
 

 

1 

 

Heerlijk 

Ambachtelijk 

Heerlijke 

Fruitboom-

kwekerij 

Assortiment 

2022-2023 

Fruitbomen 

Bessen 
cursus 



 

  

MARJAN & GEERT 
 

Uit ervaring weten we dat het aanplanten en verzorgen van fruitbomen een 

specifieke kennis vraagt wat het gebruik van fruitbomen in een tuinontwerp 

vaak afschrikt. Daarom willen wij onze ervaring ter beschikking stellen en 

ondersteuning bieden bij het kiezen en onderhouden van fruitbomen. 

 

 

 

 

Wij kunnen bomen rooien van november tot begin april 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestelprocedure: 
 

1) Doorgeven van bestelling. 

2) De voorraad wordt nagekeken en eventueel teruggekoppeld met 

een offerte die u dient te bevestigen 

3) U ontvangt een orderbevestiging. 

4) U komt de bestelling afhalen: 

Vrijdag namiddag 13 – 17u of Zaterdag ochtend 9 – 12u 

 Voorzie voldoende ruimte (wagen/aanhangwagen), een doek 

ter afdekking van de wortels en touw voor het vastleggen. 

5) U betaalt ter plaatse: cash of met bancontact. 

6) U plant de planten binnen de 48 uur van afhalen. 

Weet u al wat u wilt? 

 webshop 
 mail 
 kom bij ons langs 

 vrijdagnamiddag 13-17u  

 zaterdagochtend 9-12 u 

Hulp bij het kiezen?  

 Plan je afspraak via onze 
website  
 

 Kom langs op  

 vrijdagnamiddag 13-17u  

 zaterdagochtend 9-12u 
 

Bestellen 
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prijzen 

Bessen 

 

Fruitbomen 

 

 

 

 

 

Rode bes

Witte bes

Zwarte bes € 8,50

Kruisbes

Jostabes

Braambes

Blauwe bes pot 3L € 9,50

Rabarber

Framboos Bijzonder /in pot 

Thornles Tayberry, 

Japanse wijnbes
Pot € 10,00

Honingbes pot 3,5L € 12,00

Vijg  pot 5L € 18,00

Moerbei pot 5L € 22,00

Blote wortel  en in 

pot 

€ 9,50

laagstam laagstam laagstam laagstam laagstam

categorie 2

blote wortel

3

blote wortel

4

blote 

wortel

5

draadkluit

6

draadkluit

appel, peer, kers/kriek, 

kwee
€ 23,50 € 33,00 € 62,00 € 78,00

perzik, nectarine, abrikoos € 22,00 € 28,50

 amandel € 26,00

moerbei € 41,00

nashi € 26,00

mispel € 30,00

spil 175/200 spil 200/+
hoogstam 

06/08

walnoot veredeling € 58,00 € 62,00 € 71,00



 

halfstam halfstam halfstam halfstam halfstam halfstam halfstam halfstam halfstam

stamomtrek 06/08 08/10 10/12 12/14 14/16 16/18 18/20 20/25 25/30

appel, peer, kers/kriek, 

kwee € 23,50 € 29,00 € 38,00 € 49,00 € 65,00 € 99 € 140 € 172 € 223

perzik nectarine, abrikoos € 29,50 € 41,00

amandel € 38,00

moerbei € 58,00

nashi € 31,00

mispel € 28,00

hoogstam hoogstam hoogstam hoogstam hoogstam hoogstam hoogstam hoogstam hoogstam

stamomtrek 06/08 08/10 10/12 12/14 14/16 16/18 18/20 20/25 25/30

appel, peer, kers/kriek, 

kwee
€ 24,50 € 43,00 € 56,00 € 65,00 € 86,00 € 112,00 € 140,00 € 172,00 € 223,00

perzik nectarine, abrikoos € 51,00

amandel € 68,00

moerbei

nashi € 62,00

mispel € 67,00

Juglans r. € 33,00 € 52,00 € 65,00

kastanje € 290,00 € 380,00
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Leifruit 

 

 

 laagstam horizontale palmet 

  1 etage 2 etages 3 etages 

appel 
peer  

€ 52,00 € 62,00 € 87,00 

schuine palmet  

€ 52,00 € 68,00 € 87,00 

halfstam horizontale palmet  

€ 62,00 € 83,00 € 95,00 

 
 

