Samenaankoop bijzondere fruitplanten
een actie van Haal meer uit je tuin vzw

Jaarrond lekker fruit eten uit eigen tuin. Dat is ons doel. Hoe langer we experimenteren hoe duidelijker het
wordt. Het ras dat je aanplant heeft een bijzonder grote impact. Want we willen niet enkel fruit plukken in
jaren met goed weer maar wel ieder jaar. Vandaar de nadruk op rassenkeuze.

Voor jullie ligt een nieuwe catalogus met een mooie selectie rassen die het goed doen in ons
klimaat. De bomen en struiken uit dit aanbod worden geteeld door bevlogen telers elk met hun eigen
specialiteit. In totaal werken we nu samen met 5 kwekers aangevuld met ons eigen aanbod dat steeds
ruimer wordt.
Keuzestress? Of je twijfelt hoe je je fruittuin best inricht? Volg dan het webinar Tutti Frutti op
woensdag 26 oktober. Daar hebben we het over rassen waar we heel tevreden over zijn en heel wat
tips om je aanplant tot een succesvolle oogst te brengen.

Hartelijke groeten,
Alexander en Elena,
Haal meer uit je tuin vzw
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De samenaankoop praktisch:
Bestellen in 1,2,3:
1) U vult het bestelformulier in (excel bestand op de website) en stuurt het door naar
haalmeeruitjetuin@gmail.com. Bestellen kan tot en met maandag 14 november
2) We laten je weten of de planten die je wenst nog beschikbaar zijn en bevestigen je bestelling.
3) Je bestelling is definitief na overschrijven van het verschuldigd bedrag naar het
rekeningnummer IBAN: BE67 9731 7244 2287 op naam van Haal meer uit je tuin vzw
Versturen of ophalen:

Verzenden naar je thuisadres:
• de prijs voor verzending blijft steeds even laag ongeacht de grootte van de bestelling. De
prijs voor het verzenden en verpakken bedraagt slechts 10 €/pakket. Heb je notelaars in de
bestelling dan wordt er een toeslag van 4 € aangerekend. Opgelet, we verzenden niet naar
Nederland (ophalen kan wel)
•

Alles wordt op één tijdstip geleverd, keurig voorzien van een etiket in de eerste helft van
december zodat je tijdig kan planten. We stellen je op voorhand op de hoogte wanneer er
geleverd wordt.

Liever ophalen?
Dat kan. Er kan afgehaald worden in Gingelom op Zaterdag 03/12/21 (8 – 17 u)

KWALITEITSDISCLAIMER
Wat als er toch een plant niet kan geleverd worden? Wij doen aan stockbeheer en volgen alles
zorgvuldig op. Als er desondanks toch een plant niet kan geleverd worden of een plant van een
kweker waarmee we samenwerken niet voldoet aan onze eisen leveren we deze niet en krijgt u het
bedrag terug betaald.

Samenaankoop georganiseerd door:
Haal meer uit je tuin vzw
Regentwijk 17
3890 Gingelom
Btw: BE0670.733.818
IBAN: BE67 9731 7244 2287
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Moerbei: de snoepjesboom
Ongelooflijk hoe onbekend de moerbei is. Tijd om iets aan die onbekendheid te doen en de plant op
een voetstuk te zetten dacht ik. Daarom een ode aan één van mijn favoriete fruitbomen, de moerbei.
Noem deze plant gerust een snoepjesboom. Hij levert bijzonder lekkere vruchten en dit gedurende
een halve zomer lang! Een boom die daarom niet mag ontbreken in je tuin. Want iedereen is er dol op,
jong of oud.

Inderdaad, dit is de intro van het artikel over moerbeien op onze website. Dit artikel werd tot op
vandaag maar liefst 94 000 keer gelezen! Ongelooflijk veel mensen mailden ons al met de vraag of
we planten beschikbaar hebben. In plaats van alles zelf te doen werken we graag samen met andere
bevlogen kwekers.
We maken al enkele jaren reclame voor de mooie bomen van Dithmar van kwekerij de
moerbeiboom in Geraardsbergen. Dit is een kleinschalige kwekerij waar diversiteit en kwaliteit
voorop staan. Aantallen zijn dus beperkt. Daarom geven we voorrang aan leden die deze bomen
kunnen bekomen aan zeer democratische prijzen.
Praktisch:
• moerbeien zijn enkel beschikbaar voor leden = 23 € /boom
• Alle moerbeien worden geleverd in pot en zijn circa 150 cm hoog (afh. Van het ras)
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Dithmar vertelde ons het volgende over zijn aanbod:
"Illinois Everbearing" is een zeer beroemde moerbei uit de VS. Een kruising tussen Morus alba en
Morus rubra. De vruchten smaken bijna net zoals deze van de zwarte moerbei (Morus nigra) maar
zijn in elk geval veel gemakkelijker te plukken. Deze variëteit loopt laat uit en is dus altijd veilig
voor late nachtvorst. Het is de variëteit met de langste oogsttijd van alle moerbeien. Pluktijd van
eind Juni tot begin september.
"Pakistan" is de beruchte "koning van de moerbeien". deze soort , himalaya moerbei (Morus
macroura) is afkomstig uit Islamabad, Pakistan. De vruchten van deze soort zijn de langste van alle
moerbeien en zijn gemiddeld 7cm lang (4-9cm). De vrucht is volgens mij net zo lekker als de
zwarte moerbei maar heeft een ander aroma en weinig zuurheid. Deze moerbei groeit stevig!!
“Rupp 's Romanian”: Witte moerbei met lange zwarte zoete vruchten. Draagt al zeer snel na
planten. Een ras uit Roemenië dat geselecteerd werd door Dr. Rupp tijdens een rondreis in Europa
met als specifiek doel moerbeivariëteiten op te sporen voor de USDA. Het is een oude Roemeense
landvariëteit die geen naam draagt en die dan genoemd is naar Dr. Rupp.
Yugoslavia: Vroegst rijpende variëteit in mijn collectie. Bovendien zijn de uitlopende knopen in de

