus. Voor onderlinge vruchtzetting plant je een ander ras
Kornoeljekers (Cornus mas) of een Japanse Kornoelje (Cornus officinalis)
in de buurt.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822590.1 1 plant 

€ 19,95

Kornoeljekers 'Flava'
Cornus mas
(Engels: Cornelian Cherry)
VANAF NAZOMER 2022 WEER BESCHIKBAAR.
Dit ras was al bekend in de 17e eeuw en heeft
al die honderden jaren overleefd omdat ze
zulke heerlijke, ongeëvenaarde gele bessen
geven. Je zal veel aroma’s herkennen, waaronder een duidelijke
ananassmaak. Ze rijpen in augustus en zijn daarmee vaak de vroegst
rijpende kornoeljebessen! Voor onderlinge vruchtzetting plant je een ander
ras Kornoeljekers (Cornus mas) of een Japanse Kornoelje (Cornus
officinalis) in de buurt.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

‘Pink Beauty' geeft een overvloed aan kleine
vruchten met roze vruchtvlees en een stevige
schil. Ze bloeien half juni en zijn begin oktober
oogstbaar. Voor meer info, zie de collectie
822565

822592.1 1 plant 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822568.1 1 plant 

Cornus mas
(Engels: Cornelian Cherry)

€ 15,00

€ 19,95
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Kornoeljekers 'Florianka'

Kornoeljekers 'Szafer'

Cornus mas
(Engels: Cornelian Cherry)

Cornus mas
(Engels: Cornelian Cherry)

VANAF NAZOMER 2022 WEER BESCHIKBAAR.
Een oud Pools ras uit de 19e eeuw met rode
bessen, dat uitmunt in gezonde groei,
vorstbestendigheid en resistentie tegen
droogte. Meestal is dit ras de eerste die bloeit, in die periode extra welkom
voor bijen! Een ideaal ras voor de verwerking in jam en sappen, vol
vitaminen en anti-oxidanten! Voor onderlinge vruchtzetting plant je een
ander ras Kornoeljekers (Cornus mas) of een Japanse Kornoelje (Cornus
officinalis) in de buurt.

VANAF NAZOMER 2022 WEER BESCHIKBAAR.
Een opvallend ras met smakelijke, donkerrode
en zoete vruchten met veel pectine. Ze rijpen
over een lange periode vanaf midden
augustus. De vruchten wegen 7-8 g en vallen niet af. Deze topper is niet
gevoelig voor barsten en de vruchten zijn lang te bewaren. Voor
onderlinge vruchtzetting plant je een ander ras Kornoeljekers (Cornus
mas) of een Japanse Kornoelje (Cornus officinalis) in de buurt.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822593.1 1 plant 

€ 19,95

822593.2 1 middengrote plant 

€ 35,00

Kornoeljekers 'Jantarnyj'
Cornus mas
(Engels: Cornelian Cherry)

Krentenboompje, Grootvruchtige
'Smoky' / 'Smokey'

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822606.1 1 plant 

€ 19,95

Krentenboompje, Grootvruchtige
‘Krasnojarskaja’

822612.1 1 plant 

Leveringsmaanden: het gehele jaar

822607.1 1 plant 

Japanse Kornoelje
Cornus officinalis
(Engels: Shan Zhu Yu)
Deze Kornoelje groeit wat uitbundiger dan de
Cornus mas en vormt een kleine boom. De
winterbloeiende gele bloei wordt gevolgd door
kersrode, ovaalronde vruchtjes met een goede,
zachte smaak. Voor onderlinge vruchtzetting plant je een Kornoeljekers
(Cornus mas) in de buurt.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822595

1 jonge plant 

822595.1 1 plant 

€ 9,95
€ 25,00

Leveringsmaanden: het gehele jaar
€ 9,95

Krentenboompje, Grootvruchtige
'Northline' / 'Sleyt'

VANAF NAZOMER 2022 WEER BESCHIKBAAR.
Deze rassen geven grote, peervormige bessen:
donkerrood, sappig, zoet en aromatisch! Ze
rijpen tamelijk vroeg, in augustus en vallen niet meteen af bij rijping. Voor
onderlinge vruchtzetting plant je een ander ras Kornoeljekers (Cornus
mas) of een Japanse Kornoelje (Cornus officinalis) in de buurt. (We
leveren 1 van de 2 rassen)

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Zeer winterharde en sierlijke, zuilvormige (dus vrij smalle) struik, die al
vroeg in het voorjaar bloeit met trosjes spierwitte bloemen, zeer nuttig
voor bijen! Na de bloei ontstaan aan de trosjes: vrij grote, staalblauwe
bessen die in de zomer rijp zijn. Deze zijn sappig zoetzuur met een
duidelijk blauwe-bes-aroma. Uiteraard zeer gezond en lekker in een
dessert of verwerkt tot sap of jam... Dit Amerikaanse ras is zelfbestuivend,
maar een ander ras als buurman geeft een nog betere opbrengst. Geniet
ook van de fraaie herfstverkleuring van het blad.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Zeer winterharde en sierlijke struik, die al vroeg in het voorjaar bloeit met
trosjes spierwitte bloemen, zeer nuttig voor bijen! Na de bloei ontstaan
aan de trosjes: vrij grote, staalblauwe bessen die juli rijp zijn. Deze zijn
zoetzuur en zeer gezond, lekker in een dessert of verwerkt tot sap of
jam... Dit ras geeft extra middengrote en smakelijke vruchten. De planten
zijn zelfbestuivend, maar een ander ras (bijv. 822607 ‘Krasnojarskaja’) als
buurman geeft een nog betere opbrengst.

Amelanchier x grandiflora
(Engels: Serviceberry, Saskatoon
Berry, Western Serviceberry, AlderLeaf Shadbush, Dwarf Shadbush,
Western Juneberry)

822613.1 1 plant 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
€ 6,95

822614.1 1 plant 

Een heerlijke zure kers, met grote opbrengst
en zelfbestuivend. Dit ras (uit Servië en
Macedonië) is niet al te zuur en heel lekker
voor een smakelijke Kirsch of een heerlijke vruchtenwijn. Amarena-kersen
uit Italië worden bereid uit deze Kriek. Deze kers is ook een zeer geschikte
bestuiver van rassen van de Zoete Kers.

€ 19,95

Leveringsmaanden: het gehele jaar

822600.2 1 middengrote plant 

€ 35,00

822609.1 1 jonge plant 

Zeer winterharde en sierlijke, kleinblijvende struik, die al vroeg in het
voorjaar bloeit met trosjes vrij grote, spierwitte bloemen (geel in de knop),
zeer nuttig voor bijen! Na de bloei ontstaan aan de trosjes: vrij grote,
staalblauwe bessen die juni-juli rijp zijn. Deze zijn sappig zoetzuur met een
duidelijk blauwe-bes-aroma. Uiteraard zeer gezond en lekker in een
dessert of verwerkt tot sap of jam... Dit is een Noord-Amerikaanse kruising
tussen de A. arborea en de A. laevis. De planten zijn zelfbestuivend.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Prunus cerasus
(Engels: Sour Cherry)

822600.1 1 plant 

€ 4,95

Ribes uva-crispa
(Engels: Gooseberry)
Middentijds oogstbare, groene tot goudgele
kruisbes. Dit ras komt uit Finland en is dus
zeer winterhard! De uitbundige groei en grote
oogst vraagt soms om een steuntje. Goed bestand tegen
kruisbessenmeeldauw.

Kruisbes, Rode 'Captivator' /
'Hinnonmacki Red'

Cornus mas
(Engels: Cornelian Cherry)

Ribes uva-crispa
(Engels: Gooseberry)

822620.1 1 plant 

VANAF NAZOMER 2022 WEER BESCHIKBAAR.
Dit Weense (Schönbrunner Gourmet) of
Bulgaarse (Kasanlaker) ras geeft grote,
helderrode, peervormige vruchtjes met een heerlijk zoete smaak. Na de
pluk in huis laten narijpen voor de optimale smaak… De plant heeft een
flinke groeikracht en misstaat als sierplant zeker niet. De rijping valt in
september. Voor onderlinge vruchtzetting plant je een ander ras
Kornoeljekers (Cornus mas) of een Japanse Kornoelje (Cornus officinalis)
in de buurt.

Een laat rijpend, paarsrood ras (eind juli
oogst). De vruchten hebben vast vruchtvlees
met een goede smaak. Niet veel stekels,
geringe vatbaarheid voor Amerikaanse kruisbessenmeeldauw.

Kruisbes, Groene 'Invicta'

Leveringsmaanden: het gehele jaar

€ 12,50

Kruisbes, Groene 'Hinnonmacki
Gold'

Kornoeljekers ‘Schönbrunner
Gourmet’ / 'Kasanlaker'

Leveringsmaanden: het gehele jaar
€ 6,95

Ribes uva-crispa
(Engels: Gooseberry)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822610.1 1 jonge plant 

€ 12,50

Krentenboompje, Grootvruchtige
'Princess Diana'

Kriekelaar 'Oblacinska' /
'Oblaczynska'

Cornus mas
(Engels: Cornelian Cherry)

Amelanchier canadensis
(Engels: Serviceberry, Saskatoon
Berry, Western Serviceberry, AlderLeaf Shadbush, Dwarf Shadbush,
Western Juneberry)

Amelanchier alnifolia
(Engels: Serviceberry, Saskatoon
Berry, Western Serviceberry, AlderLeaf Shadbush, Dwarf Shadbush,
Western Juneberry)

822608.1 1 plant 

Kornoeljekers 'Pioneer' /
'Elegantnyj'

€ 9,95

Krentenboompje, Grootvruchtige
'Rainbow Pillar'

Zeer winterharde en sierlijke struik, die al vroeg in het voorjaar bloeit met
trosjes spierwitte bloemen, zeer nuttig voor bijen! Na de bloei ontstaan
aan de trosjes: vrij grote, staalblauwe bessen die juli rijp zijn. Deze zijn
zoetzuur en zeer gezond, lekker in een dessert of verwerkt tot sap of
jam... Dit Russische ras geeft extra grote en smakelijke vruchten. De
planten zijn zelfbestuivend, maar een ander ras (bijv. ‘Northline’) als
buurman geeft een nog betere opbrengst.

€ 19,95

Zeer winterharde en sierlijke struik, die al vroeg in het voorjaar bloeit met
trosjes spierwitte bloemen, zeer nuttig voor bijen! Na de bloei ontstaan
aan de trosjes: vrij grote, staalblauwe bessen die juli rijp zijn. Deze zijn
zoetzuur en zeer gezond, lekker in een dessert of verwerkt tot sap of
jam... ‘Smoky’ is een selectie uit 1928 uit Beaverlodge, Alberta, Canada.
De soort werd geïntroduceerd in 1952 en heeft een zeer rijke
vruchtdracht. De planten zijn zelfbestuivend, maar een ander ras (bijv.
822607 ‘Krasnojarskaja’ of 822608 ‘Northline’) als buurman geeft een nog
betere opbrengst.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Amelanchier alnifolia
(Engels: Serviceberry, Saskatoon
Berry, Western Serviceberry, AlderLeaf Shadbush, Dwarf Shadbush,
Western Juneberry)

VANAF NAZOMER 2022 WEER BESCHIKBAAR.
De struiken van dit ras hebben een flinke
groeikracht, het zijn dan ook echte
oogstkanonnen, 1 struik kan wel 30-40 kg
vruchten geven! Deze zijn heldergeel, wegen ongeveer 4 g en hebben een
uitzonderlijk frisse en zoetzure smaak, heerlijk voor directe consumptie. Ze
rijpen in augustus en augustus en de vruchten vallen niet zo snel af bij
rijpheid (sommige jaren wel). Uiteraard is dit ras ook zeer geschikt voor
tincturen, jam, sap en gelei. Voor onderlinge vruchtzetting plant je een
ander ras Kornoeljekers (Cornus mas) of een Japanse Kornoelje (Cornus
officinalis) in de buurt.

822594.1 1 plant 

Amelanchier alnifolia
(Engels: Serviceberry, Saskatoon
Berry, Western Serviceberry, AlderLeaf Shadbush, Dwarf Shadbush,
Western Juneberry)

€ 6,95

Geeft een hoge opbrengst van bleekgroene
vruchten, die tamelijk vroeg oogstbaar zijn. De
vruchten zijn stevig, niet vatbaar voor
Amerikaanse kruisbessenmeeldauw en redelijk
goed van smaak.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

822605.1 1 plant 

€ 19,95

822605.2 1 middengrote plant 

€ 35,00

822630.1 1 plant 

€ 6,95
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Kumquat 'Nagami' / 'Fukushi'

Kweepeer 'Leskovacz' /
'Muskatnaja'

Citrus fortunella
Een heerlijk sinaasappel-achtige vrucht van 4
cm lang, eivormig of rond (afhankelijk van de
variëteit) en een eetbare oranje of gele schil
(bij Fukushi). De schil is zoet tot prettig zuur
en de vrucht wat zuurder. De planten hebben
een flinke groeikracht, bij hoge temperatuur gaan ze pas bloeien. Maar…
de plant kan wel tegen veel lagere temperaturen dan de meeste Citrussen,
-10°C is te doorstaan. Bijzonder is (naast de bekende flinke hoeveelheid
Vitamine C), dat de vruchten ook veel kalium en koper bevatten.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822635.2 1 middelgrote plant 

€ 19,95

822635.3 1 grote plant (op stam) 

€ 29,95

822635.4 1 XL plant 

€ 45,00

Kweepeer 'Aromatnaya' /
'Ananasnaya'

Geeft grote gele vruchten in een fraaie
appelvorm met een zekere oogst in ons
klimaat. Ziekteresistent.

Kweeperen vormen forse struiken tot kleine bomen, die laat in het
voorjaar bloeien met lichtroze bloemen. Vruchtzetting is bij uitzondering
een probleem want de meeste rassen zijn zelfbestuivend, verschillende
rassen aanplanten zal de opbrengst per plant wel doen toenemen. De
vruchten zijn laat in de herfst oogstbaar, wilde kweeperen kunnen niet
goed tegen ons natte klimaat: speciale rassen geven hier de beste oogst.
De vruchten kunnen rauw gegeten worden, je moet alleen even wennen
aan de zure, vocht onttrekkende smaak in je mond. Ben je daar eenmaal
doorheen, dan is het smullen! De meest gebruikte toepassing is echter als
compote in desserts, taarten etc. Opvallend is de heerlijke geur die de
vruchten verspreiden.
We leveren 1-2 jarige planten met als onderstam de Kwee A, Kwee Adams
of Kwee Eline.