 

 laagstam waaier  

  S M L 
XL 

draadkluit 

appel 

mispel 

amandel 
  € 43,00 € 56,00   

  halfstam waaier 

pruim 

kers 

kriek 
€ 61,00 € 72,00 € 98,00 € 126,00 

  
hoogstam waaier 

amandel   
€ 78,00 

  
  

 Verrier 

hoogte 125/150 150/175 175/200 200/225 200/225 extra incl drkl 

appel 
peer  

€ 73,00 € 94,00 € 122,00 € 158,00 € 220,00 

enkel u 

  
€ 53,00 € 68,00 € 84,00 

  

  zuil 

appel  € 38,00 € 51,00 € 65,00 € 84,00 
  



 

Toebehoren 
 

 

  

Bindbuis bol  € 6,50 

Boomband op rol € 21,00 

Boomband Schakelband  € 1,90 

Flexgard wildbescherming € 2,10 

Lac Balsam 200 gr € 12,00 

Felco ondehroudsspray  € 15,50 

Felco snoeischaar n°2 € 52,00 

Kastanje boompaal 150 cm  diam 6/8 geschild  gepunt € 7.20 

Kastanje boompaal 200 cm diam 6/8 geschild gepunt € 8.50 

Kastanje boompaal 250 cm diam 6/8 geschild gepunt € 13.00 

Draadspanner € 0,90 

Spandraad 2.5mm 100M € 18,00 

Stabefix bamboehaak  € 0.10 

Bamboe 153cm  € 0.70 

Bamboe 183cm  € 0.80 

Bamboe 213 cm € 1.00 

Terra Actif 70 L € 16.00 

Terra Fertiel 25 kg € 42,00 

Op maat kalk 20 kg € 17.00 

Vivimus Turf Rhododendron 60 ltr € 15,00 

Auqa korrel 350gr /5 plantputten  € 7,70 

Druppelslang / m € 1.45 

Koppelstuk druppelslang € 2.20 

Pennen voor druppelslang € 0.54 
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Feromoonval fruitmot appel & peer, incl 2 feromoondoppen € 19,90 

Feromoonval tegen pruimenmot incl. 2 feromoondoppen  € 19,90 

Feromoonval tegen kersenvlieg incl. 2 feromoondoppen  € 23,90 

Feromoonval Pot met dispenser (buxusmot) incl. 4 feromoondoppen € 29,90 

Gele lijmplaten pak van 10st € 9,95 

Losse feromoondoppen fruitmot, pruimenmot, kersenvlieg  6€ /stuk 

feromoondop tegen Buxusmot  5€ /stuk 

B-Green Aaltjes 100m² tegen engerlingen € 32,95 

B-Green Aaltjes 500m² tegen engerlingen € 89,95 

B-Green Aaltjes 1000m² tegen engerlingen € 159,00 

B-Greenplus Aaltjes 100m² tegen engerlingen en Taxuskever € 38,95 

Verzendingskoten pakket voor deltavallen tot 10 st 5.90€ 

Verzending  omslag tot 50 gr (feromoondoppen) 1.40€ 

Verzending omslag tot 100 gr (doppen / 1 set vangplanten 80gr) 2.30€ 

Verzending omslag tot 350 gr  3.70€ 

Boek appel peer en meer (leden Velt -5€) € 30,00 

  



 

 
 

 

 

Beste tijdstip om te planten 

 Het ideale tijdstip om bomen en struiken te planten begint eind oktober, 

wanneer de planten in rust gaan, en eindigt begin april als de sapstroom 

stilletjes terug op gang komt. 

 Opdat de planten de tijd krijgen om goed in te wortelen in de bodem, geven 

we de voorkeur om te planten in november-december. 

 Planten kan gans de winter mits de grond niet bevroren of te nat is en bij 

voorkeur niet bij uitdrogend weer (vriezen en wind). 

 In theorie kan men containerplanten (in pot gekweekte gewassen) het gans 

jaar door planten, maar ook in dit geval is het raadzaam 

om in de winterperiode te planten en jezelf zo 

een hoop ellende (watergeven, gevoelig voor 

ziekten en plagen, slechte doorworteling, 

groeiachterstand…) te besparen. 