lente in hoge mate bestand tegen lentevorst. Yugoslavia heb ik verkregen via een verzamelaar in
Turkije. Het is ook een niet genoemde landvariëteit die dan maar naar het land van oorsprong is
genoemd. Volgens mij is het een kruising tussen M.alba en M.kagayame (dakmoerbei). deze mist de
ingesneden bladeren van M.kagayame maar heeft wel het blinkend blad en de winterhardheid. De
zwarte vruchten zijn zoet en stevig en vooral erg overvloedig.

"Nana issai" een dwergmoerbei met donker lila vruchtjes. niet de grootste maar wel erg zoet. ideaal voor een kleine tuin. Wordt circa 2,5 m hoog en groeit bolvormig.
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Kaki:

Als je ooit rijpe kaki 's gegeten hebt dan hoef ik je niet meer te overtuigen om er één aan te planten.
Bovendien is kaki laat tot zeer laat in de herfst te oogsten, na het vallen van het blad. Niet alleen
handig om je fruitoogst te spreiden. Het is ook prachtig om te zien . De oranje vruchten op de kale
boom zijn net kerstballen.
Plant niet zomaar een kaki. Rassenkeuze is hier extra belangrijk. Slechts enkele rassen raken rijp in
ons klimaat. Dithmar van de moerbeiboom biedt via deze samenaankoop ook enkele kaki 's aan.
Hij heeft zelf de grootste kaki collectie van West-europa waardoor hij heel wat praktische kennis
heeft over de geschiktheid van kakirassen voor ons klimaat.

Belangrijke info: Sommige kaki 's hebben een bestuiver nodig ivm ontwikkeling van een goede
smaak. De rassen die aangeboden worden hoeven dat niet. Geef de bomen wat ruimte om uit te
groeien. Zet ze gerust in je siertuin; Zeer decoratieve bomen. Groot glanzend blad in het
zomerhalfjaar en vruchtspektakel in het najaar.

Praktisch:
• kaki 's zijn enkel beschikbaar voor leden = 30 € /boom
• Alle kaki 's zijn tweejarig en worden geleverd in pot
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De selectie van Dithmar:

“Deze rassen zijn erg geschikt voor ons klimaat en geven steeds zoete vruchten, ook na een natte en frisse
zomer. Het is belangrijk om te vermelden dat zo goed als alle uit het zuiden geïmporteerde kaki's niet
geschikt zijn voor ons klimaat en bij ons meestal smaakloze vruchten dragen!!!! “

•

"Nikitskaya Bordovaya" = “Nikita 's Gift” (Terugkruising van Dyospyros Kaki x
Dyospyros virginiana) dit ras werd ontwikkeld in de botanische tuin van Yalta (Oekraïne) en
is zeer winterhard. De vruchten zijn eerder klein (ca 70 gram) maar wel zoet.

•

"Mikatani Gosho": Een laatbloeiende, maar vroegrijpende variëteit met ronde zeer platte
bijna schotelvormige vrucht met een typisch kuiltje in het midden. Opvallend opgaande
groei (zuilvormig). Groeit stevig. Vrucht moet narijpen. Een van de beste en productiefste
soorten in ons klimaat.
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Paw paw: lekkerder dan roomijs

Ze stonden al jaren op ons verlanglijstje, paw paw ‘s . Maar we hadden ze nooit geproefd en de
bomen waren best prijzig dus planten werd een beetje uitgesteld. Tot we in 2018 toevallig Roger
Verlinden tegen kwamen. Hij gaf ons vruchten mee die we mochten proeven. Wauw, wat een
smaak! De vruchten zijn echt een delicatesse. Zelf omschrijven we de smaak als: “banaan met een
toets van rum”. Een heel ander smakenpalet dan ons inheems fruit dus.
We zijn heel blij om jullie in samenwerking met Steven, een gepassioneerde kweker met meer dan
15 jaar ervaring met paw paw 's, een stevig aanbod voor te stellen tegen een bijzonder scherpe prijs.
Alle paw paw 's worden geleverd als potplant.