822645.1 1 plant 

Een zeer smakelijk, Russisch ras met grote
appelvormige vruchten. Ze hebben een tikje
tropisch aroma, dat richting de smaak van
ananas gaat! Dit ras rijpt in oktober en is gedeeltelijk zelfbestuivend: een
ander ras in de buurt planten is aan te raden.

Kweeperen vormen forse struiken tot kleine bomen, die laat in het
voorjaar bloeien met lichtroze bloemen. Vruchtzetting is bij uitzondering
een probleem want de meeste rassen zijn zelfbestuivend, verschillende
rassen aanplanten zal de opbrengst per plant wel doen toenemen. De
vruchten zijn laat in de herfst oogstbaar, wilde kweeperen kunnen niet
goed tegen ons natte klimaat: speciale rassen geven hier de beste oogst.
De vruchten kunnen rauw gegeten worden, je moet alleen even wennen
aan de zure, vocht onttrekkende smaak in je mond. Ben je daar eenmaal
doorheen, dan is het smullen! De meest gebruikte toepassing is echter als
compote in desserts, taarten etc. Opvallend is de heerlijke geur die de
vruchten verspreiden.
We leveren 1-2 jarige planten met als onderstam de Kwee A, Kwee Adams
of Kwee Eline.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
€ 17,50

Kweepeer 'Bereczki'

Cydonia oblonga
(Engels: Quince)
Deze Russische selectie geeft peervormige
vruchten (oogstbaar in september) en zijn
extra geschikt voor directe consumptie, maar
niet lang te bewaren. Uiteraard kunnen de
vruchten worden verwerkt en zijn dan houdbaar. De planten zijn zeer
winterhard.

Kweeperen vormen forse struiken tot kleine bomen, die laat in het
voorjaar bloeien met lichtroze bloemen. Vruchtzetting is bij uitzondering
een probleem want de meeste rassen zijn zelfbestuivend, verschillende
rassen aanplanten zal de opbrengst per plant wel doen toenemen. De
vruchten zijn laat in de herfst oogstbaar, wilde kweeperen kunnen niet
goed tegen ons natte klimaat: speciale rassen geven hier de beste oogst.
De vruchten kunnen rauw gegeten worden, je moet alleen even wennen
aan de zure, vocht onttrekkende smaak in je mond. Ben je daar eenmaal
doorheen, dan is het smullen! De meest gebruikte toepassing is echter als
compote in desserts, taarten etc. Opvallend is de heerlijke geur die de
vruchten verspreiden.
We leveren 1-2 jarige planten met als onderstam de Kwee A, Kwee Adams
of Kwee Eline.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Deze sterkgroeiende Hongaarse variëteit geeft
peervormige, grote vruchten met een zeer
goed aroma. Het gele vruchtvlees wordt
roodachtig na koken. Ideaal en fraai voor
verwerking dus.

Laplandkers

822646.1 1 plant 

Kweeperen vormen forse struiken tot kleine bomen, die laat in het
voorjaar bloeien met lichtroze bloemen. Vruchtzetting is bij uitzondering
een probleem want de meeste rassen zijn zelfbestuivend, verschillende
rassen aanplanten zal de opbrengst per plant wel doen toenemen. De
vruchten zijn laat in de herfst oogstbaar, wilde kweeperen kunnen niet
goed tegen ons natte klimaat: speciale rassen geven hier de beste oogst.
De vruchten kunnen rauw gegeten worden, je moet alleen even wennen
aan de zure, vocht onttrekkende smaak in je mond. Ben je daar eenmaal
doorheen, dan is het smullen! De meest gebruikte toepassing is echter als
compote in desserts, taarten etc. Opvallend is de heerlijke geur die de
vruchten verspreiden.
We leveren 1-2 jarige planten met als onderstam de Kwee A, Kwee Adams
of Kwee Eline.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
€ 17,50

Rubus chamaemorus
(Engels: Cloudberry, Bakeapple,
Knotberry, Knoutberry, Averin,
Evron)
ZELDZAAM AANGEBODEN! De smaak is
onvergetelijk: zoet, zuur, zacht en tintelend!
De planten zijn kruipend, groeien vooral in vochtige, moerasachtige
gebieden en zijn zeer winterhard, tot wel -40°C. Rijpe vruchtjes zijn
goudgeel en rijk aan vitamine C. In Scandinavië groeit de braam in het
wild, is een delicatesse en verwerken inwoners de bessen tot jam, drank
en in kaas.

Cydonia oblonga
(Engels: Quince)
Geeft zeer grote gele vruchten in een echte
peervorm (iets behaard) met een zekere oogst
in ons klimaat: eind september - eind oktober.
Ziekteresistent.

Kweeperen vormen forse struiken tot kleine bomen, die laat in het
voorjaar bloeien met lichtroze bloemen. Vruchtzetting is bij uitzondering
een probleem want de meeste rassen zijn zelfbestuivend, verschillende
rassen aanplanten zal de opbrengst per plant wel doen toenemen. De
vruchten zijn laat in de herfst oogstbaar, wilde kweeperen kunnen niet
goed tegen ons natte klimaat: speciale rassen geven hier de beste oogst.
De vruchten kunnen rauw gegeten worden, je moet alleen even wennen
aan de zure, vocht onttrekkende smaak in je mond. Ben je daar eenmaal
doorheen, dan is het smullen! De meest gebruikte toepassing is echter als
compote in desserts, taarten etc. Opvallend is de heerlijke geur die de
vruchten verspreiden.
We leveren 1-2 jarige planten met als onderstam de Kwee A, Kwee Adams
of Kwee Eline.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
€ 17,50

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822651.1 1 plant op stammetje 

€ 49,95

Limonella 'Eustis'
Citrus japonica x aurantiflolia
Deze kruising tussen de Mexicaanse Limoen en
Kumquat draagt vrij gemakkelijk vrucht. Deze
hebben een zoet smakende schil en zoetzuur
vruchtvlees, het sap is zuur en bevat veel
vitamine C. Limonella is bekend om zijn
geneeskrachtige werking. De plant moet ‘s winters koel en vorstvrij staan,
net als de Citroenboom.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822654.2 1 plant 

€ 25,00

822654.3 1 plant 

€ 45,00

Lipomoen 'Lipo'
Citrus limon x paradisi
Deze kruising tussen Limoen en Grapefruit
geeft vrij grote vruchten, voorafgegaan door
vrij grote, heerlijk geurende, witte bloemen.
De vruchtvorm is iets langwerpiger dan
grapefruit met een smaak, die tussen citroen
en grapefruit zit. Het stevige, glanzend groene blad voltooit deze bijzonder
sierlijke plant!

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822657.2 1 grote plant 

€ 45,00

Rubus x loganobaccus
(Engels: Loganberry)
De grote, lange, donkerrode vruchten
(loganbessen) zijn waarschijnlijk ontstaan uit
een spontane kruising tussen een braam en
framboos. De smaak is bijzonder aromatisch,
met een tikje zuur. Heerlijk in de bowl, maar ook voor jam, wijn, desserts
etc. Geef ze tijdens de bloei (bij droogte) voldoende water om goede
vruchtzetting te krijgen.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822660.1 1 plant 

€ 6,95

Loquat
Eriobotrya japonica

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822648.1 1 plant 

Deze tropische, Australische citrusvrucht geeft
zeer unieke vruchten! Ze zijn vingervormig
(soms eivormig), 8-10 cm lang en 2-5 cm in
doorsnee. Open de vruchten en het
vruchtvlees komt als bolletjes naar buiten. De combinatie van mondgevoel
(net als kaviaar!) en heerlijk frisaromatische limoensmaak zal je nooit
vergeten! De planten die we leveren hebben kleiner blad dan de meeste
Citrussoorten en houden van een warme overwintering. De roze bloei en
het blad geuren heerlijk. Onze planten leveren roze, groene, witte of gele
vruchtbolletjes, per plant verschillend.

Loganbes 'Thornless Loganberry'
€ 17,50

€ 17,50

Limoen
Citrus aurantiifolia

Kweepeer 'Champion' / 'Vranja'

822640.1 1 plant 

€ 17,50

Kweepeer 'Miagkoplodnaja'

Cydonia oblonga
(Engels: Quince)

822637.1 1 plant 

Citrus australasica
(Engels: Finger Lime)

Cydonia oblonga
(Engels: Quince)

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Cydonia oblonga
(Engels: Quince)

822636.1 1 plant 

Limoenkaviaar ‘Finger Lime’

De plant groeit tamelijk groot uit, snoeien
mag, en houdt meer van warmte dan de
meeste andere Citrussen. Dat vraagt om de
behandeling als kamerplant...! Het blad is
sierlijk en geurend, maar te taai om te eten. In
de Thaise en Indonesische keuken wordt het blad overigens wel
meegekookt om gerechten mee te parfumeren. De wit met purperen
bloemen geuren fris en zoet. Geniet van de smakelijke, zure, geelgroene
vruchten, ze zijn eivormig met een opgezwollen tepeleind.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822650.1 1 plant 

€ 9,95

822650.2 1 grote plant 

€ 49,95

Deze tamelijk onbekende vrucht heeft zeker
potentie om meer onder de aandacht te
komen. De planten behoren tot de rozenfamilie
en vormen een groenblijvende struik met
donkergroene, behaarde bladeren. Het gaat
natuurlijk om de eivormige, oranje vruchten met zeer sappig, aromatisch,
zoetzuur vruchtvlees, wat enigszins doet denken aan abrikoos, perik en
mango! De vrucht bevat 1-10 afgeplatte, bruine zaden, kunnen uit de
hand gegeten worden of worden verwerkt tot fruitsalades,
vruchtensappen, compote, consumptie-ijs en jam. In China en Taiwan
worden de vruchten ingeblikt. De Loquat kan ook in het Nederlandse en
Belgische gematigde zeeklimaat overleven, voor bloei moeten ze ‘s winters
opgepot de kas in. De vrucht wordt hier op de markt aangeboden, maar
vaak onder de foutieve benaming mispel, wat de vrucht is van Mespilus
germanicus, een verwante soort. De plant komt van nature voor in het
zuidoosten van China en in Japan waar hij al meer dan 1000 jaar als
fruitboom wordt gekweekt. Tegenwoordig wordt de Loquat wereldwijd in
de subtropen en tropisch gebergte gekweekt. (tekst bewerkt uit Wikipedia)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822670.1 1 jonge plant 

€ 6,95

822670.2 1 grotere plant 

€ 25,00
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Lijster-Appel-Bes 'Titan'

Mispel 'Seedling Mix'

Mispel 'Westerveld'

x Sorbaronia fallax

Mespilus germanica
(Engels: Medlar)

Mespilus germanica
(Engels: Medlar)

Afkomstig uit zaad, er zit variatie tussen de
verschillende planten, de opbrengst van
zaailingen is prima.

De vruchten van ‘Westerveld’ zijn iets groter
dan bij de meeste zaaivariëteiten en dit ras
draagt gegarandeerd ieder jaar zeer veel
vruchten. Het werd door Boomkwekerij
Westerveld rond 1975 in de keuring van de Nederlandse Algemene
Kwaliteitsdienst Tuinbouw opgenomen en benaamd.

Dit zeer winterharde boompje is een kruising
tussen de lijsterbes en appelbes, wat resulteert
in een enorme oogst van donkerpaarsrode
trossen met bessen van 1-1,5g. Deze bessen
zijn zeer gezond, het vruchtvlees is geel,
sappig, zoetzuur en niet wrang. De boompjes groeien traag, tot 3 m
hoogte, ze zijn zelfbestuivend en niet ziektegevoelig.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822680.1 1 plant 

€ 19,95

Mandarijn, Gele 'Pursha'
Citrus x limetta
Stevige, vrij compacte planten bloeien rijk met
geurende, witte bloemen waarna de iets
afgeplatte, ruwschillige vruchten ontstaan. Het
vruchtvlees heeft een sterk aroma met een
zoetzure smaak.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822695.1 1 plant 

€ 19,95

822695.2 1 grote plant (op stam) 

€ 45,00

Mandarijn, Keraji 'Keraji'
Citrus reticulata
Een lekker, lichtoranje mandarijntje met een
heerlijk mix van zoet en zuur. Dit Japanse ras
uit 1948 is het resultaat van jarenlange
selectie. De planten zijn bestand tegen een
nachtvorst, maar bij een strenge winter
moeten ze vorstvrij blijven.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822705.1 1 jonge boom 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822700.1 1 plant 

Een mandarijn met oude Japanse wortels. De
vorm is platrond, de schil laat gemakkelijk los
en de vruchten bevatten niet veel pitjes.
Eigenlijk de meest ideale mandarijn dus... die
dan ook verreweg het meest wordt geteeld op de wereld! De planten zijn
opmerkelijk vorstbestendig, tot -12̊C...

Leveringsmaanden: het gehele jaar
1 plant 

€ 19,95
€ 49,95

Meidoorn, Blauwe
Crataegus schraderiana
(Engels: Blue Hawthorn)
Deze gemakkelijke, kleine boom groeit zowel
in de zon als op een iets beschaduwde plaats.
Het ingesneden blad heeft een zilvergrijs,
behaard laagje en kan dus goed tegen warmte
en droogte. De witte bloei in mei-juni is de voorbode voor de ontwikkeling
van forse, sappige, zoetzure, donkerrode bessen. Deze kunnen zo donker
worden in de herfst, dat ze een blauwe gloed krijgen, ze zijn gezond en zo
lekker als kersen!

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822703.1 1 jonge boom 

€ 19,95

Meidoorn, Rode
Crataegus ellwangeriana
(Engels: Red Hawthorn)

822709.1 1 plant (40-80 cm) 

€ 15,00

Moerbei, Zwarte Zaailing

Bredase Reus is rijk dragend en heeft tot 6 cm
grote bruine vruchten met grote kelkslippen.
Het boompje groeit iets krachtiger dan de
meeste zaaivariëteiten. De oorspronkelijke
boom stond rond 1934 op de Proeftuin van Breda, maar de plant werd pas
sinds circa 1950 verspreid.

