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Okkernoot / walnoot  (Juglans regia)  
 

Snoeitips: Weinig of niet snoeien. Enkel 

gebroken takken en schurende takken 

verwijderen. De beste snoeitijd is tussen  mei, 

juni en september, zodat het bloeden 

(overvloedig sapverlies) voorkomen wordt. 

 

 

 

 

 

Okkernoot / walnoot  (Juglans regia)  
 

Snoeitips: Weinig of niet snoeien. Enkel gebroken 

takken en schurende takken verwijderen. De 

beste snoeitijd is tussen  mei, juni en september, 

zodat het bloeden (overvloedig sapverlies) 

voorkomen wordt. 

 

 

 

Mispel (Mespilus germanica) 

Bloeitijd: april – mei 

De mispel is een  zelfbestuiver. 

De boom heeft weinig last van insecten. 

 

Het plukken van de mispels gebeurt best na een 

lichte nachtvorst. De vorst maakt het vruchtvlees 

zacht. Bewaar de vruchten op een koele plaats tot ze 

bruin worden. Ze lijken wel rot maar dat zijn ze niet. 

Lekker sappig smaken ze heerlijk zoetzuur. 

 

Een mispel hoeft niet gesnoeid te worden. 

 

 

 

 

 

 



Mispel (Mespilus germanica) 

Bloeitijd: april – mei 

De mispel is een  zelfbestuiver. 

De boom heeft weinig last van insecten. 

 

Het plukken van de mispels gebeurt best na een 

lichte nachtvorst. De vorst maakt het vruchtvlees 

zacht. Bewaar de vruchten op een koele plaats tot ze 

bruin worden. Ze lijken wel rot maar dat zijn ze niet. 

Lekker sappig smaken ze heerlijk zoetzuur. 

 

Een mispel hoeft niet gesnoeid te worden. 

 

 

Pruim :  Mirabelle de Nancy (Prunus domestica)  

Bloeitijd : april 

Deze pruimensoort is zelfbestuivend. 

De vruchten zijn half augustus rijp. 

Vers geplukt hebben de mirabellen droog en zoet 

vruchtvlees. Deze pruimen zijn voor verwerking (stoven, 

confituur, inmaak en diepvriezen) bruikbaar.  

 

Na de oogst kan een lichte snoei toegepast worden  

(oud, slecht geplaatst hout wegsnoeien). 

 

 

Appel :  'Reinette Hernaut' (Malus domestica 'Reinette Hernaut') 

Bloeitijd : april 

Kruisbestuiving door andere appelsoorten is 

noodzakelijk.  

Het is een zwakke tot middelmatige groeier. 

De boom is weinig schurftgevoelig. 

Reinette Hernaut is erg vruchtbaar. 

 

Oogsttijd : oktober 

Het is een goede bewaarappel. 

 

 

 

 

 

 



Peer : Légipont (Pyrus communis 'Légipont)  

Bloeitijd : april 

Kruisbestuiving door andere peersoorten is 

noodzakelijk.  

De boom groeit matig, maar kan wel groot worden. Hij 

heeft een smalle vorm.  

Hij is schurft – en beurtjaargevoelig. 

 

Oogsttijd : eind september: begin oktober. 

Gebruik : vers gebruik , conserveren op sap.  

De peer is de basisingrediënt voor de beroemde 

"Luikse stroop” 

 

 

 

 

 

Pruim 'Opal' (Prunus domestica 'Opal' 

Bloeitijd : april 

Opal is een goede bevruchter van andere 

pruimenvariëteiten. Het is één van de weinige 

pruimensoorten die voldoende zelfbestuivend is.  

Het is een sterkgroeiende boomsoort. 

Na de pluk kan er gesnoeid worden ( wildopslag, 

eenjarige sterkgroeiende twijgen).  

 

Oogsttijd : eind juli, begin augustus. 