  

Fruit-feiten  

1x kluithoogte 

Boompaal 

zuidwest van 

de boom  

Een jonge laagstam +/- 50cm*50cm 

Een jonge hoogstam of halfstam +/- 70*70cm 
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Boomvormen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoogstam           halfstam           laagstam 



 

 

  
 

Opbouw 

Onderstam met 

tussenstam, 

geënt op 2 m 

Onderstam met 

tussenstam, 

geënt op 1.30 

m 

Onderstam, 

geënt tot op 50 

cm  

Onderstam, 

geënt op 20 à 

30 cm  

Ruimte beslag 

64 à 144 m² 

24 à 60 m² 

2 à 4 m² 

Afhankelijk van 

de vorm 2 à 4 

m² 

Levensduur 

>50 jaar 

30 tot 50 jaar  

< 25 jaar 

afhankelijk 

van de 

onderstam  

 

Combineerbaarheid 

Combineerbaar met 

dieren en andere 

teelten o.a. klein fruit 

Combineerbaar met 

kleine dieren en 

beperkte teelt van 

o.a. klein fruit 

Geen combinatie met 

dieren mogelijk, wel 

als solitair in de 

siertuin  

Geen combinatie met 

dieren. Heeft een 

grote sierwaarde en 

is toepasbaar als 

haag- of sierelement 

Onderhoud 

Extensief maar 

moeilijk door de 

hoogte 

Extensief en 

relatief  door 

beperkte hoogte 

Intensief  maar 

door de geringe 

hoogte met 

weinig 

inspanning 

Intensief maar 

door de geringe 

hoogte met 

weinig 

inspanning. 

Vraagt wel enige 

kennis. 

Eerste opbrengst 

7 à 10 jaar, 

rekening houdend 

met de jaren van 

opkweek op de 

kwekerij  

5 jaar, rekening 

houdend met de 

jaren van opkweek 

op de kwekerij  

Snelle opbrengst na 

1 à 4 jaar  

7 à 10 jaar 

rekening houdend 

met de jaren van 

opkweek op de 

kwekerij 

 

Hoogstam 

Halfstam 

Laagstam 

Leivorm 
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PLANTEN 

Wettelijke plantafstand tot de buren 

GROEIVORM     Min. AFSTAND TOT DE SCHEIDINGSLIJN 

Hoogte < 2 m 

Levende fruithaag     

Laagstamfruit    0.5 m 

Hoogstamfruit 

Leivormen 

 

Hoogte > 2m 

Levende fruithaag      

Laagstamfruit    2 m 

Hoogstamfruit     

Leivormen      

 

Onderlinge plantafstand 

De typische groei per fruitsoort samen met de boomvorm 

(laagstam, halfstam, hoogstam) bepalen hoeveel tussenruimte 

moet worden voorzien bij de aanplant van een fruittuin.  

Neem de plantafstand zo ruim mogelijk. Bij een te dichte 

beplanting is de kans op plagen en schimmelziekten groter. Ruim 

aanplanten geeft gezondere bomen en struiken. 

 
   



 

     

Ideale afstand 

APPEL  

Hoogstam      10m X 10m 
Halfstam      8m X 8m 
Laagstam      4m x 6m 
 
PEER 

Hoogstam      8m x 8m of  8 m X 10m 
Halfstam      6m x 8m 
Laagstam      4m x 5m of 3m x 5 m 
 
KERSEN  
Hoogstam, halfstam   10m x 10m of 8m x 10m   
laagstam      6m x 6 m tot 4m x 4m 
 
PRUIMEN  
Hoogstam      6m x8m 
Hoogstam      6m x 8m 
Laagstam      5m x 5m of 5m x6m 
      (Volgens de groeikracht van de variëteit) 
PERZIK  
Halfstam     5m x 6m 
Laagstam      4m x 5m  

of in sommige gevallen en volgens de 
grondsoort 4m x 6m 

 
NOORDKRIEK 
Halfstam     5m x 5m of 5m x 6m soms weleens 4m x 6m 
 
Plantafstanden zijn steeds in functie van de gebruikte onderstam 
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RGF-SOORTEN 

gezonde variëteiten geschikt voor de hobbyteler 

 

Het RGF- label 

 Geeft garantie op de juistheid van deze rassen. 

 Zijn rassen uitermate geschikt voor de hobbyteler. 

 Zijn soorten aangepast aan onze streken. 

 Zijn soorten met een goede weerstand tegen ziekten. 