De mispel vormt een kleine boom, die ongeveer 4-5 m hoog kan worden.
Ze bloeit in mei en juni met ongeveer 4 cm grote, crèmewitte bloemen. De
mispel kwam in Duitsland verwilderd veel voor in de bossen, waardoor
men dacht dat de boom daar inheems was, wat in de naam M. germanica
tot uitdrukking komt.
1000 v.Chr. werd de mispel al in Noord-Iran aangeplant en kwam 700
v.Chr. naar Griekenland en 200 v.Chr. naar Rome. De mispel is door de
Romeinen verder verspreid. Het was een zeer belangrijke vrucht tijdens
het Romeinse Keizerrijk en Middeleeuwen nog voor de introductie van
andere fruitsoorten in West-Europa. Ze werd in de Middeleeuwen vooral in
Frankrijk en Duitsland aangeplant en in de Nederlanden in kloostertuinen.
De vrucht is nu veel minder algemeen dan vroeger, maar wint momenteel
weer iets aan populariteit, niet in het minst omdat deze vol zit met
vitamine C en goed is voor de maag en voor de spijsvertering.
De boom vormt droge, kleine, harde, goudbruine vruchten, die in oktober
rijpen, maar dan nog ongenietbaar, melig en wrang, zijn. In het najaar
(meestal na de eerste nachtvorsten, maar dat is voor de rijping niet nodig)
worden ze zacht en bruin en dan kunnen ze na een poosje wel gegeten
worden. Aanbevolen wordt om ze in oktober of november te plukken,
zodra de eerste vruchten beginnen te vallen. Je kan ze dan met de
bovenkant naar onderen enkele weken bewaren op een koele plaats. De
vruchten worden 'beurs', waarbij de kleur via een fermentatieproces (het
bletten) verandert van groen-wit naar donkerbruin en de smaak zoet
weeïg proeft. Voor sommigen is de mispel een lekkernij. Het gezegde: "Zo
rot als een mispel" slaat dus in feite op een lekkernij. Als de mispel zacht
is, is hij maar een paar dagen houdbaar, omdat hij dan gemakkelijk kan
gaan beschimmelen en echt gaan rotten. Rijpe mispels kan je wel
invriezen, ingevroren onrijpe vruchten worden niet meer rijp. (tekst
bewerkt uit Wikipedia)

Leveringsmaanden: het gehele jaar

LEVERBAAR VANAF HERFST 2020. Zowel
sierlijk als smakelijk! De roomwitte bloemen en
het glanzende blad worden in de herfst
omgetoverd in dieprode vruchten met bladeren
in een vurig oranjerode herfstkleur! De vruchten zijn zoetzuur, sappig en
toch stevig, heel plezierig om rauw te eten. De afmeting van de vruchten
kan wel oplopen tot 25 mm en de 5 zaden in het centrum zitten vaak wat
aan elkaar geplakt, zodat het effect voelt zoals een kers met 1 pit.

822706.1 1 plant (60-80 cm) 

€ 17,50

822706.2 1 plant (100-125 cm) 

€ 25,00

Morus nigra
(Engels: Black Mulberry)
Een vruchtboom, die al eeuwen in cultuur is!
De framboosachtige vruchten zijn heerlijk in
desserts of jam. Het beste kennen we de
boom als gastheer van de zijderups. Het grote
gezaagde en (later) handvormige blad loopt laat in het voorjaar uit, ook de
bloei is laat, dus geen bevriezing. Aan 1 boom komen mannelijke en
vrouwelijke bloemen, die elkaar kunnen bestuiven (fertiel =
zelfverdraagzaam = 1 plant is genoeg voor vruchtzetting). Door snoeien
kan de plant als BONSAI, struik, stamboom of leiboom (bv. kandelaar of
parasol) worden geteeld. Verschil tussen witte en zwarte moerbei: witte
heeft grijsgroene , behaarde twijgen; zwarte heeft geelgroene,
onbehaarde twijgen. Zeer winterhard!
ONZE ZAAILINGEN KUNNEN EEN ANDERE (EETBARE) MOERBEI GEVEN,
WE KOPEN ZE VOOR DE NIGRA, MAAR ER KOMEN VAAK
ONZUIVERHEDEN VOOR.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822710.1 1 plant 

€ 9,95

Moerbei, Zwarte 'Pure Zoetewei'
Morus nigra
(Engels: Black Mulberry)
Een vruchtboom, die al eeuwen in cultuur is!
De framboosachtige vruchten zijn heerlijk in
desserts of jam. Het beste kennen we de
boom als gastheer van de zijderups. Het grote
gezaagde en (later) handvormige blad loopt laat in het voorjaar uit, ook de
bloei is laat, dus geen bevriezing. Aan 1 boom komen mannelijke en
vrouwelijke bloemen, die elkaar kunnen bestuiven (fertiel =
zelfverdraagzaam = 1 plant is genoeg voor vruchtzetting). Door snoeien
kan de plant als BONSAI, struik, stamboom of leiboom (bv. kandelaar of
parasol) worden geteeld. Verschil tussen witte en zwarte moerbei: witte
heeft grijsgroene , behaarde twijgen; zwarte heeft geelgroene,
onbehaarde twijgen. Zeer winterhard!
HET IS LASTIG OM AAN GEGARANDEERDE ZWARTE MOERBEI TE KOMEN,
VAAK BLIJKEN DE PLANTEN EEN ANDERE (EETBARE) MOERBEI TE ZIJN...
DEZE ‘PURE ZOETEWEI’ IS DE ECHTE, VAST EN ZEKER! DE BEGINTEELT
IS LASTIG EN DE STEKKEN GROEIEN EERST HEEL TRAAG, DAAROM ZIJN
DE ZEER KLEINE PLANTJES IN VERHOUDING ERG DUUR.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822704.1 1 jonge boom 

Mispel 'Bredase Reus'
Mespilus germanica
(Engels: Medlar)

Citrus unshiu

822702.1 1 plant op stammetje 

€ 9,95

De mispel vormt een kleine boom, die ongeveer 4-5 m hoog kan worden.
Ze bloeit in mei en juni met ongeveer 4 cm grote, crèmewitte bloemen. De
mispel kwam in Duitsland verwilderd veel voor in de bossen, waardoor
men dacht dat de boom daar inheems was, wat in de naam M. germanica
tot uitdrukking komt.
1000 v.Chr. werd de mispel al in Noord-Iran aangeplant en kwam 700
v.Chr. naar Griekenland en 200 v.Chr. naar Rome. De mispel is door de
Romeinen verder verspreid. Het was een zeer belangrijke vrucht tijdens
het Romeinse Keizerrijk en Middeleeuwen nog voor de introductie van
andere fruitsoorten in West-Europa. Ze werd in de Middeleeuwen vooral in
Frankrijk en Duitsland aangeplant en in de Nederlanden in kloostertuinen.
De vrucht is nu veel minder algemeen dan vroeger, maar wint momenteel
weer iets aan populariteit, niet in het minst omdat deze vol zit met
vitamine C en goed is voor de maag en voor de spijsvertering.
De boom vormt droge, kleine, harde, goudbruine vruchten, die in oktober
rijpen, maar dan nog ongenietbaar, melig en wrang, zijn. In het najaar
(meestal na de eerste nachtvorsten, maar dat is voor de rijping niet nodig)
worden ze zacht en bruin en dan kunnen ze na een poosje wel gegeten
worden. Aanbevolen wordt om ze in oktober of november te plukken,
zodra de eerste vruchten beginnen te vallen. Je kan ze dan met de
bovenkant naar onderen enkele weken bewaren op een koele plaats. De
vruchten worden 'beurs', waarbij de kleur via een fermentatieproces (het
bletten) verandert van groen-wit naar donkerbruin en de smaak zoet
weeïg proeft. Voor sommigen is de mispel een lekkernij. Het gezegde: "Zo
rot als een mispel" slaat dus in feite op een lekkernij. Als de mispel zacht
is, is hij maar een paar dagen houdbaar, omdat hij dan gemakkelijk kan
gaan beschimmelen en echt gaan rotten. Rijpe mispels kan je wel
invriezen, ingevroren onrijpe vruchten worden niet meer rijp. (tekst
bewerkt uit Wikipedia)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
€ 6,95

Mandarijn, Satsuma 'Satsuma' /
'Satsuma Okitsu'

822702

De mispel vormt een kleine boom, die
ongeveer 4-5 m hoog kan worden. Ze bloeit in mei en juni met ongeveer 4
cm grote, crèmewitte bloemen. De mispel kwam in Duitsland verwilderd
veel voor in de bossen, waardoor men dacht dat de boom daar inheems
was, wat in de naam M. germanica tot uitdrukking komt.
1000 v.Chr. werd de mispel al in Noord-Iran aangeplant en kwam 700
v.Chr. naar Griekenland en 200 v.Chr. naar Rome. De mispel is door de
Romeinen verder verspreid. Het was een zeer belangrijke vrucht tijdens
het Romeinse Keizerrijk en Middeleeuwen nog voor de introductie van
andere fruitsoorten in West-Europa. Ze werd in de Middeleeuwen vooral in
Frankrijk en Duitsland aangeplant en in de Nederlanden in kloostertuinen.
De vrucht is nu veel minder algemeen dan vroeger, maar wint momenteel
weer iets aan populariteit, niet in het minst omdat deze vol zit met
vitamine C en goed is voor de maag en voor de spijsvertering.
De boom vormt droge, kleine, harde, goudbruine vruchten, die in oktober
rijpen, maar dan nog ongenietbaar, melig en wrang, zijn. In het najaar
(meestal na de eerste nachtvorsten, maar dat is voor de rijping niet nodig)
worden ze zacht en bruin en dan kunnen ze na een poosje wel gegeten
worden. Aanbevolen wordt om ze in oktober of november te plukken,
zodra de eerste vruchten beginnen te vallen. Je kan ze dan met de
bovenkant naar onderen enkele weken bewaren op een koele plaats. De
vruchten worden 'beurs', waarbij de kleur via een fermentatieproces (het
bletten) verandert van groen-wit naar donkerbruin en de smaak zoet
weeïg proeft. Voor sommigen is de mispel een lekkernij. Het gezegde: "Zo
rot als een mispel" slaat dus in feite op een lekkernij. Als de mispel zacht
is, is hij maar een paar dagen houdbaar, omdat hij dan gemakkelijk kan
gaan beschimmelen en echt gaan rotten. Rijpe mispels kan je wel
invriezen, ingevroren onrijpe vruchten worden niet meer rijp. (tekst
bewerkt uit Wikipedia)

€ 19,95

822711.1 1 kleine plant 

€ 15,00
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Moerbei, Dwerg 'Matsunaga'

Passievrucht

Perzik 'Inka'

Morus rotundiloba
(Engels: Dwarf Black Mulberry)

Passiflora ligularis
(Engels: Passion Fruit)

Prunus persica
(Engels: Peach)

Een bijzondere Japanse ontwikkeling: de
moerbeiplanten vormt een kleine struik,
waardoor deze zelfs geschikt is voor de teelt in
potten. Ze hebben een uitzonderlijk lange
oogstperiode en dragen al op zeer jonge leeftijd hun zwartblauwe
vruchten. Op deze manier heb je oogst van mei-september! Dat komt
onderandere dat ‘Charlotte Russe’ zowel op ouder als op jong hout vrucht
zet. Hoogte ongeveer 70-80 cm en vrij smal: 35-40 cm.

Door kenners worden de vruchten van dit
soort als de verrukkelijkste van alle
passievruchten beschouwd. De vruchten zijn
iets ovaalrond en kleuren oranjegeel als ze rijp
zijn. Het vruchtvlees bestaat een dun lichtgeel buitenste laagje met in het
centrum een smakelijke, gelei-achtige substantie met de zwarte zaden. Eet
ze lekker met zaden en al! Je moet een beetje geluk hebben met goed
zonnig weer om vruchtzetting te krijgen. Gelukkig zijn de bloemen ook erg
mooi: groot, opzichtig, witroze met paars. Het blad is groot en hartvormig
(tot 15 cm lang!). Houdt de plant warm, ook in de winter.

Een ideaal ras met grote kans op jarenlange,
gezonde oogst! De plant groeit als een grote
struik tot 2,5 m hoogte, is zelfbestuivend en
geeft grote vruchten. De perziken zijn geel met
een blosje rood, tamelijk groot en iets behaard, het vruchtvlees heerlijk
zoet en sappig en geel van kleur. Oogstbaar eind augustus tot half
september. Teelt in een grote pot lukt ook goed, dan blijft de plant
uiteraard kleiner.
We leveren in C3/80/100

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822715.1 1 plant 

€ 35,00

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822795.1 1 forse plant 

Natalpruim
Carissa macrocarpa
(Engels: Natal Plum, Large NumNum)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822740.1 1 plant 

€ 5,95

822740.2 1 grote plant 

€ 25,00

Olijf
Olea europaea
(Engels: Olive)
De bekendste en meest boeiende boom uit de
Oude Wereld! De olie en de vruchtjes zijn nog
steeds vermaard. In ons land kweken we
olijven in een pot, enige vorst wordt
verdragen. De groenblijvende struikjes hebben glanzende, smalle,
donkergroene bladeren met lichtgrijze onderzijde. Na 2-5 jaar komt de
bloei; en echt waar: uit de witte bloemtrosjes ontstaan de groene olijven,
die zwart afrijpen.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822770.1 1 plant 

€ 9,95

822770.2 1 plant (op stam) 

€ 12,95

Passievrucht, Bananen
'Mollissima'
Passiflora tripartita
(Engels: Passion Fruit)

Pyrus communis
(Engels: Pear)
De bekende slanke bewaarpeer! Zeer grote
productie, zwaardragende bomen worden
graag op tijd uitgedund om in conditie te
blijven. Pluk ze in september en geniet van
sappige, zoete handperen met stevige schil. Onderstam Kwee MC, de
beste voor niet te snelle groei en hoge opbrengst. 2 Conferences
bestuiven elkaar goed er is zelfs vruchtzetting zonder bestuiving
(parthenocarpie).