 

 

 

Pruim : Belle de Thuin (Prunus domestica ´Belle de Thuin´) 
Bloeitijd: april, mei 

Hij is een zelfbestuiver maar kruisbestuiving 

door andere pruimenrassen geeft dikkere en 

meer vruchten. 

Middelmatige tot goede groeier, later zwak met 

open kruin. 

Na de pluk kan er gesnoeid worden ( wildopslag, 

eenjarige sterkgroeiende twijgen). 

 

Oogsttijd : begin tot eind augustus. 

 

 



 

Appel : Brabantse Bellefleur  

(MALUS DOMESTICA 'BRABANTSE 

BELLEFLEUR')  
bloeitijd : april 

Hij is gedeeltelijk zelfbestuivend.  

De Brabantse Bellefleur is een langzaam groeiende 

boom met ronde kroon. 

De boom is laat vruchtbaar. Hij is sterk onderhevig aan 

beurtjaren. 

Hij is kanker – en beurtjaargevoelig.  

 

Plukrijp : Begin tot half oktober.  

Lekker om te eten, goede moesappel. 

 

 

 

Peer : 'Jeanne d'Arc'(Pyrus communis 'Jeanne d'Arc') 

Bloeitijd :eind april 

Deze peer wordt door andere peren bevrucht  

(kruisbestuiving) 

Middelmatige groeier met opgaande kruin. 

Weinig vatbaar voor ziekten. 

Vroeg en regelmatig vruchtbaar 

 

Oogsttijd : eind oktober 

Opbrengst middelhoog en regelmatig.  

Dessertpeer: zoet, sappig en lichtgeparfumeerd. 

vroege wintervariëteit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Sleedoorn (Prunus Spinosa) 
De sleedoorn bloeit in maart - april. 

Hij is zelfbestuivend. 

Sleedoorn is een zeer goede bijen-dracht-plant. 

 

Het snoeien beperkt zich tot het wegsnijden van 

hinderende takken. Snoeitijdstip: tussen april en 

september.  

 

Oogsttijd : de blauwe, harde bessen worden geplukt in 

oktober/november. Deze bessen hebben een wrange 

smaak en het is niet aan te raden ze rauw te eten. De 

bessen zijn bijzonder rijk aan vitamine C. Ze kunnen 

verwerkt worden in gelei, siroop of likeur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Peer : Jefkespeer (Beurré Chaboceau) 

Bloeitijd : maart:april 

De Jefkespeer moet door andere perenrassen bevrucht 

worden (kruisbestuiving). 

De boom heeft een sterke groeikracht.  

Weinig vatbaar voor schurft. 

Regelmatige vruchtbaarheid 

Onderhoudssnoei gericht op de boomvorm en voldoende 

belichting.  

 

Oogsttijdstip : De peer is in het begin van oktober rijp. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Peer : Clapp’s Favourite (Pyrus communis ´Clapp´s Favourite’) 
Bloeitijd : april, langdurig, vorstgevoelig. 

De peer kan zichzelf niet bevruchten en is daardoor op 

andere bomen aangewezen 

Clapp’s Favourite heeft een sterke groeikracht, groeit 

breed uit en is zeer vruchtbaar. 

Is vatbaar voor schurft. 

 

Clapp’s Favourite kan in de tweede helft van augustus 

worden geplukt en is daarmee de eerste oogstbare 

peer van het seizoen. 

 

 

 

Peer 'beurré six (Pyrus communis 'beurré six') 

Bloeitijd : april, matig bestand tegen vorst. 

De Beurré six moet door andere perenrassen 

bevrucht worden (kruisbestuiving). 

Middelmatige groeikracht, Nogal piramidaal omhoog 

groeiend. 

Weinig ziektegevoelig, gevoelig voor schurft. 

De Beurré Six wordt begin oktober geplukt. De 

vrucht wordt vaak gebruikt voor inmaak. De peer is 

drukgevoelig, ze moet voorzichtig geplukt worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Doyenné du Comice (Pyrus communis ´Doyenné du Comice´) 

Bloeitijd : eind april tot half mei.  