Belangrijke info: Paw paw 's zijn geen zelfbestuivers (behalve het ras Prima 1216), je hebt
minimum twee bomen nodig om vruchten te bekomen. Perfect winterhard, de bomen worden 4 a 5
m hoog.
Zet ze gerust in je siertuin het zijn zeer decoratieve bomen. Prachtige bloei en herfstkleuren. Jonge
bomen (vooral éénjarige bomen) hebben beschutting nodig om goed aan te slaan.
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Paw paw geënte bomen
Paw paw 2jarig geënt 50-70cm groot; ledenprijs = 33 €/boom; niet leden = 40,8 €/boom
•

Sunflower: goede bestuiver voor andere rassen. Van dit ras wordt beweerd dat het een
zelfbestuiver is maar dat kan tegenvallen dus plant je beter een tweede boom van een ander
ras. Ontdekt in het wild in 1970 in Kansas. Goede groeikracht.

•

Overleese: grote vruchten met een zeer goede smaak, geselecteerd uit een wilde populatie in
1950 in Indiana, bij veel nieuwe rassen is Overleese als kruisingsouder gebruikt

•

“Dikke Zoete” Eigen selectie van Steven. Viel op door zijn dikke vruchten die ook nog eens
zeer zoet waren. Vandaar de naam. Een op en top lokaal ras!

Paw paw 3jarig geënt 60-120cm groot; ledenprijs = 38 €/boom; niet leden = 45,6 €/boom
•

Overleese: grote vruchten met een zeer goede smaak, geselecteerd uit een wilde populatie in
1950 in Indiana, bij veel nieuwe rassen is Overleese als kruisingsouder gebruikt. Rijpt vroeg
af.

•

Davis: Eén van de vroegst rijpende rassen, productief, vruchten zijn medium groot, een
goede bestuiver voor andere rassen, gevonden in het wild in 1959

•

Mitchell: vroegrijpend, medium grote vruchten met licht gele schil, gevonden in het wild in
Illinois in 1979

•

Prima 1216: staat vaak beschreven als zelfbestuiver. Best nog een ander ras bijplanten zoals
bijv. sunflower dan is hij zeer productief. Rijpt af in oktober. Goede groeikracht.

•

Taylor: Vroegrijpend ras met kleine zoete vruchten.

•

Taytwo: vroegrijpend ras, geselecteerd in Michigan in 1968, rijpt begin oktober af
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Paw paw (Asimina triloba) = zaailingen van rassen met grote vruchten
Wat met zaailingen? Paw paw 's zijn net zoals perziken redelijk zaadvast. Als je fruit wint van
rassen met grote vruchten krijg je meestal goed dragende soorten terug. Je kan ze uiteraard ook
gebruiken om er andere rassen op te enten. Steven zaait enkel bomen met zaden gewonnen uit grote
vruchten.
60-80cm groot: leden = 14 €/boom; niet leden = 16,8 €/boom
80-100 cm groot: leden= 19 €/boom; niet leden = 22,8 €/boom
230-250cm groot: leden= 92 €/boom; niet leden = 110,4 €/boom
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Tutti Frutti

Succesvol lekker fruit kweken in je tuin begint met plannen en planten. Plannen welke
rassen en soorten je wil in je tuin is niet altijd even makkelijk. Daarom deze avond waar we het
vooral hebben over het spreiden van de oogst. We geven per behandelde fruitsoort een
voorbeeld van rassen en hun plukvenster. Ook geven we heel wat planttips: hoe doe je dat
best, duurzame boomsteunen, met welk plantmateriaal starten, waar haal je goede bomen,
enz...

Wanneer: woensdag 26/10, 19u30
Waar: online, webinar vergezeld van veel foto- en filmmateriaal
Prijs: 10,4 € voor leden van Haal meer uit je tuin vzw, 12 € voor niet leden

Inschrijven
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Okkernoten
In samenwerking met Hugo, een professioneel fruitkweker met een slim pensioenplan, bieden we
okkernoten aan. Hij schakelt zijn hele bedrijf stap voor stap om naar een agroforestry systeem.
Walnoten gaan zijn hoofdteelt worden.
Hugo kweekt zijn plantgoed zelf en dat is gewoon prachtig. Twee jaar geleden kochten we 6 bomen
van hem om de kwaliteit te testen. Die is heel goed. 4 van de 6 bomen droegen al noten vanaf het
eerste jaar!
Belangrijk om weten is dat de bomen in de kwekerij de tijd krijgen om op een natuurlijke manier
hun blad verliezen, eerder worden ze niet gerooid. Ophalen en leveren kan dus pas begin december.
De bomen zijn circa 2 m hoog en worden geleverd met blote wortel. We bieden enkel geënte
bomen aan.
Prijs: 45 € voor leden / 54 € niet leden
Belangrijke info:
Okkernoten hebben mannelijke en vrouwelijke bloemen op dezelfde boom. Bij sommige rassen
overlapt die bloei van beide soorten bloemen amper of niet. In die gevallen is er een bestuiver
nodig. Dat wil zeggen een notenboom die op hetzelfde moment bloeit. Die hoeft uiteraard niet in
je eigen tuin te staan maar ergens in de ruime buurt.