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822820.1 1 plant 

Pyrus x sinkiangensis
(Engels: Xinjiang Pear)

Leveringsmaanden: het gehele jaar

x Sorbopyrus auricularis
Je zou het niet kunnen bedenken, maar dit is
echt een (nooit meer herhaalde) kruising
tussen de lijsterbes en een peer! De bomen
blijven zeer gezond, bloeien fantastisch met
witte bloesem en vormen heerlijke vrij ronde
vruchten, geel met een rode blos en een sterke, lange steel. De rode blos
is soms ook groter, waardoor deze vrucht vroeger ook wel “rode peer”
genoemd. De smaak is fris, sappig en zoetzuur, vergelijkbaar met de
Nashipeer. Ongesnoeid kan de boom 10-18 m hoog worden, geef hem de
ruimte!

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Prunus persica
(Engels: Peach)

Passievrucht 'Purple Giant'
Passiflora edulis
(Engels: Passion Fruit)
Passievruchten hebben een unieke, prettige
smaak: zoet en iets bitter. De meest
succesvolle en lekkere vruchten groeien aan
deze soort (Passiflora edulis). Kweek ze in een
kas, die je net vorstvrij kan houden of in een grote pot, die je vorstvrij kan
zetten. Ze kunnen niet tegen nachtvorst, maar staan ‘s winters wel graag
koel en licht. De fraaie, wit met paarse bloemen zijn zelfbestuivend, dus
de vruchtzetting lukt vaak goed!

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822790.1 1 plant 

€ 9,95

822790.2 1 forse plant 

€ 19,95

€ 25,00

Peerlijsterbes 'Shipova'

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822828.1 1 jonge boom 

€ 25,00

Perzik 'Dubbele Zwolse'

Een nog steeds succesvolle en historische
perzik! Het is een snelle groeier die na
ongeveer 3 jaar heerlijke vruchten geeft. De
levensduur van de struik is ongeveer 12 jaar.
De gele vruchten hebben een rood blosje en geelachtig wit vruchtvlees,
aan den steen lichtrood en rosé, volkomen los van de pit. De smaak:
smeltend, buitengewoon saprijk, verfrissend, wijnachtig zoet, aangenaam,
in ieder opzicht voortreffelijk! WE LEVEREN JONGE, 1-2-JARIGE PLANTEN.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822830.1 1 plant 

€ 15,00

Prunus persica
(Engels: Doughnut Peach,
Paraguayo Peach, Pan Tao Peach,
Saucer Peach, Flat Peach, Belly-Up
Peach, UFO Peach, Hat Peach,
Anjeer Peach, Custard Peach,
Pumpkin Peach, Squashed Peach, Bagel Peach, Pita
Peach.)
In China groeit deze perzik al eeuwenlang en deze werd in 1871 in de VS
geïntroduceerd. Daarna is deze is door slimme kwekers verbeterd tot extra
rijkdragende rassen en wordt tegenwoordig wereldwijd als “wilde perzik”
aangeboden, maar het type is net zo gekweekt als de bolronde... Wilde
Perziken zijn zoeter dan menig bolrond ras en de schil komt gemakkelijk
los. De boompjes zijn goed winterhard, hoewel het eerste jaar enige
bescherming bij strenge vorst wel wijs is. ‘Saturne’ is zelfbestuivend,
krulziekteresistent en blijft tamelijk compact.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Een heerlijke, hier nog vrij zeldzame peer met
fraai, rood blad. Het soort is ontstaan uit een
(complexe) kruising tussen de gewone- en de
Nashipeer. Ze zijn zoeter en gemakkelijker te
telen dan nashiperen. De kleine peren smaken verrukkelijk! Ze zijn
zelfbestuivend.

De adembenemende dieproze bloemen komen
in potteelt gemakkelijk tot vruchtzetting. De
vruchten zijn geel, langwerpig
(auberginevorm) en heel smakelijk. Vorstvrij overwinteren, het is een
tropische klimmer.

€ 19,95

€ 12,50

Peer, Xinjiang

822825.1 1 plant 

822831.1 1 plant 
Perzik, Wilde 'Saturne' / 'Louis'

Peer 'Conference'

Een prachtig struikje, dat bij ons niet geheel
winterhard is, maar heel goed in een pot gedijt
en een lichte vorst wel verdraagt. De
glanzende, kleine blaadjes maken de plant populair bij bonsailiefhebbers!
De helderwitte, slanke, jasmijnachtige bloemetjes tellen 5 bloemblaadjes
en geuren ‘s nachts heerlijk. Na de bloei (die overigens lang doorgaat)
ontstaan de kleine, rozerode vruchtjes met dieprood en sappig vruchtvlees
en een heerlijke, aardbeiachtige smaak. Bij oudere planten ontstaan flinke
dorens, waardoor de plant in subtropische gebieden heel populair is als
beschermende haag. De plant groeit van oorsprong in Zuid-Afrika, zoals de
naam al verraadt en groeit daar tot aan de kust, zeewind is dus geen
probleem.

822785.1 1 plant (op stam) 

€ 19,95

Leveringsmaanden: het gehele jaar

€ 12,50

822838

1 plant 

€ 9,95

822838.1 1 plant 

€ 17,50

Pistache
Pistacia vera
(Engels: Pistachio)
Leuke boompje, met sierlijk geveerd blad. Zet
het struikje in een grote pot en plaats ze in de
zomer op een zonnig plekje buiten. Bij vorst
moet de plant vorstvrij worden gezet. Oogst
moet je voorlopig niet van deze interessante boom verwachten, zie het als
een nuttige kennismaking. Deze zeer populaire noot komt oorspronkelijk
uit Azië en wordt vooral veel geteeld in Iran en Turkije, maar tegenwoordig
ook in de V.S. De groene zaden (of noten) pel je gemakkelijk uit de
halfopenstaande hulsjes. In de fabriek worden open en gesloten hulsjes
van elkaar gescheiden door het verschil in geluid dat ze maken. De
lekkerste baklava (Turkse zoetigheid) wordt met Pistache bereid en is
vooral beroemd in en rond Gaziantep (Zuid-Oost Turkije). Van Pistache
worden leuke bonsaiboompjes gemaakt.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
Prairiebes 'Jahn's Prairie'
Ribes oxyacanthoides
(Engels: Jahn’s Prairie Gooseberry)
De smaak van deze bijzondere bessen komt
heel dicht bij die van de kruisbes. Er zijn
enkele grote voordelen, waardoor we een
grote toekomst verwachten van dit soort: ze
hebben nauwelijks stekels en zijn meeldauwresistent (tot nu toe)! De
struiken groeien stevig en hebben afhangende takken. De stevige
vruchten rijpen van groen naar rood.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822850.1 1 plant 

€ 6,95

Pronknoot
Xanthoceras sorbifolium
(Engels: Yellowhorn)
Deze prachtige bloeiende struik is familie van
de Litchi (Lychee). De geurende bloemen (aan
lange trossen) verkleuren van wit naar karmijn
en vormen in de nazomer vrij grote,
driehokkige noten, die evenals het de bloemen en de bladeren (na koken)
eetbaar zijn. Geef ze een lekker zonnige plek en niet te nat, sterker nog:
de struik (tot kleine boom) kan goed tegen droogte. Snoeien wordt
overigens goed verdragen...

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822855.1 1 plant 

€ 12,50
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Pruim 'Victoria'

Roomappel 'Aidfievate' /
Rappahannock®

Prunus ssp.
(Engels: Plum)
(1840) Een middenvroeg (in augustus)
oogstbare pruim met goede productie. Bij volle
dracht wel op tijd vruchtjes uitdunnen! De
langwerpige, grote, rode vruchten hebben een
uitstekende smaak. 2 Victoria-pruimenbomen bestuiven elkaar goed.
Onderstam St. Julien A, voor de hobbyteelt de ideale onderstam, kan op
alle grondsoorten en geeft een tamelijk sterke groei.

Roomappel 'Levfiv'
Asimina triloba
(Engels: Indiana Banana / Poor
Man's Banana)

Asimina triloba
(Engels: Indiana Banana / Poor
Man's Banana)

Selectie van Peterson. Grote vruchten met
extreem weinig zaden. Zoet met sterke
pawpawsmaak.

Geelvlezige selectie van Peterson met weinig
zaden. Typisch aan deze selectie is ook de
horizontale bladstand.

Deze gemakkelijk te telen pruim geeft na de
fraaie witte bloei: kleine vruchten van 2-2,5 cm
met een donkerblauwe, berijpte schil en zeer
aromatisch geel vruchtvlees. Voor verse eet
aan de zure kant, maar je maakt er heerlijk
sap, goede wijn of een verrukkelijke jam mee!

Gelukkig wordt deze, bij ons tamelijk winterharde fruitboom uit NoordAmerika en Canada steeds bekender en populairder. De smaak van de
langwerpige, geelgroene vruchten is echt exotisch en gaat richting
banaan, mango en ananas en zit vol vitamines. Zo gezond, dat er serieuze
aanwijzingen zijn op de voorkoming van kanker. Er zijn minstens 2 planten
nodig voor kruisbestuiving. Jonge planten staan graag schaduwrijk en
worden ‘s winters wat extra beschermd, later is volle zon ook prima en
kunnen ze wel een pittig wintertje hebben. Hoogte uiteindelijk 2-5 m,
snoeien is aan te bevelen om nog hogere groei te voorkomen! De opbouw
van de boom is iets hoger dan breed, dus op den duur is een boomspiegel
van 3-4 meter aan te bevelen. Houd tussen 2 bomen minimaal 4 m
afstand. Na ongeveer 4 jaar zijn de eerste vruchten te verwachten,
voorafgegaan in de lente door vreemd geurende, witte naar roodbruin
verkleurende bloemen. Zeewind waarderen ze niet, iets zure grond (op
kleigrond zorgen voor veel humus) en een mulchlaagje waarderen de
bomen echter zeer. Van ziekteaantastingen is in ons klimaat nog niets
bekend, maar er is nog niet veel ervaring.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822860.1 1 jonge boom 

€ 12,50

822860.2 1 middelgroot boompje 

€ 19,50

Pruim, Mirabel 'Haferschlehe'
Prunus insititia

822865.1 1 plant 

€ 15,00

822881.1 1 plant 

Gelukkig wordt deze, bij ons tamelijk winterharde fruitboom uit NoordAmerika en Canada steeds bekender en populairder. De smaak van de
langwerpige, geelgroene vruchten is echt exotisch en gaat richting
banaan, mango en ananas en zit vol vitamines. Zo gezond, dat er serieuze
aanwijzingen zijn op de voorkoming van kanker. Er zijn minstens 2 planten
nodig voor kruisbestuiving. Jonge planten staan graag schaduwrijk en
worden ‘s winters wat extra beschermd, later is volle zon ook prima en
kunnen ze wel een pittig wintertje hebben. Hoogte uiteindelijk 2-5 m,
snoeien is aan te bevelen om nog hogere groei te voorkomen! De opbouw
van de boom is iets hoger dan breed, dus op den duur is een boomspiegel
van 3-4 meter aan te bevelen. Houd tussen 2 bomen minimaal 4 m
afstand. Na ongeveer 4 jaar zijn de eerste vruchten te verwachten,
voorafgegaan in de lente door vreemd geurende, witte naar roodbruin
verkleurende bloemen. Zeewind waarderen ze niet, iets zure grond (op
kleigrond zorgen voor veel humus) en een mulchlaagje waarderen de
bomen echter zeer. Van ziekteaantastingen is in ons klimaat nog niets
bekend, maar er is nog niet veel ervaring.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822884.1 1 plant 

€ 35,00

€ 35,00
Roomappel 'Sunflower'

Pijnboom

Roomappel 'Convis'

Pinus pinea

Asimina triloba
(Engels: Indiana Banana / Poor
Man's Banana)

Dit is de meest gebruikte dennenboom om
pijnboompitten van te oogsten!
Rijdend door Zuid-Europa, zie je de prachtigste
Parasoldennen staan en daar is het een
volkssport om de dennenappels te verzamelen
voor zelf geoogste pitten. Nu onze winters steeds zachter worden, zie ik
goede kansen voor deze naaldboom. Wie flink de ruimte heeft, kan een
goede poging doen. Zoek een zonnige plaats en maak de grond zo
zanderig mogelijk, zorg ervoor dat de boom nooit natte voeten heeft na
een flinke regenbui.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822870.1 1 plant 

€ 19,50

Roomappel 'Zaailing'
Asimina triloba
(Engels: Indiana Banana / Poor
Man's Banana)
Zaailingen geven prima oogst van wisselende
grootte, bijzonder lekker zijn ze allemaal en er
zitten meer of minder zaden per vrucht. 2
zaailingen verschillen voldoende van elkaar om goede bestuivers zijn van
elkaar.

Gelukkig wordt deze, bij ons tamelijk winterharde fruitboom uit NoordAmerika en Canada steeds bekender en populairder. De smaak van de
langwerpige, geelgroene vruchten is echt exotisch en gaat richting
banaan, mango en ananas en zit vol vitamines. Zo gezond, dat er serieuze
aanwijzingen zijn op de voorkoming van kanker. Er zijn minstens 2 planten
nodig voor kruisbestuiving. Jonge planten staan graag schaduwrijk en
worden ‘s winters wat extra beschermd, later is volle zon ook prima en
kunnen ze wel een pittig wintertje hebben. Hoogte uiteindelijk 2-5 m,
snoeien is aan te bevelen om nog hogere groei te voorkomen! De opbouw
van de boom is iets hoger dan breed, dus op den duur is een boomspiegel
van 3-4 meter aan te bevelen. Houd tussen 2 bomen minimaal 4 m
afstand. Na ongeveer 4 jaar zijn de eerste vruchten te verwachten,
voorafgegaan in de lente door vreemd geurende, witte naar roodbruin
verkleurende bloemen. Zeewind waarderen ze niet, iets zure grond (op
kleigrond zorgen voor veel humus) en een mulchlaagje waarderen de
bomen echter zeer. Van ziekteaantastingen is in ons klimaat nog niets
bekend, maar er is nog niet veel ervaring.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822880.1 1 plant 

€ 15,00

822880.2 2 planten 

€ 25,00

Asimina triloba
(Engels: Indiana Banana / Poor
Man's Banana)

Convis geeft grote vruchten van gemiddeld
400 g en heeft opvallend geel en zeer
aromatisch vruchtvlees. De rijping is begin
oktober. Gebruik een ander ras als bestuiver.

Dit ras geeft vruchten van gemiddeld 200 g
met een uitstekende smaak. ‘Sunflower’ is
zelfbestuivend, hoewel kruisbestuiving met een
ander ras toch meer vruchten geeft. De vruchten bevatten relatief weinig
zaden (pitten).