 Staat voor ambachtelijk en lokaal geteelde fruitbomen. 

 Zijn bomen van de beste kwaliteit. 

 RGF Gblx zijn soorten door het onderzoekcentrum van 

Gembloux  gevolgd en goed bevonden voor de hobbyteler.  

 RGF Trad. zijn oude variëteiten die hun RGF-kwaliteiten 

reeds vele decennia bewezen hebben.  

 

 

 

 

Variëteiten 

Appel 

 
 

RGF-Gblx 

Cwastresse Double  

Geneva 

Godivert  

Grenadier  

Gris Braibant  

Joseph Musch  

La Paix  

Président Roulin  

Président van Dievoet  

Radoux  

Reinette de Blenheim  

Reinette de Waleffe  

Reinette Dubois  

Reinette Evagil  

Reinette Hernaut  

Transparente de Lesdain 

 

Trad-RGf 

Belle-Fleur Large Mouche 

Brabantse Belle-fleur 

Court Pendu Rosat  

Cwastresse Simple  

Jacques Lebel  

Jonathan  

Keuleman 

Reine des Reinettes  

Reinette de France  

Reinette Descardre  

Reinette du Canada Blanc  

Reinette Etoilée (sterappel) 

Transparante Blanche 

(Oogstappel) 

Winston 

 

Overige variëten 

Winston  

Akane 

Alkmene 

Fruit-bomen  



 

Argiliere 

Assumpta 

Astrakan Rouge 

Beauthy of Bath 

Belle-Fleur Double 

Belle-fleur Jaune 

Benoni 

Bismarck 

Boskoop 

Braeburn 

Bramley's Seedling 

Calville Blanc d'Hiver 

Citroenappel 

Court Pendu 

Cox Orange Pippin 

Cox Queen 

Delbard Estival 

Delbard Jubile 

Discovery 

Dries 

Early Cole 

Ecolette 

Ellison's Orange 

Elstar 

Eysdener Klumpke 

Fiesta 

Glockenapfel 

Glorie van Holland 

Gloster 

Golden Delicious 

Granny Smith 

Gravenstein 

Guldborg 

Howgate Wonder 

Idared 

Ijzerappel 

Ingrid Marie 

James Grieve 

James Grieve Lired 

Jonagold 

Jonagored 

Kaiser Wilhelm 

Karmijn de Sonnaville 

Kattekop 

Keiing 

Kiliaan 

King Russet 

Krasnozharnienaje 

Landsberger Reinette 

Laxton's Epicure 

Laxton's Fortune 

Laxton's Superb 

Lombarts Calville 

Mac Intosh Red 

Melba 

Melrose 

Mutsu 

Notarisappel 

Odin 

Peasgood's Nonsuch 

Pella 

Perzikrode Zomerappel 

Pinova 

Pladei 

Pomme d'Amour 

Pomme de Jeruzalem 

Pomme de Vergers 

Précoce de Wirwignes 

Rabau 

Red Devil 

Regali 

Reinette Biesterveld 

Reinette d'Armorique 

Reinette de Chênée 

Reinette de Fugelan 

Reinette de Furnes 

Reinette de Wattripont 

Reinette du Mans 

Reinette Gris Brabant 

Reinette Gris du Canada 

Reinette Sans Pareille 

Reinette von Zuccalmiglio 

Rode Boskoop 

Rode Gravensteiner 

Rode Oogstappel 

Roter Berleps 

Santana 

Schutters Reinette 

September Rood 

Signe Tillisch 

Snelappel 

Speeckaert 

Spencer 

Streeping 

Summerred 

Superman 

Svatava 

Sweet Caroline 

Topaz 

Transparante de Croncels 

Trezeke Meyers 

Tydeman's Early Worcester 

Walschaert 

Wijning 

Winterbanana 

Winterrambour 

Worcester Pearmain 
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Peer  
 

 

 

RGF-Gblx 

Bronzee d'Enghien  

Madame Gregoire  

Nec Plus Meuris  

Poire Grosse 

Precoce Henin 

Saint Mathieu 

 

Trad-Rgf 

Beurre Alexandre 

Lucas 

Beurre Hardenpont 

Beurre Superfin  

Bon Chretien Williams  

Bonne Louise 

d'Avranches  

Comtesse de Paris  

Conference  

Dubbel Flip  

Josephine de Malines  

Jules d'Airoles 

Legipont  

Poire de Notre Dame 

(Poire de Grise)  