Extra grote vruchten:

Samenaankoop bijzonder fruit

•

Bella Maria: Dit ras springt meteen in het
oog. Zeer smaakvol. Grote noten. De
boom is een goede drager. Zelfbestuiver.

•

Marcella: Een ras gemaakt door Frank
Leemans. Een notenzaaier uit het
Pajottenland (zie foto links). Zeer dikke
noten, smaakvol. Zelfbestuiver.

•

Coenen:, Grote boom met grote noten.
Loop wel vroeg uit (oppassen met
nachtvorst!), Enigszins zelfbestuivend
maar hogere productie met bestuiving.
Bestuivers: Rita, Plovdivski, Bella Maria,
Broadview

•

Lange van Lod: Makkelijk te kraken
grote zoete noten. Draagt vroeg.
Zelfbestuiver.
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Andere toppers
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•

Broadview: Zeer productief, ook in
moeilijke jaren. Noten zijn zeer goed
bewaarbaar (tot zelfs 2 jaar). Normale
smaak, niet zoet. Compacte boom (kroon
wordt circa 10 m) die laat uit loopt.
Zelfbestuiver.

•

Germisara : Roemeens ras, goede smaak!
Noten zijn zeer geschikt om olie te
maken. Zelfbestuiver.

•

Plovdivski: zeer lekkere noten! Zo bleek
tijdens een proeverij op het
notenweekend twee jaar terug. Wel een
ietwat harde schil dus om te kraken moet
je wat meer moeite doen. Met bestuiver
hogere productie. (Bestuivers bijv. Rita,
Coenen, Buccaneer)

•

Rita: mediumgrote noot, boom loopt
vroeg uit (pas op met lentenachtvorst!),
zwak groeiende boom, zelfbestuiver

•

Aufhauser Baden: een specialleke; een
grote walnoot (5 cm) met een rode kleur.
Wordt graag gebruikt in
notenmengelingen of kerstdecoratie.
Zelfbestuiver.
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Appelbomen
Wist je dat ieder kindje dat in onze gemeente geboren wordt een geboorteboom krijgt? Jawel, dat is
een actie van Haal meer uit je tuin vzw in samenwerking met het gemeentebestuur. Deze actie loopt
ondertussen al vier jaar.

Van enkele bijzondere appelrassen hebben we extra bomen opgekweekt. De bomen zijn eenjarige
onvertakte snoeren. Je kan er dus naar hartenlust iedere vorm van maken waar je van droomt.
Prijs: 14 €/boom (leden)/ 16,8 € (niet leden)

Belangrijke info: Appels doen aan kruisbestuiving. Je hebt twee bomen nodig die op het zelfde
moment bloeien voor een goede oogst. Woon je in een streek rijk aan fruitbomen zoals bijv.
Haspengouw, dan is de kans groot dat de bestuiving verzekerd is ook al heb je maar 1 appel in de
tuin. De bloei van bomen moet overlappen om bestuiving mogelijk te maken. Een aantal sierappels
zijn ook goede bestuivers.
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De bomen uit dit aanbod zijn geënt op
MM 106, een onderstam geschikt voor laag- en halfstam. Op goede
fruitgronden (leem) is regelmatig snoeien nodig om de boom compact te
houden. Op zandgrond blijven bomen op deze onderstam compacter. Bomen
geënt op MM106 worden niet aangetast door de wollige bloedluis.
Hele vroege rassen:
Deze rassen geven oogst rond half juli. Net na de bessen. Net voor het andere zomer en herfstfruit.
•

Vista Bella: heel vroege appel, ontwikkeld in de VS in de jaren 1950. Rijpt af tweede helft
juli. Goede groeier.

•

July Red: rijpt af half juli. Zwakkere groeier.

•

Nico: groene appel die zelfs onrijp al een heel volle smaak heeft.

•

Discovery (rijpt begin augustus): zwakke groeier, goede bestuiver voor andere appelbomen

Cox aroma:
Makkelijker te kweken dan Cox. Wel het fijne aroma van dit ras.


Kidd’s Orange Red: Plukken begin oktober. Bewaart nog een tijdje (tot december). Zeer
fijne smaak.