Gelukkig wordt deze, bij ons tamelijk winterharde fruitboom uit NoordAmerika en Canada steeds bekender en populairder. De smaak van de
langwerpige, geelgroene vruchten is echt exotisch en gaat richting
banaan, mango en ananas en zit vol vitamines. Zo gezond, dat er serieuze
aanwijzingen zijn op de voorkoming van kanker. Er zijn minstens 2 planten
nodig voor kruisbestuiving. Jonge planten staan graag schaduwrijk en
worden ‘s winters wat extra beschermd, later is volle zon ook prima en
kunnen ze wel een pittig wintertje hebben. Hoogte uiteindelijk 2-5 m,
snoeien is aan te bevelen om nog hogere groei te voorkomen! De opbouw
van de boom is iets hoger dan breed, dus op den duur is een boomspiegel
van 3-4 meter aan te bevelen. Houd tussen 2 bomen minimaal 4 m
afstand. Na ongeveer 4 jaar zijn de eerste vruchten te verwachten,
voorafgegaan in de lente door vreemd geurende, witte naar roodbruin
verkleurende bloemen. Zeewind waarderen ze niet, iets zure grond (op
kleigrond zorgen voor veel humus) en een mulchlaagje waarderen de
bomen echter zeer. Van ziekteaantastingen is in ons klimaat nog niets
bekend, maar er is nog niet veel ervaring.

Gelukkig wordt deze, bij ons tamelijk winterharde fruitboom uit NoordAmerika en Canada steeds bekender en populairder. De smaak van de
langwerpige, geelgroene vruchten is echt exotisch en gaat richting
banaan, mango en ananas en zit vol vitamines. Zo gezond, dat er serieuze
aanwijzingen zijn op de voorkoming van kanker. Er zijn minstens 2 planten
nodig voor kruisbestuiving. Jonge planten staan graag schaduwrijk en
worden ‘s winters wat extra beschermd, later is volle zon ook prima en
kunnen ze wel een pittig wintertje hebben. Hoogte uiteindelijk 2-5 m,
snoeien is aan te bevelen om nog hogere groei te voorkomen! De opbouw
van de boom is iets hoger dan breed, dus op den duur is een boomspiegel
van 3-4 meter aan te bevelen. Houd tussen 2 bomen minimaal 4 m
afstand. Na ongeveer 4 jaar zijn de eerste vruchten te verwachten,
voorafgegaan in de lente door vreemd geurende, witte naar roodbruin
verkleurende bloemen. Zeewind waarderen ze niet, iets zure grond (op
kleigrond zorgen voor veel humus) en een mulchlaagje waarderen de
bomen echter zeer. Van ziekteaantastingen is in ons klimaat nog niets
bekend, maar er is nog niet veel ervaring.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Leveringsmaanden: het gehele jaar

822882.1 1 plant 

€ 35,00

822885.1 1 plant 

Roomappel 'Davis'

Roomappel 'Tollgate' / 'Sibley'

Asimina triloba
(Engels: Indiana Banana / Poor
Man's Banana)

Asimina triloba
(Engels: Indiana Banana / Poor
Man's Banana)

Selectie met vroege rijping en goede
bewaarbaarheid (in de koelkast).

Tollgate of Sibley geven zeer grote vruchten
(400 g - 450 g) met gele schil en geel
vruchtvlees met een uitstekende smaak!
Gebruik een ander ras als bestuiver.

Gelukkig wordt deze, bij ons tamelijk
winterharde fruitboom uit Noord-Amerika en Canada steeds bekender en
populairder. De smaak van de langwerpige, geelgroene vruchten is echt
exotisch en gaat richting banaan, mango en ananas en zit vol vitamines.
Zo gezond, dat er serieuze aanwijzingen zijn op de voorkoming van kanker.
Er zijn minstens 2 planten nodig voor kruisbestuiving. Jonge planten staan
graag schaduwrijk en worden ‘s winters wat extra beschermd, later is volle
zon ook prima en kunnen ze wel een pittig wintertje hebben. Hoogte
uiteindelijk 2-5 m, snoeien is aan te bevelen om nog hogere groei te
voorkomen! De opbouw van de boom is iets hoger dan breed, dus op den
duur is een boomspiegel van 3-4 meter aan te bevelen. Houd tussen 2
bomen minimaal 4 m afstand. Na ongeveer 4 jaar zijn de eerste vruchten
te verwachten, voorafgegaan in de lente door vreemd geurende, witte
naar roodbruin verkleurende bloemen. Zeewind waarderen ze niet, iets
zure grond (op kleigrond zorgen voor veel humus) en een mulchlaagje
waarderen de bomen echter zeer. Van ziekteaantastingen is in ons klimaat
nog niets bekend, maar er is nog niet veel ervaring.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822883.1 1 plant 

€ 35,00

€ 15,00

Gelukkig wordt deze, bij ons tamelijk winterharde fruitboom uit NoordAmerika en Canada steeds bekender en populairder. De smaak van de
langwerpige, geelgroene vruchten is echt exotisch en gaat richting
banaan, mango en ananas en zit vol vitamines. Zo gezond, dat er serieuze
aanwijzingen zijn op de voorkoming van kanker. Er zijn minstens 2 planten
nodig voor kruisbestuiving. Jonge planten staan graag schaduwrijk en
worden ‘s winters wat extra beschermd, later is volle zon ook prima en
kunnen ze wel een pittig wintertje hebben. Hoogte uiteindelijk 2-5 m,
snoeien is aan te bevelen om nog hogere groei te voorkomen! De opbouw
van de boom is iets hoger dan breed, dus op den duur is een boomspiegel
van 3-4 meter aan te bevelen. Houd tussen 2 bomen minimaal 4 m
afstand. Na ongeveer 4 jaar zijn de eerste vruchten te verwachten,
voorafgegaan in de lente door vreemd geurende, witte naar roodbruin
verkleurende bloemen. Zeewind waarderen ze niet, iets zure grond (op
kleigrond zorgen voor veel humus) en een mulchlaagje waarderen de
bomen echter zeer. Van ziekteaantastingen is in ons klimaat nog niets
bekend, maar er is nog niet veel ervaring.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822887.1 1 plant 

€ 35,00
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Roomappel 'Wansevwan'

Schijnaugurk (soms 'Alba')

Smurfbonen-Boom

Asimina triloba
(Engels: Indiana Banana / Poor
Man's Banana)

Akebia quinata
(Engels: Chocolate Vine)

Decaisnea fargesii
(Engels: Dead Man’s Fingers, Blue
Sausage Fruit)

De eerste selectie van Peterson, ook gekend
als Shenandoah®. Milde smaak.

Gelukkig wordt deze, bij ons tamelijk
winterharde fruitboom uit Noord-Amerika en Canada steeds bekender en
populairder. De smaak van de langwerpige, geelgroene vruchten is echt
exotisch en gaat richting banaan, mango en ananas en zit vol vitamines.
Zo gezond, dat er serieuze aanwijzingen zijn op de voorkoming van kanker.
Er zijn minstens 2 planten nodig voor kruisbestuiving. Jonge planten staan
graag schaduwrijk en worden ‘s winters wat extra beschermd, later is volle
zon ook prima en kunnen ze wel een pittig wintertje hebben. Hoogte
uiteindelijk 2-5 m, snoeien is aan te bevelen om nog hogere groei te
voorkomen! De opbouw van de boom is iets hoger dan breed, dus op den
duur is een boomspiegel van 3-4 meter aan te bevelen. Houd tussen 2
bomen minimaal 4 m afstand. Na ongeveer 4 jaar zijn de eerste vruchten
te verwachten, voorafgegaan in de lente door vreemd geurende, witte
naar roodbruin verkleurende bloemen. Zeewind waarderen ze niet, iets
zure grond (op kleigrond zorgen voor veel humus) en een mulchlaagje
waarderen de bomen echter zeer. Van ziekteaantastingen is in ons klimaat
nog niets bekend, maar er is nog niet veel ervaring.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822889.1 1 plant 

€ 35,00

Het vijfdelige blad geeft al een speels aanzien
aan deze steeds populairder wordende
klimplant. De trosjes hangende, diepwijnrode
(of spierwitte) bloemetjes decoreren in de
zomer je muur of schutting. De plant komt uit Oost-Azië en krijgt het liefst
een halfbeschaduwd plekje. Uiteindelijk zullen er hele bijzondere,
grijsblauwe, langwerpige vruchten (5-10 cm lang en 4 cm breed) ontstaan,
deze bevatten de zaden en er omheen een witte, bijna vloeibare
vruchtmassa. De inhoud is in zijn geheel eetbaar met een structuur als de
granaatappel. Met een beetje citroensap is het een lekkernij! De schil is
bitter, maar na bakken is ook deze een heerlijkheid. De jonge uitlopers van
de Akebia zijn heerlijk door de sla en van ouder blad maak je een gezonde
thee. Er zijn in de Chinese geneeskunst veel toepassingen bekend tegen
o.a. infecties. Tenslotte zijn de 1-jarige twijgen na de winter geschikt als
vlechtmateriaal voor manden. Voor goede vruchtzetting is het wijs om met
een kwastje de pollen van de mannelijke bloemen (meestal bovenin de
plant) in aanraking te brengen met de stampers van de vrouwelijke
bloemen.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822895.1 1 plant 

€ 12,50

Sinaasappel, Bloed 'Red Orange'
Citrus sinensis

Roomappel 'Zoetewei No.5'
Asimina triloba
(Engels: Indiana Banana / Poor
Man's Banana)
Deze Belgische selectie, door Dimitri Jacobs
van kwekerij Zoetewei, geeft grote vruchten
van rond de 300 gram. De bomen hebben een
gezonde groei en de oogst zal jaarlijks rond half oktober zijn. Gebruik een
ander ras als bestuiver.

Geweldig effect als sinaasappels bloedrood
vruchtvlees hebben! Dit soort bezit meer antioxidanten dan de gewone oranje. De
roodkleuring ontstaat alleen bij koudere
nachten. Aan de buitenkant is nauwelijks
verschil te zien met gewone sinaasappels, het geheim zit dus in de
inhoud…

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822905.1 1 middelgrote plant 

€ 25,00

822905.2 1 grote plant (op stam) 

€ 45,00

Gelukkig wordt deze, bij ons tamelijk winterharde fruitboom uit NoordAmerika en Canada steeds bekender en populairder. De smaak van de
langwerpige, geelgroene vruchten is echt exotisch en gaat richting
banaan, mango en ananas en zit vol vitamines. Zo gezond, dat er serieuze
aanwijzingen zijn op de voorkoming van kanker. Er zijn minstens 2 planten
nodig voor kruisbestuiving. Jonge planten staan graag schaduwrijk en
worden ‘s winters wat extra beschermd, later is volle zon ook prima en
kunnen ze wel een pittig wintertje hebben. Hoogte uiteindelijk 2-5 m,
snoeien is aan te bevelen om nog hogere groei te voorkomen! De opbouw
van de boom is iets hoger dan breed, dus op den duur is een boomspiegel
van 3-4 meter aan te bevelen. Houd tussen 2 bomen minimaal 4 m
afstand. Na ongeveer 4 jaar zijn de eerste vruchten te verwachten,
voorafgegaan in de lente door vreemd geurende, witte naar roodbruin
verkleurende bloemen. Zeewind waarderen ze niet, iets zure grond (op
kleigrond zorgen voor veel humus) en een mulchlaagje waarderen de
bomen echter zeer. Van ziekteaantastingen is in ons klimaat nog niets
bekend, maar er is nog niet veel ervaring.

De echte sinaasappel is wellicht de bekendste
telg van het Citrusgeslacht. Het zoete (iets
zure) vruchtvlees is direct of geperst een
lekkernij. Geniet van de fraaie, heerlijk
geurende bloesem en denk je in hoe een hele boomgaard met
sinaasappels zullen geuren! De planten van deze variëteiten kunnen lichte
vorst verdragen (op een windvrije plek), maar op tijd vorstvrij “stallen”
verdient aanbeveling. Op aanvraag sturen we graag een uitgebreide
teeltaanwijzing.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Leveringsmaanden: het gehele jaar

822890.1 1 plant 

€ 35,00

Roomappel 'S.a.a. Zimmerman'
Asimina triloba
(Engels: Indiana Banana / Poor
Man's Banana)

Citrus sinensis

822910.1 1 plant 

€ 9,95

822910.2 1 middelgrote plant 

€ 25,00

822910.3 1 XL plant (op stam) 

€ 49,50

Sleedoorn

Deze betrouwbare selectie uit 1982 geeft grote
vruchten met weinig zaden (pitten). De New
Yorkse Roomappelkweker G.A. Zimmerman
bracht deze topper in de handel. Gebruik een ander ras als bestuiver.

