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Fruitbomen zandgrond  

 
 
* Fruitrassen met de toevoeging * zijn zelf bestuivend. 
 

 

APPELS moes/hand smaak pluktijd Houdbaar 

Allington Pippin* hand zuur eind september redelijk 

Benoni hand zuur begin sept slecht 

Brabantse bellefleur* hand/keuken zachtzuur oktober zeer goed 

Court-Pendu  hand zoet/zuur nov zeer goed 

Cox Orange Pippin* hand zoet/zuur sept goed 

Dubbele bellefleur/Ossenkop hand zachtzuur oktober slecht 

Early Victoria* moes scherpzuur aug slecht 

Glorie van Holland hand/verwerking zachtzuur eind september goed 

Groninger kroon* hand/keuken/verwerking zoetzuur oktober goed 

James Grieve hand zachtzuur eind aug goed 

Jan Steen hand zoetzuur eind september redelijk 

Jasappel keuken zoet oktober zeer goed 

Lemoenappel* hand/moes zachtzuur oktober zeer goed 

Lombarts Calville hand zachtzuur begin sept zeer goed 

London Pippin hand/keuken zachtzuur oktober zeer goed 

Lunterse pippeling hand/moes lichtzuur oktober zeer goed 

Oranje Reinette van Pomona hand/keuken zachtzuur oktober goed 

Present van Engeland* hand zachtzuur oktober zeer goed 

Princesse Noble/ Kroonappel* hand zachtzuur eind september redelijk 

Rode Boskoop Schmitz Hubsch hand/moes/keuken/sap/verwerking zuur eind september zeer goed 

Schone van boskoop hand/moes/keuken/sap/verwerking zuur eind september zeer goed 

Sterappel hand zachtzuur begin sept goed 

Yellow Transparant hand zachtzuur eind juli zeer slecht 

Zigeunerin hand/moes zuur oktober slecht 

Zoete Campagner moes/keuken zoet begin sept redelijk 

Zoete Kroon* hand/moes/keuken zoet eind september zeer goed 

Zoete Paradijs/vrouwtjesappel moes/keuken zoet eind september zeer goed 
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PEREN hand/stoof smaak pluktijd Houdbaar 

Beurre Alexandre Lucas hand sappig/rins eind sept goed 

Beurre Hardy hand zoet begin sept slecht 

Beurre Lebrun hand/verwerking matig begin sept matig 

charneux/legipont/leopoldspeer hand zoet begin sept matig 

Comtesse de paris hand sappig oktober redelijk 

Conference* hand zoet/sappig begin sept slecht 

Dirkjespeer* stoof zoet begin aug redelijk 

Doyenne du Comice* hand zoet eind sept redelijk 

Franse Wijnpeer hand zoet/sappig begin aug slecht 

Gieser Wildeman* stoof zoet eind sept zeer goed 

Heerenpeer hand/stoof zoet september redelijk 

Josephine de Malines hand sappig oktober goed 

Jut hand goed/sappig eind aug slecht 

Kruidenierspeer/ Oomskinderpeer hand/stoof zoet begin aug slecht 

Noord Hollandse suikerpeer hand goed/sappig begin aug matig 

Nouveau Poiteau/snotpeer hand zoet oktober matig 

Oranjepeer* hand/stoof sappig eind sept redelijk 

Pondspeer stoofpeer zoet oktober zeer goed 

Provisiepeer stoof zoet oktober zeer goed 

Saffraanpeer hand zoetzuur oktober matig 

Saint Remy stoofpeer zoet begin sept zeer goed 

Sijsjespeer hand zoet eind aug redelijk 

Triomph de Vienne hand zoet eind aug slecht 

Williams bon Cretien hand muskus eind aug slecht 

Zwijdrechtse wijnpeer*  hand/stoof zoet oktober slecht 
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PRUIMEN kleur pluktijd 

Anna spath* blauw begin sept 

Belle de Louvain* blauw half aug 

Blauwe van Rilaar/Sanctus Hubertus blauw eind juli 

Bleufre blauw september 

Dubbele Boerenwitte* wit half aug 

Hauszwetsche* blauw eind juli 

Italiaanse Kwets* blauw begin sept 

Jefferson geelgroen begin sept 

Mirabelle de Nancy* geel half aug 

Monsieur Hatif (wijnpruim) geel augustus 

Opal* blauwrood eind juli 

Reine Claude 'd Oullins* groen eind juli 

Reine Claude Verte groen augustus 

 
   

KERSEN kleur pluktijd 

Bigarreau Napoleon bont half juli 

Dubbele Meikers* rood half juni 

Early Rivers donkerrood begin juni 

Hedelfinger Riesenkirsche donkerrood eind juni 

Inspecteur Lohnis donkerrood eind juni 

Koningskers donkerrood eind juni 

Merton Premier* donkerrood begin juni 

Morel rood eind juli 

Pater van Mansfeld donkerrood half juni 

Udense Spaanse bont eind juni 

Varikse zwarte zwart eind juni 

Wijnkers rood eind juni 

Zwarte Spaanse zwart eind juni 

 
 