Fiesta: Ook een Cox kruising. Te plukken begin september. Zoeter dan de originele cox.



Alkmene: rijpt af begin september, lekkere cox smaak, zwakke groeier. Zeer goede
best10uiver.

Winterappelen = bewaarappelen:


Expressweg (enkel voor leden): deze appel werd jaren terug gevonden langs de expressweg
in Alken. Draagt zeer rijk. Bewaart zeer goed tot in maart op een koele plaats.



Winterbanana: Bewaarbaar tot februari. Heeft zijn naam te danken aan zijn kleur
(geelgroen) en zoete smaak. Grote vruchten. Draagt ieder jaar rijkelijk.



Melrose: Heeft dezelfde voorouder als Jonagold, namelijk Jonathan. Platte, rood gekleurde
appel met stevig vruchtvlees.



Reinette de Chênée: Zeer lekkere appel afkomstig uit ons eigenste Belgenlandje. Grauwe
kleur, fijn aroma. Bewaart tot december.



Reine des Reinettes: Goede zoet-zuurbalans. Ook geschikt voor verwerking. Plukken begin
oktober. Te bewaren tot december.



Superman: Alleen al voor de naam zou je hem planten. Ontwikkeld door Michel Brulez,
kleermaker uit Ardooie. Grote groene appel met licht rode afwerking. Stevig vruchtvlees.
Plukken eind september. Bewaren tot december.
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Pruim en kers
Een oud schoolmakker van mij is verzot op steenfruit en kweekt al jaren zelf bomen op. Steenfruit
is zijn specialiteit. Dit jaar stelt hij bomen ter beschikking voor onze samenaankoop. Uit zijn
aanbod selecteerden we rassen waar we zelf heel tevreden over zijn en die samen passen qua
bestuiving. De bomen worden pas gerooid als ze op een natuurlijke manier hun blad verliezen en
worden geleverd als blote wortel planten. De bomen zijn vertakt en twee jaar oud.
Prijs: 22 €/boom (leden);26,4 € niet-leden

Pruim:
Rassen die niet alleen lekker zijn maar ook in slechte jaren dragen! Op onderstam voor laagstam
(Wavit).
Jubileum: Grote pruim. Wordt bestoven door oa Opal of Queen Victoria. Rijpt tweede helft
augustus.
Opal: Zelfbestuiver. Rijpt vanaf begin augustus
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Kers:
Alle kersen zijn geënt op Gisela 5. Deze moderne onderstam maakt het mogelijk om kersen als
laagstam te kweken.. Een groot voordeel. Niet alleen omdat je geen ladder nodig hebt om te
plukken maar ook omdat je makkelijk je kersen kan afschermen van vogels. De eerste kersen oogst
je vanaf het tweede seizoen na planten.
Belangrijke info: de bestuiving van kersen luistert nauw. Niet gelijk welk ras kan elkaar
bestuiven. Ze moeten samen passen. De bestuiver staat iedere keer aangegeven per ras.
(Bigarreau) Burlat : Zeer vroeg ras. Wij plukken Burlat vanaf de laatste week van mei. Op de
andere rassen is het dan nog heel lang wachten. Aromatisch. Mogelijke bestuivers: Regina of
Merchant
Kordia: Een absolute favoriet. Prachtige dikke donkere grote kers. Middentijds, tweede helft juli.
Ook heel geschikt om sap of wijn mee te maken. Mogelijke bestuivers: Regina, Merchant.
Lapins: een verzekering voor slechte jaren. Draagt altijd. Ook goede bestuiver voor andere rassen.
Ietsje moeilijkere vorm (groeit steil). Lapins is de enige in dit lijstje die ook zonder bestuiver kersen
kan dragen. Met een bestuiver in de buurt draagt hij nog meer fruit. Vaak moet dan wel gedund
worden omdat hij de neiging heeft teveel vrucht te dragen. Mogelijke bestuivers: Merchant en
Burlat
Regina: Wat later dan Kordia. Eind juli, begin augustus. Zoet. Lichtere kleur dan Kordia. Heel
productief. Mogelijke bestuivers: Lapins en Burlat
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Tafeldruiven
Een woordje uitleg bij het aanbod:
In dit aanbod vind je enkel sterke druivenrassen op eigen wortel die door ons zijn opgekweekt en die:
•

•
•
•

Weinig gevoelig zijn voor meeldauw*
afrijpen en productief zijn in ons klimaat
niet hoeven gekrent te worden (= open trossen), behalve Isabella
buiten kunnen geplant worden

*Sommige rassen zijn vrijwel geheel resistent, andere hebben een deelresistentie of een zeer grote
weerstand. Het is cruciaal dat druiven op een geschikte plaats geplant worden. Dat wil zeggen, niet met hun
wortels in het water en voldoende uren zon. Een correcte snoei zorgt altijd voor een betere vruchtkwaliteit en
plantgezondheid. Bij het plantgoed wordt steeds een plantfiche geleverd waar de belangrijkste zaken
waarmee u best rekening houdt op vermeld staan.
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Praktisch:
•