Gelukkig wordt deze, bij ons tamelijk winterharde fruitboom uit NoordAmerika en Canada steeds bekender en populairder. De smaak van de
langwerpige, geelgroene vruchten is echt exotisch en gaat richting
banaan, mango en ananas en zit vol vitamines. Zo gezond, dat er serieuze
aanwijzingen zijn op de voorkoming van kanker. Er zijn minstens 2 planten
nodig voor kruisbestuiving. Jonge planten staan graag schaduwrijk en
worden ‘s winters wat extra beschermd, later is volle zon ook prima en
kunnen ze wel een pittig wintertje hebben. Hoogte uiteindelijk 2-5 m,
snoeien is aan te bevelen om nog hogere groei te voorkomen! De opbouw
van de boom is iets hoger dan breed, dus op den duur is een boomspiegel
van 3-4 meter aan te bevelen. Houd tussen 2 bomen minimaal 4 m
afstand. Na ongeveer 4 jaar zijn de eerste vruchten te verwachten,
voorafgegaan in de lente door vreemd geurende, witte naar roodbruin
verkleurende bloemen. Zeewind waarderen ze niet, iets zure grond (op
kleigrond zorgen voor veel humus) en een mulchlaagje waarderen de
bomen echter zeer. Van ziekteaantastingen is in ons klimaat nog niets
bekend, maar er is nog niet veel ervaring.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822892.1 1 plant 

Sinaasappel 'Us119' / 'Arancio' /
'Orangin'

€ 35,00

Prunus spinosa
(Engels: Sloe, Blackthorn)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822917.1 1 plant 

€ 9,95

Steeneik
Quercus ilex
(Engels: Holly Oak, Holm Oak)
De Steeneik rukt naar het noorden op
naarmate onze winters zachter worden en
blijven. Het blijft uiteraard wel oppassen, want
een zeer strenge winter overleeft deze fraaie,
wintergroene eik niet. De eikels zijn heel populair en eetbaar, ze worden
geroosterd of vermalen tot meel. In de natuur zijn de wortels van de
steeneik een van de belangrijkste woongebieden van de zeer geliefde
truffels. Kweek de boompjes gerust in de vollegrond, je kan ze goed
vormsnoeien. We verkopen acryldoek of klimaatnet als de winter extreem
dreigt te worden.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822920.1 1 jonge plant 

€ 6,95

822920.2 1 plant (40-60cm) 

€ 12,50

Umeboshi Abrikoos
Prunus mume
(Engels: Chinese Plum, Japanese
Apricot)
Je geniet allereerst al van de prachtige
bloesem van deze Prunus! Dit soort zit tussen
abrikoos en pruim in, iets meer richting
abrikoos. In China, Japan en Korea zijn de vruchten heel populair voor
sappen, alcoholische dranken en in sauzen. Ze worden ook medicinaal
toegepast. Het meest bekend is de toepassing in Japan als Umeboshi
(droog) of Umezuke (vers gezouten), volgens de methode tsukemono
(konomono, oshinko of okoko), de vruchten worden dan ingezouten in
potten, die met een zware steendeksel wordt bedekt (tsukemonoishi). Het
resultaat is een min of meer zout tussendoortje tijdens de maaltijd, die
heel gezond is en goed voor de spijsvertering en als voorbereiding voor
nieuwe smaken. In Japan is het dagelijks eten van Umeboshi hetzelfde als
“snoep verstandig, eet een appel”. De bloemen en het zaad is ook eetbaar.
De laatste: mits niet bitter, dan zijn ze licht giftig (cyanide). Door snoeien
is de hoogte te beperken tot 4 m, anders wordt het boompje maximaal 810 m.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822950.1 1 jonge boom 

€ 19,95

822950.2 1 jonge boom 

€ 29,95

Vossebes 'Koralle' / 'Red Pearl'

Deze struik groeit in Europa in het wild en
wordt graag gebruikt voor een
vogelvriendelijke haag of houtwal. De vroege
en fraaie witte bloei (eetbaar!) is de voorbode
voor blauwe bessen (15 mm) met een dof laagje. De bessen zijn tamelijk
bitter, maar worden na de eerste nachtvorst wel wat zoeter. Te bittere
vruchten niet rauw eten. Conserveren tot jam of sap is heel populair en in
Frankrijk worden ze ingelegd als olijven. Van de gedroogde vruchten maak
je een geneeskrachtige thee. Er zijn nog veel meer medicinale
toepassingen bekend van deze nuttige struik, raadpleeg internet,
bijvoorbeeld de website van Plants For A Future. De struiken houden van
een plekje in de zon of halfschaduw. De struiken maken veel wortels, geef
ze de ruimte of beperk de groeiplek, ideaal voor het verstevigen van een
helling. Teelt in een grote kuip is zeer goed mogelijk. De naam: “slee”
betekent, dat het de tanden stroef maakt, dat gebeurt bij te vroeg en
rauw eten; de oudere takken lopen uit in een doorn, samen “sleedoorn”.

Vaccinium vitis-idaea
(Engels: Mountain Cranberry,
Lingonberry)
Dit inheemse, zuurminnende plantje geeft 2x
per jaar oogst (VII en X) van rode,
aromatische en iets pittige vruchtjes. Voor
directe eet of inmaak zeer gezond! Geef ze een vochtige, zonnige plek:
mulchen en turfmolm bijmengen. De plantjes groeien niet hoger dan 25
cm, maken ondergrondse uitlopers en zijn zeer winterhard. De eerste
oogst moet voorzichtig gebeuren om de volgende bloei te ontzien. 3
planten per m² is voldoende, de opbrengst loopt op naar 1 kg per m². Na
8 jaar flink snoeien, nooit kunstmest geven. Idee: zet enkele vossebessen
in potten op het terras!

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822990.1 1 jonge plant 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
822915.1 1 jonge plant 

Bijzondere struik, die me als kind al
intrigeerde! In de nazomer ontstaan
eigenaardige marineblauwe peulen, die jong
en rauw gepeld worden net als tuinbonen. De “boontjes” (de zaden) kan
je niet eten, maar het witte, zachte vruchtvlees heeft een verrassend
delicate, zoete smaak. Alles in de mond en zaadjes spugen is eigenlijk het
handigst! De struiken zijn volkomen winterhard, van oorsprong komt deze
struik uit Azië, ze houden van een vochtige, halfbeschaduwde plek, maar
wel goed gedraineerd.

€ 4,95

€ 7,95
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Vlier, Zwarte 'Austria Haschberg' /
'Haidegg 17'

Vlier, Zwarte 'Black Tower'

Sambucus nigra
(Engels: Elder, Elderberry)
Deze gewone groenbladige vlier is speciaal
ontwikkeld (in Oostenrijk) tot het dragen van
een enorm grote opbrengst: veel bloei en een
hoop kilo’s bessen! De struiken hebben een flinke groeikracht. De witte
bloei is van mei-juli, de bestuiving vindt plaats door insecten en de grote
hangende trossen met blauwzwarte vruchtjes zijn in augustus-september
rijp. De vlier stelt geen hoge eisen aan zijn standplaats, maar bloeit het
rijkst op een zonnige plek. Er zijn veel keukentoepassingen:
VRUCHTEN: Van de vruchten wordt jam, vruchtensap, gelei en
vlierbessenjenever gemaakt. Ook worden de bessen gebruikt voor het
verven. De bessen kunnen beter niet rauw gegeten worden aangezien ze
licht giftig zijn. Ze bevatten de naar dit geslacht genoemde stof
sambunigrine, die door koken onschadelijk wordt gemaakt.
BLOESEM: De bloesem wordt wel in pannenkoeken gebruikt en wat denk
je van vlierbloesembeignets: hiervoor moeten ze in een beslag worden
gedoopt en daarna in ruim vet goudbruin worden gebakken... Bovendien
kan men van de bloesem siroop maken, deze wordt voornamelijk
geproduceerd in Engeland en staat wel bekend als Elderflower Cordial. In
Zweden staat het siroop bekend als Fläderblomssaft. De gedroogde
bloesem kan het hele jaar door gebruikt worden om thee van te zetten.
(Tekst -deels bewerkt- uit Wikipedia)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
823002.1 1 jonge plant 

Vlier, Zuilvormige 'Obelisk' /
'Pyramidalis'

Sambucus nigra
(Engels: Elder, Elderberry)

€ 4,95

Sambucus nigra
(Engels: Elder, Elderberry)

Waarom geen mooie variatie aanschaffen op
een eenvoudig thema? Deze vlier krijgt diep
purperbruin blad en blijft vrij smal: 2m hoog
en 1m breed. Na de lichtroze rijke bloei in
grote schermbloemen ontstaan de gewilde vlierbessen.
De bloei is van mei-juli, de bestuiving vindt plaats door insecten en de
grote hangende trossen met blauwzwarte vruchtjes zijn in septemberoktober rijp. De vlier stelt geen hoge eisen aan zijn standplaats, maar
bloeit het rijkst op een zonnige plek. Er zijn veel keukentoepassingen:
VRUCHTEN: Van de vruchten wordt jam, vruchtensap, gelei en
vlierbessenjenever gemaakt. Ook worden de bessen gebruikt voor het
verven. De bessen kunnen beter niet rauw gegeten worden aangezien ze
licht giftig zijn. Ze bevatten de naar dit geslacht genoemde stof
sambunigrine, die door koken onschadelijk wordt gemaakt. Tenslotte
worden de bessen gebruikt voor het verven.
BLOESEM: De bloesem wordt wel in pannenkoeken gebruikt en wat denk
je van vlierbloesembeignets: hiervoor moeten ze in een beslag worden
gedoopt en daarna in ruim vet goudbruin worden gebakken... Bovendien
kan men van de bloesem siroop maken, deze wordt voornamelijk
geproduceerd in Engeland en staat wel bekend als Elderflower Cordial. In
Zweden staat het siroop bekend als Fläderblomssaft. De gedroogde
bloesem kan het hele jaar door gebruikt worden om thee van te zetten.
(Tekst deels -bewerkt- uit Wikipedia)

Een prachtige variatie op een eenvoudig
thema! Deze groenbladige vlier groeit compact
en zuilvormig smal: 70 cm breed en 2-3 m
hoog, ideaal voor de kleine tuin dus! Na de spierwitte bloei in grote
schermbloemen ontstaan de gewilde vlierbessen.
De bloei is van mei-juli, de bestuiving vindt plaats door insecten en de
grote hangende trossen met blauwzwarte vruchtjes zijn in augustusseptember rijp. De vlier stelt geen hoge eisen aan zijn standplaats, maar
bloeit het rijkst op een zonnige plek. Er zijn veel keukentoepassingen:
VRUCHTEN: Van de vruchten wordt jam, vruchtensap, gelei en
vlierbessenjenever gemaakt. Ook worden de bessen gebruikt voor het
verven. De bessen kunnen beter niet rauw gegeten worden aangezien ze
licht giftig zijn. Ze bevatten de naar dit geslacht genoemde stof
sambunigrine, die door koken onschadelijk wordt gemaakt.
BLOESEM: De bloesem wordt wel in pannenkoeken gebruikt en wat denk
je van vlierbloesembeignets: hiervoor moeten ze in een beslag worden
gedoopt en daarna in ruim vet goudbruin worden gebakken... Bovendien
kan men van de bloesem siroop maken, deze wordt voornamelijk
geproduceerd in Engeland en staat wel bekend als Elderflower Cordial. In
Zweden staat het siroop bekend als Fläderblomssaft. De gedroogde
bloesem kan het hele jaar door gebruikt worden om thee van te zetten.
(Tekst -deels bewerkt- uit Wikipedia)

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Leveringsmaanden: het gehele jaar

823005.1 1 plant 

€ 4,95

823008.1 1 jonge plant 

Vlier, Zwarte 'Black Beauty' /
'Thundercloud'

Vlier, Goudgele 'Golden Tower'

Vijg 'Bayernfeige Violetta'

Sambucus nigra
(Engels: Elder, Elderberry)

Sambucus nigra
(Engels: Elder, Elderberry)

Ficus carica
(Engels: Fig)

Een prachtige variatie op een eenvoudig
thema! Deze vlier krijgt goudgele bladeren, fijn
ingesneden en groeit smal en opgaand: 70 cm
breed en 2-3 m hoog, ideaal voor de kleine
tuin dus! Na de spierwitte bloei in grote schermbloemen ontstaan de
gewilde vlierbessen.
De bloei is van mei-juli, de bestuiving vindt plaats door insecten en de
grote hangende trossen met blauwzwarte vruchtjes zijn in septemberoktober rijp. De vlier stelt geen hoge eisen aan zijn standplaats, maar
bloeit het rijkst op een zonnige plek. Er zijn veel keukentoepassingen:
VRUCHTEN: Van de vruchten wordt jam, vruchtensap, gelei en
vlierbessenjenever gemaakt. Ook worden de bessen gebruikt voor het
verven. De bessen kunnen beter niet rauw gegeten worden aangezien ze
licht giftig zijn. Ze bevatten de naar dit geslacht genoemde stof
sambunigrine, die door koken onschadelijk wordt gemaakt.
BLOESEM: De bloesem wordt wel in pannenkoeken gebruikt en wat denk
je van vlierbloesembeignets: hiervoor moeten ze in een beslag worden
gedoopt en daarna in ruim vet goudbruin worden gebakken... Bovendien
kan men van de bloesem siroop maken, deze wordt voornamelijk
geproduceerd in Engeland en staat wel bekend als Elderflower Cordial. In
Zweden staat het siroop bekend als Fläderblomssaft. De gedroogde
bloesem kan het hele jaar door gebruikt worden om thee van te zetten.
(Tekst -deels bewerkt- uit Wikipedia)

Deze zeer winterharde en groeikrachtige vijg
draagt (vrij laat) zijn grote paarse vruchten.
Voor goede rijping is een warme zomer nodig,
gelukkig zijn die niet meer zeldzaam!