Precoce de Trevoux 

 

Andere variëteiten 

Alexandrine Douillard 

Ananas de Courtrais  

Beurre Gris 

Beurre Hardy 

Bon Chretien Williams 

Rouge 

Bristol Cross 

Clapp's Favourite 

Concorde 

Cure 

Docteur Jules Guyot 

Doyenné du Comice 

Duchesse d' 

Angoulême 

Durondeau 

Epargne 

Fondante des Bois 

General Leclerc 

Jeanne d'Arc 

Koningspeer 

Marguerite Marillat 

Passe Colmar Valin 

Passe Crassane 

Precoce Henin  

Saint Remy 

Seigneur Esperen 

Soldat laboureur 

Triomphe de Vienne  

Wijnpeer (Calebasse a 

la Reine) 

  



 

 
Pruim 

 
 
 

 

RGF-Glbx 

Saint Catherine 

Wignon 

 

Trad Rgf 

Altesse Double 

Altesse Simple 

Belle de Louvain 

Bleue de Belgique 

Mirabelle de Nancy 

Reine Claude d'Althann 

Reine Claude d'Oullins 

Reine Claude Verte 

 

Andere variëteiten 

Anna Späth 

Avalon 

Czar 

Early Laxton 

Excalibur 

Jefferson 

Jubileum 

Monsieur Hatîf 

Monsieur Jaune 

Opal 

Prune d'Agen 

Prune de Prince  

Queen Victoria 

Stanley

Kers & Kriek 
 

RGf-Gblx 

Biggarreau Ghijssens 

Helshoven 

Griotte de Schaerbeek 

 

Trad-Rgf 

Bigarreau Burlat 

Early Rivers 

Hedelfinger Riesenkirsche  

Kordia 

Regina 

Sam 

Schneiders Späthe 

Knorpfelkirsche 

Stella 

 

Andere variëteiten 

Bigarreau Blanc et Rose 

Bigarreau Napoleon 

Buttner's Gelbe 

Coeur de Pigeon 

Hedelfinger Riesenkirsche 

Summit 

Ulster 

Griotte Gorsem 

Kelleris 16 

Montmorency 

Rheinische Schattenmorelle 

Rheinische Schattenmorelle  

Tôt et Tard
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Overige fruitsoorten 

 
abrikoos Hagrand 

 Moorpark 

 Royal 

 Tros Oranje 

 

amandel Robijn 

 

kastanje Kastanje 

 

kweeappel Lescovacz 

kweepeer Champion 

 Vranja 

 

mispel Bredase Reus 

 Westerveld 

 

nashi peer Hosui 

 Kosui 

 Nijiseiki 

 Shinko 

 

nectarine Nectared 

perzik Broechemse 

 

sierpeer Chantilclair 

 

vijg Brown Turkey 

 Brunswick 

 Goutte d'Or 

 

walnoot geënt Aufhouser Baden 

 Broadview 

 Buccaneer 

 Coenen 

 Fernette 

 Franquette 

 Nr 16 

 Purpurea 

 Rita 

 Rode Donau 

 

walnoot zaailing Juglans regia 
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Bessen bestaan er in alle kleuren, vormen en smaken, 

en doen het goede in iedere tuin Doorgaans geven 

bessenstruiken weinig zorgen en met enige kennis van zaken mag men een heerlijke 

opbrengst verwachten.    

 

Standplaats 

Veel zon en een vochtige bodem is wat alle bessen nodig hebben.  

Het klopt dat bessenstruiken van nature voorkomen aan bosranden en dus 

op minder zonrijke plaatsten. Maar de smaak van deze bessen zal dan ook 

beduidend minder zijn.  

Dit wil echter niet zeggen dat iedere bessenstruik persé in volle zon hoeft te 

staan. Kruisbessen, aalbessen en zomerframbozen zijn snel tevreden en 

geven dus ook nog smaakvolle bessen op wat meer schaduwrijke plaatsen.  

 

Ruimtebeslag 

De meeste bessenstruiken laten het nogal graag breed hangen en vragen aardig wat 

ruimte..  Doch mits enige inspanning kan je de meeste bessensoorten in toom 

houden.  