Prijs: * leden: krijgen een korting van 2 € per plant! 11 € voor pitloze en pitarme rassen en 9 €
voor de overige rassen (prijzen excl. Verzending)
*niet leden: 13,2 €/plant voor pitloze en pitarme rassen, 10,8 €/plant voor de overige rassen,
(prijzen excl. Verzending)

•

Pitloos/pitarm/met pitjes:

Een aantal rassen zijn pitloos. Dat staat aangegeven bij de beschrijving.
Denk er wel aan dat pitloze rassen soms een wat zwakkere groei hebben en
productie wat langer op zich kan laten wachten.
Voorbeeld: Reliance (pitloos)

Naast pitloze rassen zijn er ook pitarme rassen. Bij pitarme druiven
kunnen er in sommige jaren kleine pitjes voorkomen in de bessen.
Sommige bronnen (lees kwekers) sorteren pitarm onder de pitloze
druiven. Dit is niet helemaal correct.
Voorbeeld: Glenora (pitarm)

De druiven met zaden hoeven zeker niet verbannen te worden.
Heel wat van onze favoriete rassen zijn niet pitloos. Pitten in een
druif zijn niet bij alle rassen storend en de productie van rassen met
pit ligt bijna steeds stukken hoger.
Voorbeeld: Monarch (met pitten)
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Tafeldruiven voor buiten

Legende tijdstip van rijping:
• Zeer vroeg: tweede helft augustus
• Vroeg: eind augustus – begin september
• Middentijds: vanaf tweede week september – eind
september
• Laat: late rassen bieden we niet aan omdat de kans op
succes qua productie en goede smaak matig is
doordat ze pas in de herfst afrijpen.

Wit:
•

Birstaler Muskat: Zwitsers middentijds ras, tafeldruif die ook gebruikt wordt in de
wijnbouw, voor liefhebbers van muskaatsmaak

•

Franziska: middentijds, wit (groene tint), vrij grote trossen

•

Bianca: middentijds, zeer zoete smaak. Mediumgrote trossen.

•

Olimpiada: Russisch ras, zeer vroeg, vanaf half augustus, sterke groei, lichte muskaatsmaak

•

Verdelette: Zeer zoete druif met duidelijke muskaatsmaak. Vrij grote trossen. De goudgele
bessen zelf zijn kleiner.

•

Romulus (pitloos): De lekker zoete druiven zijn wat kleiner van stuk.
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Blauw:
◦ Glenora (pitarm): middentijds, pitarm, heel goed ras, mooi donkerrood blad in de herfst
◦ Nero: zeer zoet. Niet alleen om als tafeldruif te eten. Ook om er heel lekker sap mee te
maken. Kleinere bessen.
◦ Muscat Bleu: Muskaattopper. Doet het altijd goed. Hoge producties, lekkere knapperige
druiven.
◦ Souvereign Coronation (pitloos): vroegrijpend en pitloos, wordt op grote schaal
commercieel geteeld in Canada. Groot blad ideaal om Dolmades te maken. Middelmatig
sterke groei (ledenprijs 10 €/plant; niet leden 12 €/plant)
◦ Mars Seedless (pitloos): sterke groeier met interessant roze knopjes bij het uitlopen. Wat
dikkere schil waardoor de druif weinig barstgevoelig is. Ideaal voor pergola 's.
◦ Jupiter (pitloos): modern ras waarvan Reliance (zie verder) 1 van de kruisingsouders is.
Lichte zoete muskaatsmaak.
◦ Osella: Vroeg zeer sterk ras en dus ook een goede groeier. Ietwat kleinere bessen.
◦ Isabella: de verboden druif (Wijn-, sapdruif) Amerikaans ras. Isabella is een sterke
groeier die niet alleen resistent is tegen druifluizen maar ook voor alle andere plagen en
ziekten. Kleine gesloten trossen! Apart foxy aroma. Zeer populaire druif in Rusland.
◦ Monarch: ras ontwikkeld op het wijnbouwinstituut in Freiburg, zeer grote trossen tot 1,2
kg! Open trossen. Prachtig rood herfstblad. Sterke groeier. All-round druif, geschikt voor
zowel sap, wijn als uit het vuistje eten.