Is zelfbestuivend maar geeft een betere 

vruchtzetting bij kruisbestuiving.  

Sterke groeier met steil opgaande kroon.  

Is beurtjaargevoelig. 

Pluktijdstip : eind september tot half 

oktober.  

 

 

Saint Rémy (Pyrus communis ‘Saint Rémy’) 

Bloeitijd : april 

De Saint Rémy moet door andere perenrassen 

bevrucht worden (kruisbestuiving). 

Pluktijdstip : oktober. 

St. Rémy behoort tot een van onze beste 

stoofperen. De peer kan lang bewaard worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pruim : Belle de Louvain (Prunus domestica 'Belle De Louvain') 

Bloeitijd : april-mei 

De boom groeit vrij sterk en steil, maakt veel opgaand hout, 

heeft zware vertakkingen. 

Deze pruim wordt bevrucht door andere pruimensoorten  

( kruisbestuiving). 

Pluktijd : eind augustus. 

Het is een dessertpruim, wordt ook vaak voor jam en inmaak 

gebruikt. 

 

Appel : Reinette de Flandre (Malus domestica ´Reinette de Flandres´) 

Bloeitijd : eind april.                                                                                                                                     

Kruisbestuiving is noodzakelijk. Reinette de 

Flandre'  groeit zwak tot middelmatig sterk. 

Het ras is vatbaar voor vruchtboomkanker, 

maar heeft weinig last van schurft.  Hij is 

niet beurtjaargevoelig.  

Pluktijd : begin oktober. Reinette de Flandre' 

is een nuttig herfst- en bewaarras. Gebruik 

de appel voor verse consumptie, sap en voor 

appelmoes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Colapuis (Malus domestica ´Colapuis´) 

Bloeitijd : eind april. Kruisbestuiving is noodzakelijk. 

Colapuis groeit middelmatig sterk. Hij is tolerant aan 

de belangrijke schimmelziekten ( schurft en echte 

meeldauw). Het ras is weinig vatbaar voor 

vruchtboomkanker. Is beurtjaargevoelig.  

Colapuis kan geoogst worden na 15 oktober. Hij kan 

goed bewaard worden. Te gebruiken als eet-en 

moesappel. 

 

 

 

Gravenstein ( malus domestica ‘Gravenstein’) 

De Gravensteiner valt op door zijn zeer sterke groei. Bloeit vroeg en langdurig. Door zijn 

vroege bloei is het nachtvorstrisico bij dit ras groot. Eerste klas tafelappel. Huishoudelijk 

gebruik : uitstekende appelmoes, zeer goed voor appelsap. Gevoelig voor de fruitmot. 

 

.  

 



 

Kweepeer (Cydonia oblonga) 

De kweepeer bloeit in mei. De vruchten zijn goudgeel van kleur en geuren verrukkelijk. Ze 

zijn alleen gekookt eetbaar, heerlijke confituurgelei en erg lekker in appelmoes. Veel 

kweeperen worden op meidoornonderstam geënt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appel 'joseph musch' Malus domestica 'Joseph Musch' 

Deze appel bloeit vroeg en lang ( maart- mei ). Het is een grote, brede appel met een 

donkerrode blos. De schil is vrij ruw. Het vruchtvlees is tamelijk vast en smaakt zuur-zoet. 

Een tafelappel tot november en daarna beter als stoofappel. Oogsttijd : half september. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Appel : Essching Malus Domestica Essching 

Herkomst : zuid-West-Vlaanderen. Het is een sterkgroeiende boom met een hoge 

productiviteit. Hij is weinig ziektegevoelig. Middelmatige grote vruchten met uitgesproken 

knobbels aan de kelkzijde. Groengele grondkleur tot rozerood aan de zonzijde. Op de schil 

zijn er ook bruinroestige vlekken en strepen. 

Vruchten worden geplukt vanaf half oktober tot november. Ze zijn prima als eetappel, 

lekker als appelmoes. De appel kan lang bewaard worden. 
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