Plantafstand 1 meter: voor blauwe bessen, aalbessen (rode, witte en zwarte), 

kruisbessen en alle aanverwanten die geplant worden als losstaande struik  

Plantafstand 1 tot 2 meter afhankelijk van de bodem: voor bramen, frambozen en 

de Japanse wijnbes vormen ieder jaar nieuwe twijgen en vragen een 

plantafstand van 2m. bij een voedingsrijke bodem kan dit tot 4m gaan op arme 

grond 1m. 

Voor een fruithaag: plantafstand tussen de 0.5 à 0.75 meter.  

 
 

Bessen 
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Soorten 

Framboos (rubus idaeus)  

ZOMERFRAMBOOS 

Tulameen   half juli 

Geeft zeer grote en vaste frambozen met 

een lekkere zoete smaak. De vrucht is 

makkelijk te plukken. 

 

Malling Promise begin juli 

Grote kegelvormige vrucht met een rode tot 

donker rode kleur. Geeft een matig hoge 

maar zeer vroege opbrengst 

 

 

 

Valentina half juli 

Geeft ronde oranjeroze frambozen heeft 

een zoete smaak met een tikkeltje zuur in. 

Een prachtige vrucht voor het sieren van 

gerechten.

 

HERFSTFRAMBOOS 

Fallgold (geel)  eind juli 

Gele framboos. Geeft een middelgrote bes 

met een lekker en zoet aroma. Eén van de 

beste herfstsoorten. 

 

Zefa Herbsternte   half augustus  

Middel grote maar korte framboos, is 

matig vast  met een glanzende 

scharlakenrode kleur. Matig aroma met 

een eerder zuurzoete smaak. 

 

 

 

Glen Coe half juli 

Is een bijzondere 

violetpaarse  herfstframboos zonder 

doornen. Geeft een goede opbrengst. 

 

 

 

 

 

Rode en witte bes (ribes rubrum)

RODE BES 

Jonkheer Van Tets       week 26 tot 31 

Lange trossen dragen helderrode , sappige 

bessen met een licht zure smaak. Matig 

aroma. Geeft een hoge en regelmatige 

opbrengst.  

 

Rosetta  week 30 tot 33 

grote vaste bes met een krachtige 

aromatische smaak. Zijn gemakkelijk 

plukbaar. Geeft een goede opbrengst. 

Rovada  week 31 tot 34 

Geeft een vaste grote bes die lang aan de 

struik houdbaar is. heeft een licht zuur 

maar zeer goed aroma. Rijkdragend 
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WITTE & ROSE BES 

Weisse Versailler  week 29 tot 32 

Een soort voor de echte liefhebber. Zeer 

kruidig en aromatisch van smaak. Eerder 

zoet dan zuur. Iets minder gemakkelijk te 

plukken. 

 

 

Gloire de Sablon 

 week 27 

Geeft matige grote, 

mooie doorschijnend roze 

bessen aan korte trossen.  

 

Zwarte bes (ribes nigrum) 

Titania 

 

 

Kruisbes (ribes uva crispa) 

Hinnonmaekii groen   midden juli 

een groene, grote, zoete bes met weinig 

beharing. Rijk dragend , weinig gevoelig 

voor ziekten. 

Hinnonmaekii rood   midden juli 

een rode, grote zoete bes met weinig 

beharing. Rijk dragend, weinig gevoelig 

voor ziekten 

 

Hinnonmaekii Geel midden juli 

geeft een matig grote, zoete gele kruisbes. 

Geeft een matige opbrengst, is goed bestand 

tegen meeldauw. 

 

 

 

 

Blauwe bes (rubus fructicosus) 

 

Duke week 34 tot 37 

Duke is een grote stevige lichtblauwe bes 

met een goede zachte smaak. De schil is 

sterk maar soepel en knapperig bij het 

bijten. 

 

 

Bluecrop Week 26 tot 29 

Geeft veel en grote bessen van hoge 

kwaliteit 

 

Goldtraube Week 29 tot 36 

Geeft vaste, grote bessen met een licht 

aromatische smaak. Zeer hoge opbrengst 

 

 

Brigitta Blue week 29 tot 34 

Geeft grote en knapperige  licht blauwe 

bessen  
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Braamboos 

 

Tayberry.      Logan Berry 

Is een kruising tussen framboos en braambes. De donkerrode tot paarse bessen zijn 

langwerpig en kunnen tot 5 cm groot worden. De struiken zijn doornloos 

 

 

 

 

Bijzondere bessen 

 
Roze blauwe bes “Pink Bonbons”  

juli is een roze blauwe bes met een knalrode herfst verkleuring. De vruchten zijn 

matig groot, helder roos en smaken iets meer kruidiger en zoeter dan de gewone 

blauwe bes. Is een matig sterke groeier met een hoogte tot 1 meter. 