Een prachtige variatie op een eenvoudig
thema! Deze vlier krijgt donkerpurperbruin
blad (in de grootte en de vorm zoals een
groenbladige vlier) en wordt ongeveer 2-3 m hoog. Na de lichtroze rijke
bloei in grote schermbloemen ontstaan de gewilde vlierbessen.
De bloei is van mei-juli, de bestuiving vindt plaats door insecten en de
grote hangende trossen met blauwzwarte vruchtjes zijn in septemberoktober rijp. De vlier stelt geen hoge eisen aan zijn standplaats, maar
bloeit het rijkst op een zonnige plek. Er zijn veel keukentoepassingen:
VRUCHTEN: Van de vruchten wordt jam, vruchtensap, gelei en
vlierbessenjenever gemaakt. Ook worden de bessen gebruikt voor het
verven. De bessen kunnen beter niet rauw gegeten worden aangezien ze
licht giftig zijn. Ze bevatten de naar dit geslacht genoemde stof
sambunigrine, die door koken onschadelijk wordt gemaakt.
BLOESEM: De bloesem wordt wel in pannenkoeken gebruikt en wat denk
je van vlierbloesembeignets: hiervoor moeten ze in een beslag worden
gedoopt en daarna in ruim vet goudbruin worden gebakken... Bovendien
kan men van de bloesem siroop maken, deze wordt voornamelijk
geproduceerd in Engeland en staat wel bekend als Elderflower Cordial. In
Zweden staat het siroop bekend als Fläderblomssaft. De gedroogde
bloesem kan het hele jaar door gebruikt worden om thee van te zetten.
(Tekst -deels bewerkt- uit Wikipedia)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
823003.1 1 jonge plant 

€ 4,95

Vlier, Zwarte 'Black Lace' (='eva')

Leveringsmaanden: het gehele jaar
823006.1 1 plant 

€ 4,95

Sambucus nigra
(Engels: Elder, Elderberry)

Een prachtige variatie op een eenvoudig
thema! Deze vlier krijgt diep ingesneden,
donkerpurperbruin blad en wordt ongeveer 2m
hoog. Na de lichtroze rijke bloei in grote
schermbloemen ontstaan de gewilde vlierbessen.
De bloei is van mei-juli, de bestuiving vindt plaats door insecten en de
grote hangende trossen met blauwzwarte vruchtjes zijn in septemberoktober rijp. De vlier stelt geen hoge eisen aan zijn standplaats, maar
bloeit het rijkst op een zonnige plek. Er zijn veel keukentoepassingen:
VRUCHTEN: Van de vruchten wordt jam, vruchtensap, gelei en
vlierbessenjenever gemaakt. Ook worden de bessen gebruikt voor het
verven. De bessen kunnen beter niet rauw gegeten worden aangezien ze
licht giftig zijn. Ze bevatten de naar dit geslacht genoemde stof
sambunigrine, die door koken onschadelijk wordt gemaakt.
BLOESEM: De bloesem wordt wel in pannenkoeken gebruikt en wat denk
je van vlierbloesembeignets: hiervoor moeten ze in een beslag worden
gedoopt en daarna in ruim vet goudbruin worden gebakken... Bovendien
kan men van de bloesem siroop maken, deze wordt voornamelijk
geproduceerd in Engeland en staat wel bekend als Elderflower Cordial. In
Zweden staat het siroop bekend als Fläderblomssaft. De gedroogde
bloesem kan het hele jaar door gebruikt worden om thee van te zetten.
(Tekst deels -bewerkt- uit Wikipedia)

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Het prachtige, gezaagde, esdoornvormige blad
start rozerood en kleurt later bruingroen. Een
mooie start voor de later ontstane lichtroze
bloei aan fraaie schermbloemen. In de herfst
groeien deze uit tot de bekende blauwzwarte vlierbessen. De struik wordt
ongeveer even hoog als breed: 2 m. De bloei is van mei-juli, de bestuiving
vindt plaats door insecten en de grote hangende trossen met blauwzwarte
vruchtjes zijn in september-oktober rijp. De vlier stelt geen hoge eisen aan
zijn standplaats, maar bloeit het rijkst op een zonnige plek. Er zijn veel
keukentoepassingen:
VRUCHTEN: Van de vruchten wordt jam, vruchtensap, gelei en
vlierbessenjenever gemaakt. Ook worden de bessen gebruikt voor het
verven. De bessen kunnen beter niet rauw gegeten worden aangezien ze
licht giftig zijn. Ze bevatten de naar dit geslacht genoemde stof
sambunigrine, die door koken onschadelijk wordt gemaakt.
BLOESEM: De bloesem wordt wel in pannenkoeken gebruikt en wat denk
je van vlierbloesembeignets: hiervoor moeten ze in een beslag worden
gedoopt en daarna in ruim vet goudbruin worden gebakken... Bovendien
kan men van de bloesem siroop maken, deze wordt voornamelijk
geproduceerd in Engeland en staat wel bekend als Elderflower Cordial. In
Zweden staat het siroop bekend als Fläderblomssaft. De gedroogde
bloesem kan het hele jaar door gebruikt worden om thee van te zetten.
(Tekst deels -bewerkt- uit Wikipedia)

823004.1 1 jonge plant 

€ 6,95

Leveringsmaanden: het gehele jaar

823004.2 1 jonge plant 

€ 9,95

823007.1 1 plant 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
823009.1 1 plant 

€ 8,95

Vijg 'Bornholm's Diamant'
Ficus carica
(Engels: Fig)
Veelbelovende bruinpaarse vijg, wordt al
succesvol in Denemarken geteeld! De smaak
van de vijgen is zoet en aromatisch.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
823010.1 1 plant 

€ 8,95

Vijg 'Bianco Italiano' / 'Bianco
Romano'
Ficus carica
(Engels: Fig)
Een rijkdragend ras met mintgroene, naar
geelgroen rijpende vruchten. De mooie en
grote vruchten zijn lichtroze van binnen en
smakken fris en zoet!

Vlier, Bronzen 'Serenade'

Sambucus nigra
(Engels: Elder, Elderberry)

€ 7,95

€ 6,95

Leveringsmaanden: het gehele jaar
823011.1 1 plant 

€ 8,95

Vijg 'Brogiotto Bianco' /
'Briogotto Gentile' / 'Brogiotto
Genovese' / 'Genovese' / 'Monaco'
Ficus carica
(Engels: Fig)
Goed winterharde, snel groeiende vijg met
zeer decoratief, ingesneden blad. De
mintgroene, geribbelde vruchten rijpen naar geel met oranje blos. Het
vruchtvlees is wit met dieprood centrum. De smaak is fris en licht zoet. De
meeste vruchten groeien op het korte hout en niet op de lange takken.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
823018.1 1 plant 

€ 8,95

Vijg 'Brown Turkey'
Ficus carica
(Engels: Fig)
De topvariëteit voor ons klimaat: goed
winterhard en continue vruchtzetting. De
chocoladebruine vijgen (met opvallende
stipjes) hebben soms een lichtpaarse blos en
zijn zoet en smakelijk.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
823020.1 1 plant 

€ 8,95
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27/29

Vijg 'Brunswick'

Vijg 'Ice Crystal'

Vijg 'Précoce de Dalmatie'

Ficus carica
(Engels: Fig)

Ficus carica
(Engels: Fig)

Ficus carica
(Engels: Fig)

Opvallend compact groeiende vijg met grote
diep ingesneden bladeren. De middelgrote,
koperkleurige, stompe vruchten verschijnen in
enorm grote hoeveelheden (als de struik wat
ouder is), die in Noord-Europa goed afrijpen en zeer goed smaken.

Opvallend zijn de sierlijke, dubbel ingesneden
bladeren (als ijskristallen!). De kleine vruchten
worden gemakkelijk rijp in ons klimaat en
kleuren via donkergroen naar kastanjebruin.

Goed winterharde vijg met groene,
peervormige vruchten met rozerood
vruchtvlees. De planten blijven vrij compact,
daarom groeien ze ook prima in een flinke pot.
De zoete vruchten worden goed rijp in ons klimaat. De diep ingesneden
bladeren geven extra sier.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
823022.1 1 plant 

€ 8,95

Deze Toscaanse topper vormt ook in ons land
heerlijke, bruinpaarse vruchten met wijnrood
vruchtvlees. De zoete smaak en dunne schil maakt dit tot een favoriet in je
tuin! Geef ze een beschutte plek en je kan zelfs 2x oogsten: in juli en
september…

€ 8,95

Vijg 'Dottato' / 'Dottato Bianco' /
'Kadota'
Ficus carica
(Engels: Fig)
Dit fraaie, in Italië populaire ras komt steeds
beter tot rijping in ons klimaat! De vrij groene
vruchten hebben dieprood vruchtvlees in het
centrum: heerlijk zoet...

€ 8,95

€ 8,95

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Een Italiaanse topper met paarszwarte
vruchten met heerlijk zoet en rood vruchtvlees
, die door onze warme zomers steeds beter tot
rijping komen in ons klimaat! Bij zeer strenge
vorst is het wijs om de struik te beschermen, zullen we dat nog eens
meemaken...? De oogst kan flink groot zijn!

Vijg 'Ronde de Bordeaux' /
'Précoce de Barcelona'

€ 8,95

Vijg 'Panachée' / ‘Jaspée Limone’/
‘Striped Tiger’/ ‘Tiger’ / ‘Variegato’
Ficus carica
(Engels: Fig)

Vijg 'Francuesco' / 'Francesca'
Ficus carica
(Engels: Fig)
VANAF OKTOBER 2021 LEVERBAAR. Een
succesvolle, Tsjechische variëteit (kweker Mr.
Malecek), die ook in Noord-Europa goed tot
rijping komt. De vruchten (van 4-5 cm) zijn
groen met bruinoranje blos, het vruchtvlees is op zijn best dieprood.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
€ 8,95

Vijg 'Goutte d'or' / 'Dorée'

De kleine tot middelgrote vruchten hebben een
fantastische groen-geelgestreepte kleur. Het
droge, zoete vruchtvlees is aardbeikleurig en
erg goed van smaak! Tamelijk laat oogstbaar. Een enthousiast commentaar
op internet: "Then Howard gave us the "Panache" to taste. It was the best
thing I've ever had in my life. With a greenish outer skin a tiny bit tart, the
magenta center tasted like raspberry jam. My sister and I immediately
started asking how to grow it. "

Leveringsmaanden: het gehele jaar
823055.1 1 plant 

€ 8,95

Vijg 'Perretta Twotimer' /
'Gustissimo Perretta'

Ficus carica
(Engels: Fig)
Deze rustig groeiende vijg draagt grote,
goudgele vruchten met een bruinrode blos.
Het sappige roze vruchtvlees heeft een zeer
goede smaak. Dit oude Franse ras wordt al
beschreven in 1667 en is dus vast al veel ouder! In Frankrijk waarschijnlijk
de meest bekende en geliefde vijg. Als de struik op een extra warme
plaats staat (zuidermuur of kas) dan dragen de struik 2x: in juli en
september.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Ficus carica
(Engels: Fig)
Deze peervormige vijg geeft grote groenbruine vijgen met een zoete smaak. Het
vruchtvlees is diep rood en sappig. Naast de
hoge productie (met soms ook een tweede oogst binnen hetzelfde jaar)
staat dit ras ook bekend om zijn winterhardheid.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
823057.1 1 jonge plant 

€ 8,95

€ 8,95
Vijg 'Pingo de Mel'

Vijg 'Grosse Grise' / ‘Madeleine
Grise’ / 'Malta' / 'Grise de Saint
Jean' / ‘Blue Celeste’ /
‘Capoutchin’ / ‘Celeste’ /
‘Celestial’ / ‘Célestine’ / ‘Conant’ /
‘Cordelière’ / ‘Cotignan’ /
‘Cotignane’ / ‘Coucourcelle Grise’
/ ‘Figue Fleur’ / 'Grisette' / ‘Grosse Grise Bifère’ /
‘Honey or Sugar Fig’

Leveringsmaanden: het gehele jaar

823063.1 1 plant 

Ficus carica
(Engels: Fig)
Met rood vruchtvlees en een geweldige zoete
smaak met een tikje aardbeiensmaak, is Ronde
de Bordeaux een topvijg voor koude gebieden,
en geprezen door de prestigieuze Franse teler Pierre Baud. Ronde de
Bordeaux is vernoemd naar de unieke Franse Atlantische havenstad waar
het bekendheid verwierf. Deze mooi gevormde kastanjebruine vijg met
een zeer gladde schil is stevig en sterk van vorm, dus goed
transportbestendig. De rijping is tamelijk vroeg in de zomer en de
productiviteit groot, Ronde de Bordeaux wordt wel de perfecte vijg
genoemd.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
823065.1 1 plant 

€ 8,95

Vijg 'Signora' = 'Brogiotto Nero'
Ficus carica
(Engels: Fig)
Een prachtige, donkere vijg: dieppaars tot
bijna zwart en aan de onderkant (waar de zon
niet komt) wat lichter van kleur. Het
vruchtvlees is dieprood. De grootbladige plant
geeft grote vruchten zijn zowel vers als gedroogd heerlijk van smaak met
een intens aroma. Goed geschikt voor ons klimaat en laat in de zomer
oogstbaar.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
823070.1 1 plant 

€ 8,95

Vijg 'Sultane' / 'Noire de Bellone'
Ficus carica
(Engels: Fig)
De platronde, rond of iets peervormige
vruchten zijn prachtig blauwpaars van schil en
dieprood van binnen. Een Franse delicatesse,
die goed winterhard is in ons klimaat.

€ 8,95

823075.1 1 plant 

€ 8,95

Vijg 'White Marseilles' /
'Marseillaise'
Ficus carica
(Engels: Fig)
Dit prachtige ras heeft zeer oude wortels, al in
de 6e eeuw werd aangetekend dat deze
aangeplant was door kardinaal Pole in GrootBrittannië, wellicht door de Romeinen daarnaartoe gebracht. De vrij ronde,
iets peervormige vruchten kleuren groengeel bij afrijping en tonen bij
doorsnijden het typerende witte, heerlijk zoete vruchtvlees.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
823080.1 1 plant 

€ 8,95

€ 8,95

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Als je een vijg “honingdruppel” noemt, dan
kan je wel een heerlijk zoete vrucht
verwachten! De vrij laag blijvende struiken
geven een grote oogst van vruchten met een
gele schil en amberkleurig centrum. De kleur van het vruchtvlees lijkt dus
ook op honing, dat heeft wellicht meegeholpen om deze smaaktopper
Pingo de Mel te noemen.

823058.1 1 plant 

Zeer populaire en veel geteelde vijg met vrij grote, vrijwel ronde paarsgrijze vruchten. Het blad is ondiep ingesneden. De vruchten rijpen in onze
huidige warme zomers goed en de smaak excellent! Deze Vijg kent vele
synoniemen, de namen ‘Observantine’ en ‘Savantine’ pasten er niets eens
meer bij…

823034.1 1 plant 

Ficus carica
(Engels: Fig)

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Ficus carica
(Engels: Fig)

Deze variëteit heeft een flinke groeikracht en
groeit uit tot een kleine boom. De grote
groene vruchten rijpen met roodbruine blos en kunnen wel 100 gram
zwaar worden. Geef ze een warm plekje tegen een zuidmuur, dan kan je 2
keer oogst verwachten: zowel in juli als in september en de vruchten zijn
heerlijk zoet van smaak met sappig, rood vruchtvlees.

Ficus carica
(Engels: Fig)

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Leveringsmaanden: het gehele jaar

823033.1 1 plant 

Ficus carica
(Engels: Fig)

Leveringsmaanden: het gehele jaar

823040.1 1 plant 

€ 8,95

Vijg 'Rode Portugees' / 'Del
Portogallo'/'vermelho
Portugues'/'longo Portogallo'

De ideale vijg voor een kleine tuin of in een
pot. De plant blijft klein en geeft toch grote,
zeer smakelijke, paarse vruchten (rood van
binnen).