Roze/rood
 Canadice (pitloos): Losse trossen. Groot blad (interessant voor dolmades) Duidelijk
frambozenaroma.
 Reliance (pitloos): Op Reliance kan je zeker rekenen. Zoete mediumgrote pitloze druiven.
 Swenson Red: 1 van de vele selecties van Elmer Swenson. Een hobby veredelaar die heel
veel aandacht had voor resistentie en winterhardheid. Heeft frambozenaroma.
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Vijgen
Twintig jaar geleden zag je amper
vijgen in tuinen. Het was een
nicheteelt want er was geen
oogstzekerheid. Sommige jaren kon je
plukken, andere jaren niet.
Tegenwoordig is vijgen kweken een
stuk makkelijker geworden. Niet
alleen omwille van de
klimaatopwarming, ook omdat we
over steeds betere rassen beschikken.
Sinds kort zijn we ook bezig met het
uittesten van vijgenrassen.
Prijs: leden 10 €; niet-leden: 12 €
Brown Turkey (foto boven): De standaardvijg voor onze streken. Productief en
probleemloos. In sommige jaren kan je twee keer oogsten!
John Innes: Een speciale vijg. Zo groot als mijn hand. Enkel voor leden
Nieuwe Vijg: Een selectie die we kregen van een lid. Grote vijgen met een zeer interessante
kleur. Enkel voor leden
Grise de Saint-Jean: rijkdragende vijg, oud ras met enorm veel synoniemen, wat kleinere
vijg. Staat graag beschut.
Ronde Précoce de Bordeaux: middelgrote vroege vijg met Bordeaux kleur. Heerlijk zoet
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Blauwe bessen

We hebben opnieuw planten van de blauwe bessenman! Eugène is een kleinschalige kweker uit
Noord-Limburg die we leerden kennen op de plantenmarkt in Alken waar we zelf ook staan in het
voorjaar. Zijn kraampje is altijd in enkele uren uitverkocht omdat hij zo 'n mooie blauwe
bessenplanten heeft. Net zoals vorig jaar heeft hij wat planten gereserveerd voor onze
samenaankoopactie.
Alle blauwe bessenplanten zijn tweejarig en staan in pot. Je kan vanaf het eerste seizoen oogsten!
Tip: Wil je een gespreide oogst?: plant dan drie rassen. Een vroege blauwe
bes, een middentijdse en een late. Zo kan je drie maanden lang verse bessen
plukken!

Belangrijke info: Geef blauwe bessen wat ze verlangen. Een vochtige humeuze bodem met de
juiste zuurtegraad.. Woon je in de leemstreek. Plant ze dan niet zo maar in de grond! Beter kweek
je ze op in grote kuipen.
Prijs: 11 €/plant (leden), 13,2 € (niet leden)
Rassen:


Duke: Vroeg ras. Makkelijk te telen. Dikke bessen.

 Darrow: vroeg ras (let op als je googled, er bestaat ook een laatrijpend ras met dezelfde
naam!)
o Bluecrop: Middentijds. Een klassieker in blauw bessenland. Makkelijk te kweken en heel
productief.
 Reka: Laat ras. Heel lekkere bes.


Elizabeth: Heel smakelijk laat ras. Prachtig mooi rood blad in de herfst.
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Meer kleinfruit van eigen teelt

Kruisbessen :
vergeten kleinfruit maar oh zo lekker!
Ledenprijs: 5 €/plant
•

Mucurines: de referentie in de bioteelt. Groene bessen. Heel productief.

•

Tixia: middentijds ras, dieprood bij rijpheid. Bij ons staat deze bijvoorbeeld aangeplant
onder een vensterbank op een noord-oostgevel wat perfect werkt.

•

Kapitein: sterke groeier, bessen kunnen zeer lang aan de plant blijven hangen zonder te
barsten.

•

Orus 8: sterke groeier. Kleinere bessen die eens ze rijp zijn heel lang kunnen blijven
hangen.

Rode en andere bessen (Ribes)
Leden: 2,4 €/plant Niet leden: 3 €/plant


Junifer: vroeg, groeikrachtig en zeer productief ras.



Fay ’s Prolific: oud Amerikaans ras. Zeer vroege productie. Enkel geschikt voor teelt in
struikvorm.



Tatran: late rode bes. Kweek ze in haagvorm (spil) en je krijgt hele lange trossen.



Josta: Kan zeer goed tegen droogte en is uitermate geschikt voor verwildering. Om
bijvoorbeeld in een bessenheg te planten.

•

Titania: Middentijds zwarte bessenras. Productief en groeikrachtig.
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Overige bessen (Rubus):
•

Zomerframboos Tulameen: zeer lekkere zomerframboos (dat zegt iedereen toch die ze
geproefd heeft!), Leden: 4 €/pot, niet-leden: 4,8 €/pot

•

Tayberry: De vroegste braamboos. Vruchten lijken op reuzenframbozen. Heeft wel stekels.
Grote planten die volgend jaren bessen geven 6 €/pot (enkel voor leden)

Speciallekes: voor de durvers
•

Wilde citroen (Poncirus trifoliata): Winterharde citrus. Zaailingen van bomen met lekkere
vruchten! Door de grote vraag zijn de tweejarige planten uitverkocht; We hebben wel kleine
potjes in voorraad die je zelf verder kan opkweken. Kan ook als onderstam gebruikt worden
om citrus op te enten. Pot (P9) Leden: 2,4 €; niet-leden: 3 €