 

 

 

 

JAPANSE WIJNBES 

Week 29 tot 36 

Bessen hebben de vorm van kleine frambozen. Ze zijn rood met een mooi 

zwarte zweem overheen. Geeft een friszure zoete smaak. 

 

 

 

Honing bes  
Half mei  

Wojtek      Zojka 

Geven blauwe langwerpige bessen met een bijzonder kruidig  friszoet aroma
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Rijpheidskalender 

 Juni Juli Augustus  September Oktober 

week 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Blauwe bes                                             

Duke                                              

Brigitta Blue                                             

Pink Bonbons                                             

Bleucrop                                             

Goldtraube                                             

                                             

Zomerframboos                                             

Maling Promise                                             

Valentina                                             

Tulameen                                             

                                             

Herfstframboos                                             

Glen Coe                                             

Fallgold                                             

Zeva Herbsternte                                             

Autumn Bliss                                             

                                             

Rode, witte, blauwe bes                                             

Jonkheer van Tets                                             

Rovada                                             

Rosetta                                             

Gloire de Sablon                                             

Weise Verailler                                             

                                             

Kruisbes                                             

Hinnonmaekii rood                                             

Hinnonmaekii geel                                             

Hinnonmaekii groen                                             

                                              

Bijzondere bessen                                             

Jostabes                                             

Loganberry                                             

Tayberry                                             

Japanse wijnbes                                             

week 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

 Juni Juli Augustus  September Oktober 
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Vaak associeert men fruitbomen en bessen met een grote tuin, maar niets is minder 

waar.. 

Door te spelen met verschillende boomvormen en combinaties is het 

mogelijk om ook in kleine tuinen een diversiteit aan fruit te bekomen. 

Fruithagen kan je o.a. gebruiken als perceelsomranding, het maken van 

tuinkamers of het afbakenen van je moestuin….  

 
 
. 

Een fruithaag planten  

 

Het spreekt voor zich dat enkel de laagstam boomvorm geschikt is om een 

fruithaag te maken. Bovendien wordt best gekozen voor fruitsoorten met 

een min of meer zelfde groeikracht zoals appel, peer, pruim. Zij geven de 

haag een mooie gelijkmatige uitzicht.  Kersen en perziken daarentegen 

hebben vaak een zeer uitbundige groei die niet goed in een “haagvorm” 

past  

 

Bij dit type haag worden de laagstam bomen op een afstand van +/- 1.5 

meter naast elkaar geplant. Uiteraard is eenieder hier vrij in, doch hoe 

ruimer de afstand hoe minder nadrukkelijk de “haagvorm”,  

 
 

Voordelen: 

 meer bomen/variëteiten kunnen geplant worde op een 
kleinere plaats  

 De laagstam boomvorm geeft de meeste keus in variëteiten.  

 Een fruithaag vraagt geen complexe geleiding, een enkele 
steunpaal bij iedere boom is voldoende. 

 

Opmerkingen  

 Snoeien blijft noodzakelijk 

 De takken van de verschillende bomen groeien meer door 
elkaar wat snoeien in functie van groei en bloei, lastig maakt.  

 Kies zorgvuldig de soorten in functie van de te bekomen 
haag. 

 

Tuin-trends 



 

 

Leifruit  
DEFINITIE: fruit dwingen in een vorm, rekening houdende met de 

natuurlijke reactie op het buigen en snoeien, met als doel decoratieve bomen 

met topfruit te bekomen 

 

Voordelen: 

 Leifruit is van oudsher de meest gekende “fruithaag” en 

.werd vooral veel gebruikt in klooster- of kasteeltuinen. 

 Leifruit geeft je tuin een extra sierlijke en ornamentale toets.  

 Hierin bestaan veel verschillende vormen (enkele U, dubbele 

u, schuinen palmet, horizontale palmet, verrier palmet….) 

met elk hun toepassingsmogelijkheden.  