823038.1 1 plant 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
823060.1 1 plant 

Vijg 'Napolitana'

Leveringsmaanden: het gehele jaar

823032.1 1 plant 

€ 8,95

Ficus carica
(Engels: Fig)

Ficus carica
(Engels: Fig)

823030.1 1 plant 

823035.1 1 plant 
Vijg 'Little Miss Figgy'

Vijg 'Columbaro Nero' /
'Colummaro Nero' / 'Columbro
Nero'

823025.1 1 plant 

Leveringsmaanden: het gehele jaar

€ 8,95
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Vijgen De Collectie

Walnoot 'Coenen'

Walnoot 'Plovdivski'

Ficus carica
(Engels: Fig)

Juglans regia
(Engels: Common Walnut)

Juglans regia
(Engels: Common Walnut)

Voor wie het lastig vindt om te kiezen, stellen
we een collectie samen van 5 toprassen
(minimaal 4 verschillende) uit onze grote
collectie. Het is uitsluitend onze keus.

‘Coenen’ is een Nederlands ras uit de Veghel,
Noord-Brabant. De bomen worden normaal
groot, ze geven een uitbundige mannelijke en
vrouwelijke bloei en zijn goed in staat tot
zelfbestuiving. Kruisbestuiving geeft nog meer vruchten en helpt alle
andere rassen ook aan meer oogst. De noot is vrij groot, goed van smaak
en zonder schaalgebreken en makkelijk te kraken, kortom een topper.

(ONGEVEER) VANAF MEI 2020 LEVERBAAR.
‘Plovdivski’ is een Bulgaars ras met een rustige
groei en brede kroon, geschikt voor de wat
minder grote tuin. De langwerpige noten zijn
zeer goed van smaak, het is dan ook een van de beste Oost-Europese
rassen. Plant dit ras samen met een ander ras, kruisbestuiving is
noodzakelijk.

Wie kent de walnoot niet… brede bomen, die een heerlijke schaduwplek
creëren. Een nuttig weetje: muggen en vliegen hebben een hekel aan de
omgeving van deze boom, dus een bankje onder de notenboom is een
genot op een zwoele zomeravond...! Wij leveren jonge boompjes, dat
geeft de grootste kans op een gezonde doorgroei. Plant ze zo diep dat de
wortelkluit net onder de grond is (niet te diep) en zorg voor een matig
vochtige, goed gedraineerde plaats. Walnoten moeten na de oogst nog
narijpen.

Wie kent de walnoot niet… brede bomen, die een heerlijke schaduwplek
creëren. Een nuttig weetje: muggen en vliegen hebben een hekel aan de
omgeving van deze boom, dus een bankje onder de notenboom is een
genot op een zwoele zomeravond...! Wij leveren jonge boompjes, dat
geeft de grootste kans op een gezonde doorgroei. Plant ze zo diep dat de
wortelkluit net onder de grond is (niet te diep) en zorg voor een matig
vochtige, goed gedraineerde plaats. Walnoten moeten na de oogst nog
narijpen.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Leveringsmaanden: het gehele jaar
823085.1 5 planten 

€ 39,50

Walnoot
Juglans regia
(Engels: Common Walnut)
Zaailing uit een vruchtbare variëteit.

Wie kent de walnoot niet… brede bomen, die
een heerlijke schaduwplek creëren. Een nuttig
weetje: muggen en vliegen hebben een hekel
aan de omgeving van deze boom, dus een bankje onder de notenboom is
een genot op een zwoele zomeravond...! Wij leveren jonge boompjes, dat
geeft de grootste kans op een gezonde doorgroei. Plant ze zo diep dat de
wortelkluit net onder de grond is (niet te diep) en zorg voor een matig
vochtige, goed gedraineerde plaats. Walnoten moeten na de oogst nog
narijpen.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
823090.1 1 plant (40-80 cm) 

€ 9,95

Walnoot 'Broadview'
Juglans regia
(Engels: Common Walnut)
‘Broadview’ groeit iets langzamer dan de
gewone soort en blijft uiteindelijk iets kleiner,
waardoor deze voor de relatief kleinere tuin
geschikt is, een plek van 4x4 m is ideaal. Het
ras is zeer productief, al vanaf jonge leeftijd en zelfbestuivend. De
vruchten zijn iets langwerpig, met weinig groeven, ze rijpen in de tweede
helft van oktober tot begin november. De smaak is goed en de schaal
opent gemakkelijk: de vruchten vallen derhalve uit de boom zonder
bolster.

Wie kent de walnoot niet… brede bomen, die een heerlijke schaduwplek
creëren. Een nuttig weetje: muggen en vliegen hebben een hekel aan de
omgeving van deze boom, dus een bankje onder de notenboom is een
genot op een zwoele zomeravond...! Wij leveren jonge boompjes, dat
geeft de grootste kans op een gezonde doorgroei. Plant ze zo diep dat de
wortelkluit net onder de grond is (niet te diep) en zorg voor een matig
vochtige, goed gedraineerde plaats. Walnoten moeten na de oogst nog
narijpen.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
823092.1 1 plant (20-30 cm) 

€ 25,00

823092.2 1 plant (150-175 cm) 

€ 50,00

Walnoot 'Buccaneer'
Juglans regia
(Engels: Common Walnut)
‘Buccaneer’ is een Nederlands ras uit de buurt
van Neer, Limburg. De bomen worden normaal
groot, ze geven een uitbundige mannelijke en
vrouwelijke bloei en zijn goed in staat tot
zelfbestuiving. Kruisbestuiving geeft nog meer vruchten en helpt alle
andere rassen ook aan meer oogst. De lichtbruine noten zijn gegroefd en
bijzonder smakelijk!

Wie kent de walnoot niet… brede bomen, die een heerlijke schaduwplek
creëren. Een nuttig weetje: muggen en vliegen hebben een hekel aan de
omgeving van deze boom, dus een bankje onder de notenboom is een
genot op een zwoele zomeravond...! Wij leveren jonge boompjes, dat
geeft de grootste kans op een gezonde doorgroei. Plant ze zo diep dat de
wortelkluit net onder de grond is (niet te diep) en zorg voor een matig
vochtige, goed gedraineerde plaats. Walnoten moeten na de oogst nog
narijpen.

823095.1 1 plant (20-40 cm) 

€ 35,00

1 jonge plant 

823098.1 1 plant (80-125 cm) 

Walnoot 'Moselaner Nr. 120'

‘Moselaner’ is een van de beste Duitse rassen.
De bomen worden normaal groot, geven ruime
productie van vrij grote noten met een zeer
goede smaak. Dit ras kan tegen extreme
omstandigheden, langdurige droogte wordt goed verdragen! Plant deze
walnoot samen met 1 of 2 andere rassen voor de noodzakelijke
kruisbestuiving.

823094.1 1 plant (40-60 cm) 

€ 29,50

823094.2 1 plant (80-125 cm) 

€ 35,00

€ 35,00

Wie kent de walnoot niet… brede bomen, die een heerlijke schaduwplek
creëren. Een nuttig weetje: muggen en vliegen hebben een hekel aan de
omgeving van deze boom, dus een bankje onder de notenboom is een
genot op een zwoele zomeravond...! Wij leveren jonge boompjes, dat
geeft de grootste kans op een gezonde doorgroei. Plant ze zo diep dat de
wortelkluit net onder de grond is (niet te diep) en zorg voor een matig
vochtige, goed gedraineerde plaats. Walnoten moeten na de oogst nog
narijpen.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
€ 35,00

Walnoot 'Menen'

Juglans regia
(Engels: Common Walnut)
‘Weinheimer Nr. 139' komt (zoals de naam al
zegt) uit de omgeving van Weinheim (bij
Heidelberg) en draagt grote, zeer goed
smakende noten. Het ras is goed
zelfbestuivend en de vruchten (die vaak in trosjes groeien) rijpen vroeg,
een ideale Alleinganger dus...

Wie kent de walnoot niet… brede bomen, die een heerlijke schaduwplek
creëren. Een nuttig weetje: muggen en vliegen hebben een hekel aan de
omgeving van deze boom, dus een bankje onder de notenboom is een
genot op een zwoele zomeravond...! Wij leveren jonge boompjes, dat
geeft de grootste kans op een gezonde doorgroei. Plant ze zo diep dat de
wortelkluit net onder de grond is (niet te diep) en zorg voor een matig
vochtige, goed gedraineerde plaats. Walnoten moeten na de oogst nog
narijpen.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
823100.1 1 jonge plant 

€ 35,00

Witte Bes

Juglans regia
(Engels: Common Walnut)

Ribes rubrum
(Engels: Whitecurrant)

‘Menen' (evenals 'Broadview’ waardeze sterk
op lijkt) groeit iets langzamer dan de gewone
soort en blijft uiteindelijk iets kleiner, waardoor
deze voor de relatief kleinere tuin geschikt is,
een plek van 4x4 m is ideaal. Het ras is zeer productief, al vanaf jonge
leeftijd en zelfbestuivend. De vruchten zijn iets langwerpig, met weinig
groeven, ze rijpen in de tweede helft van oktober tot begin november. De
smaak is goed en de schaal opent gemakkelijk: de vruchten vallen
derhalve uit de boom zonder bolster.
PLANTEN BOVEN DE 1,70M WORDEN VOOR VERZENDING
TERUGGESNOEID, OM DE VOLLEDIG HOOGTE TE KOPEN, KIES VOOR
OPHALEN.

Wie kent de walnoot niet… brede bomen, die een heerlijke schaduwplek
creëren. Een nuttig weetje: muggen en vliegen hebben een hekel aan de
omgeving van deze boom, dus een bankje onder de notenboom is een
genot op een zwoele zomeravond...! Wij leveren jonge boompjes, dat
geeft de grootste kans op een gezonde doorgroei. Plant ze zo diep dat de
wortelkluit net onder de grond is (niet te diep) en zorg voor een matig
vochtige, goed gedraineerde plaats. Walnoten moeten na de oogst nog
narijpen.

(1850) De tamelijk korte trosjes met kleine
bessen geven wel de lekkerste witte bessen!
Frisse kleur door de bowl…

Leveringsmaanden: het gehele jaar
823110.1 1 plant 

€ 4,95

823110.2 1 flinke plant 

€ 7,95

Yuzu
Citrus x junos

823097.1 1 plant (100-125 cm) 

€ 35,00

Deze Japanse citrusvrucht heeft een milde
citroensmaak met duidelijke kenmerken van
grapefruit en mandarijn. Het gebruik is als
smaakmaker in sauzen, azijn, thee (samen met
honing), likeur, bier en wijn. De schil wordt in
marmelades en cake verwerkt. De vruchten zijn onregelmatig rond van
vorm en 5-8 cm in doorsnee, uitschieters van 10 cm komen voor. Deze
citrus kan wel een koudje hebben, maar bescherming tegen vorst overdag
is wel aan te bevelen. De plant kent een gezonde groei met langwerpige
doorns.

823097.2 1 plant (150-175 cm) 

€ 45,00

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Leveringsmaanden: het gehele jaar

823130.1 1 jonge plant 
823130.2 1 grote plant (100-120 cm) 

Leveringsmaanden: het gehele jaar

€ 35,00

Walnoot 'Weinheimer Nr. 139'

Juglans regia
(Engels: Common Walnut)

823096.1 1 plant (40-60 cm) 

823098

€ 6,95
€ 100,00

Zandkers
Prunus pumila var depressa
(Engels: Sand Cherry)
Deze zeer winterharde heester kruipt over de
grond en wordt maar 10-25 cm hoog! Ze
groeien van nature in de duinen (vandaar de
naam), maar aarden ook prima in voedingrijke
grond. In de loop van het voorjaar verschijnt de witte bloei, gevolgd door
wijnrode naar bijna zwart rijpende bessen. De vruchtjes zijn (goed
uitgerijpt) zoet met een prettig zuurtje, soms iets bitter. Bittere vruchten
niet eten! Uiteraard zeer geschikt om er een gezonde jam of sap van te
maken.

Leveringsmaanden: het gehele jaar
823140.1 1 plant 

€ 5,95
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Zwarte Bes 'Ojebyn'

Zwarte Bes 'Titania'

Zwarte Bes 'Wellington Xxx'

Ribes nigrum
(Engels: Blackcurrent)

Ribes nigrum
(Engels: Blackcurrent)

Ribes nigrum
(Engels: Blackcurrent)

Zwarte bessen zijn tamelijk zuur voor verse
eet, maar steeds meer mensen wennen daar
aan en waarderen de complexe smaak!
Uiteraard zijn de bessen voor jam of sap ook
prachtig fruit en... zeer gezond! De vitamine C spat er af en is zeer
welkom in de winter. Veel gezondheidsstimulerende werkingen worden aan
deze bes toegekend (zie internet). Bij late nachtvorst kan de bloeiende
struik enige bescherming gebruiken. Hoewel zelfbestuiving prima gaat,
geven 2 planten van verschillende rassen in verhouding meer vrucht.
Ojebyn is een Scandinavisch, sterk topras, goed bestand tegen meeldauw
met een behoorlijke oogst.

Zwarte bessen zijn tamelijk zuur voor verse
eet, maar steeds meer mensen wennen daar
aan en waarderen de complexe smaak!
Uiteraard zijn de bessen voor jam of sap ook
prachtig fruit en... zeer gezond! De vitamine C spat er af en is zeer
welkom in de winter. Veel gezondheidsstimulerende werkingen worden aan
deze bes toegekend (zie internet). Bij late nachtvorst kan de bloeiende
struik enige bescherming gebruiken. Hoewel zelfbestuiving prima gaat,
geven 2 planten van verschillende rassen in verhouding meer vrucht. Deze
Zweedse variëteit groeit sterk en is ziekteresistent.

Zwarte bessen zijn tamelijk zuur voor verse
eet, maar steeds meer mensen wennen daar
aan en waarderen de complexe smaak!
Uiteraard zijn de bessen voor jam of sap ook
prachtig fruit en... zeer gezond! De vitamine C spat er af en is zeer
welkom in de winter. Veel gezondheidsstimulerende werkingen worden aan
deze bes toegekend (zie internet). Bij late nachtvorst kan de bloeiende
struik enige bescherming gebruiken. Wellington XXX is een oud,
betrouwbaar, goed zelfbestuivend ras. Preventief beschermen tegen
meeldauw verdient wel aanbeveling, bijvoorbeeld met 805000 of 805100.
Samen aangeplant met een ander ras wordt de productie per struik wel
hoger!

Leveringsmaanden: het gehele jaar
823150.1 1 plant 

€ 5,95

Leveringsmaanden: het gehele jaar
823155.1 1 jonge plant 

€ 5,95

Leveringsmaanden: het gehele jaar
823157.1 1 plant 

€ 8,95