•

Kweepeer “Krimsk”: deze kweepeer eet je recht uit het vuistje zonder je tanden te breken.
Leden: 14 €; niet-leden: 16,8 €

•

Aristotelia chilensis: een nieuwe superfood waar je de komende jaren veel meer over zult
horen. Kleine zwarte bessen. Zou winterhard zijn maar hebben we nog niet degelijk kunnen
testen Leden: 6 € (enkel voor leden)

•

Fuchsia “Riccartonii”: winterharde Fuchsia. De decoratieve bloemen zijn eetbaar maar
smaken flauw. De bessen die rijp zijn in het late najaar hebben een kersenaroma. Leden: 2,4
€; niet-leden: 3 €

•

Ché fruit (Cudrania tricuspidata): Bijzonder. Deze exotische boom die nauwe familie is van
moerbei geeft zoete rode vruchten met een aangenaam smakenpallet. Mooie grote planten!
Let op, we zijn er heel eerlijk in. Ché fruit raakt in koude jaren zoals 2021 niet rijp. In
warme jaren wel. Leden: 45 €/boom, niet-leden: 54 €/boom
▪ ‘Seedless’: ras dat vruchten kan vormen zonder bestuiving 3 jarige maat 150-200cm
C7
▪ ‘Partenos’: eveneens een zelfbestuivend ras; 3j maat 130-150cm C 7
▪ ‘Male’: bestuiver voor andere rassen. Ook bij een zelfbestuivend ras als Seedless of
Partenos zal de oogst hoger liggen als je er een bestuiver bij plant.3j 130-150cm C 7

•

Zaailingen van grote okkernoten. Ofwel neem je de gok en laat je de boom uitgroeien en
kijk je welke noten er aan komen ofwel gebruik je de bomen om biomassa te produceren.
Dat laatste doen wij steeds meer met zaailing okkernoten. Op twee jaar tijd heb je mooie
dikke takken, perfect geschikt voor een hoog rendementskachel of rocket stove. De bomen
zijn 1,5 m hoog. Leden: 8 €; Niet-leden: 10 €
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Meerjarige groenten
Nieuw:
Dit jaar hebben we voor het eerst planten
en zaden van meerjarige groenten
toegevoegd omdat het planten van de
aangeboden soorten best in de herfst
gebeurt.

Zaden van schermbloemigen
De meeste schermbloemigen zoals Engelwortel en zwartmoeskervel hebben een zeer korte
kiemduur en moeten in het begin van de winter gezaaid worden voor een goed resultaat. Direct
zaaien ter plaatse of in een potje met label. Ze kiemen op het einde van de winter.
3 €/pakje; ledenprijs 2,4 €
•

Engelwortel (Angelica archangelica): zowel blad als wortel zijn eetbaar. In de winter
gebruiken we het blad bijvoorbeeld om thee te maken.

•

Zwartmoeskervel (Smyrnium olusatrum): Deze plant groeit uitbunding in de winter en
verdwijnt in de zomer. Lekker zoete blad- en bloeistelen. Kan in halfschaduw. Oogsten van
dec. Tot april.

•

Wilde peterselie, steeneppe (Sison amomum) Slanke planten die gerust tussen andere
meerjarige groenten of sierplanten kan gezet worden. Wij oogsten vooral de jonge
zaadknoppen die we opsnoepen.

•

Sikkelgoudscherm (Bupleurum falcatum): Armeense groente. We leren er nog mee werken.
Wordt ook gebruikt in de kruidengeneeskunde.

Plantjes
•

Egyptische ui: P9 pot, ook wel wandelende ui genoemd. Wintergroen, vormt in de top
mediumgrote uien

•

Turkse Rucola: kan je zowel als spinazie als in slamengelingen gebruiken P9 pot

•

Roomse kervel: lekker zacht blad. Oogsten vanaf de late winter P9 pot
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Bollen en knollen
Meer info? Over al deze bijzondere groenten hebben we de afgelopen jaren artikelen gepubliceerd.
Tik de naam even in de zoekfunctie op de website en je vind er veel info over.
Prijs: 2,4 € voor leden; 3€ niet-leden
•

Zonnewortel: 7 knollen

•

Crosne: 7 knollen

•

Peruviaanse postelein: 5 knollen; meer info over deze groente

•

Appelwortel: 1 gewortelde stek (zelf inpotten en vorstvrij bewaren na ontvangst)

•

Olifantenlook: 3 tenen (enkel voor leden)

Bestellen kan via het bestelformulier dat u op de website terug vind.

Samenaankoop georganiseerd door:
Haal meer uit je tuin vzw
Regentwijk 17
3890 Gingelom
Btw: BE0670.733.818
IBAN: BE67 9731 7244 2287
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