 Leifruit kan zowel tegen een muur geplaats worden of als 

losstaande haag. Afhankelijk van de figuur heb je weinig 

plaats nodig (bv. enkele U) of is het zelfs mogelijk om met 1 

boom een ganse muur te bedekken.  

 Hoogte en lengte kan je zelf bepalen. 

 Door het beperkt aantal takken is de opbrengst eerder 

beperkt maar zijn de vruchten bij volle rijpheid van 

superieure kwaliteit. 

 Geleide bomen zijn meestal zeer smal in dikte (+/- 30 à 40 

cm), de lengte hangt af van de vorm. 
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opmerkingen: 

 De fruitvariëteiten die geschikt zijn om te leiden zijn eerder 

beperkt. 

 Enige kennis en vaardigheid op vlak van snoeien en 

opkweken is een vereiste. 

 Men moet meerdere malen per jaar “werken” aan een lei-

vorm. 

 De eerste 5 jaar is de opbouw van een evenwichtige boom 

een prioriteit en blijft de opbrengst van ondergeschikt belang. 

 De gecontroleerde groei met een beperkt aantal takken geeft 

een matige opbrengst. 

 Vraagt een stevige en duurzame geleiding of muur 

waarlangs de takken kunnen geleid worden.  

 

 

 

Wij bieden voorgevormde bomen in de verse leivormen aan, maar 

wenst u zelf aan de te slag gaan vraag dan naar onze jonge bomen. 

Bij het opkweken helpen wij u graag met de nodige tips en trics. 

Informeer zeker ook naar onze cursus leifruit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Maten en afstanden per vorm 

 

Verrier palmet & enkel u 

 

 

Horizontale palmet 
 

 

 

 

Schuine palmet 
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Waarom enten? 

Voor het vermeerderen van de meeste pit- en 

steenfruitsoorten wordt haast uitsluitend gebruik gemaakt 

van technieken zoals enten, oculeren, stekken, ed.. Het is 

uiteindelijk de bedoeling er zeker van te zijn dat alle 

eigenschappen eigen aan het bepaalde ras weer tot uiting 

zullen komen.  

Alle geënte planten of plantendelen zijn genetisch identiek en 

hebben dezelfde kenmerken, zo ook de vruchten. Een 

gevoeligheid voor wortelziekten, slechte beworteling of 

onproductiviteit kan eveneens een reden zijn om fruitplanten 

te enten. 

 

Door gebruik te maken van onderstammen met vooraf geselecteerde 

eigenschappen kan men fruit kweken op zowel goede als minder 

goede grond.  

 

Enten op maat  

Niets is zo retro als fruit uit grootvaders tuin! Heb je heerlijke herinneringen aan 

de fruitboom uit grootvaders tuin of heb je een onbekende maar lekkere variëteit ? 

Hoebenschot Plant & Tuin kan deze voor jou enten op maat. Vraag naar onze 

mogelijkheden. 

 



 

 

snoeiCursussen  
Cider & l’Eau de Vie zaterdag 22 okt. 14.00u-16.00u 

    & zaterdag 19 nov. 14.00u – 16.00u 

Leifruit cursus bestaande uit 4 lessen doorheen het jaar 
za. 29 okt 2022 9.00u -12.00u,   

les 1 wat is leifruit, vormen & toepassingen; eerste stappen 

  za 25 feb 13.30u -17.00u 

   Les 2 opkweek van pitfruit tot leifruit, wintersnoei 

  za 1 apr. 9.00u -12.00u 

   Les 3 opkweek van steenfruit tot leifruit 

  woe 14 juni. 18.00u -21.00u 

   Zomersnoei van leifruit bij pit- en steenfruit 

     

Wintersnoei  Woensdag 15 feb 2023  van 13.30u – 17.00u  

     Zaterdag 18 feb 2023 van 13.30u – 17.00u 

Steenfruit   Zaterdag 10 mei 2023 van 18.00u – 21.00u 

Zomersnoei  woensdag 23 aug. 2023 van 18.00u – 21.00u 

       

Open tuin op afspraak  

 Zondag 11 juni 2023  Zondag 9 juli 2023

Aanvang rondleiding om 10.00u en 14.00u 

 inschrijven via website 

 

 
Lisseweg 18   
2460 Lichtaart 
014 46 08 00 

 
info@hoebenschot.be 
www.hoebenschot.be 

Activiteiten  


