
  

Prunus ar. ‘Tros Oranje’ 
 

Gebruiksdoel: Beter geschikt voor 
verwerking dan verse 
consumptie 

 
Herkomst:  Nederland, zeer oud ras 
 
Groei:  Krachtig en winterhard 
 
Bijzonderheid: Weinig gevoelig voor 

ziektes, bloeit vroeg, 
zelf bestuivend. 

 
Vrucht:  Klein, vast vruchtvlees, 

zoet, rijp in juli/ aug. 
 



  
Prunus ar. ‘Bredase’ 

Gebruiksdoel: Beter geschikt voor 
verwerking dan verse 
consumptie 

 
Herkomst:  Nederland (Breda), zeer 

oud ras 
 
Groei:  Matig en winterhard 
 
Bijzonderheid: Weinig gevoelig voor 

ziektes, bloeit vroeg, 
zelf bestuivend. 

 
Vrucht:  Klein, vast vruchtvlees, 

zoet, rijp in augustus 
 



  
Mespilus germ. 

‘Westerveld’ 
Gebruiksdoel: Verse consumptie en 

verwerking  
  
Herkomst: Nederland (Opheusden) 
  
Groei:  Redelijk sterke  

groeikracht 
  
Bijzonderheid: Bolvormige kroon met 

hangende takken 
  
Vrucht: Grote vruchten met 

heerlijk zoete smaak 
 



  
Mespilus germ.  
‘Bredase Reus’ 

Gebruiksdoel: Verse consumptie en 
verwerking  

  
Herkomst: Nederland (Breda) 
  
Groei:  Redelijk sterke  

groeikracht 
  
Bijzonderheid: Bolvormige kroon met 

hangende takken 
  
Vrucht: Grote vruchten met 

heerlijk zoete smaak 
 



  
Morus nigra 

 
Gebruiksdoel: Verse consumptie en 

verwerking  
  

Herkomst: Middellandse zeegebied 
  

Groei:  Matige groei 
  

Bijzonderheid: Is kieskeurig wat betreft 
standplaats en 
grondsoort 

Vrucht:  Kleine donkere vruchten 
die, wanneer de boom 
ouder wordt, groter 
worden. 

 



  

Morus alba 
 
Gebruiksdoel: Verse consumptie en 

verwerking 
 
Herkomst: Middellandse zeegebied 
 
Groei:  vrij sterke groei 
 
Bijzonderheid: Groeit op vrijwel alle 

gronden. 
 
Vrucht: Kleine rode vruchten die 

bij rijpheid donker 
worden 

 



  

Juglans regia “Broadview” 
 
Gebruiksdoel: Verse consumptie en 

verwerking 
 
Herkomst: Canada, 1930 
 
Groei:  Compacte groei, blijft 

een vrij kleine boom 
(tot 10 mtr) 

 
Bijzonderheid: Vanaf jeugd al volop 

vruchten 
 
Vrucht: redelijk groot met 

goede smaak 
 
Rijptijd: september/oktober 



  

Juglans regia “Bella Maria” 
 
Gebruiksdoel: Verse consumptie en 

verwerking 
Herkomst: Gevonden ca. 2005 door 

Gerard van Leeuwen in 
Gellicum 

Groei:  Compacte groei, blijft 
een vrij kleine boom 
(tot 10 mtr) 

Bijzonderheid: Bloeit laat waardoor 
minder gevoelig voor 
nachtvorst 

Vrucht: redelijk groot met 
goede smaak en al op 
jonge leeftijd 
vruchtbaar 

Rijptijd: september/oktober 



  

Juglans regia “Buccaneer” 
 
Gebruiksdoel: Verse consumptie en 

verwerking 
 
Herkomst: Nederland (Neer) 
 
Groei: Sterke groei met steil 

opgaande twijgen 
 
Bijzonderheid: Late bloei waardoor 

weinig last van 
nachtvorst 

 
Vrucht: Mooie ronde noten met 

goede smaak 
 
Rijptijd: september/oktober 



  

Morus papyrifera 
 
Gebruiksdoel: Verse consumptie en 

verwerking 
 
Herkomst: Oost-Azië 
 
Groei: Matige compacte groei 
 
Bijzonderheid: De bast wordt gebruikt 

om papier te maken 
 
Vrucht: roodoranje vruchtjes, 

die zoet zijn, sappig en 
kwetsbaar 

 
Rijptijd: Augustus 



  

Amelanchier lamarckii 
“Ballerina” 

 
Gebruiksdoel: Verse consumptie en 

verwerking 
 
Herkomst: Noord Amerika 
 
Groei: Trage groei met 

compacte boom 
 
Bijzonderheid: Krentenboompje 
 
Vrucht: eetbare roodachtige 

later donkerpaarse 
vruchten  

Rijptijd: eind juli 



  
Diospyros kaki 

 
Gebruiksdoel: Verse consumptie en 

verwerking 
 

Herkomst: Himalaya) 
 

Groei: Sterke groei met steil 
opgaande twijgen 

 

Bijzonderheid: Chinese pruim of 
kakivrucht 

 

Vrucht: Mooie glanzende 
vruchten die werken 
tegen hoofd- rugpijn en 
voetklachten 

 

Rijptijd: augustus 



  

Lonicera caerulea 
 
Gebruiksdoel: Verse consumptie en 

verwerking in gebak e.d. 
 
Herkomst: Noordelijk halfrond 

zoals Rusland, Polen enz 
 
Groei: losse struik met 

hangende takken 
 
Bijzonderheid: heeft gele bloemen 

Ned. Naam: Honingbes 
 
Vrucht: eetbare blauwe bessen 
 
Rijptijd: eind maart / september 



  
Ginkgo biloba 

 
Gebruiksdoel: Vruchten worden 

gebruikt tegen diverse 
kwalen zoals nier en 
blaas problemen 

 
Herkomst: Japan, ca 200 miljoen 

jaar geleden 
 
Groei: Trage groei met slanke 

boomvorm 
 
Bijzonderheid: Japanse notenboom 
 
Vrucht: zowel de vrucht al het 

blad wordt verwerkt in 
diverse gerechten  



  
Malus Red Sentinel 

 
Gebruiksdoel: Verse consumptie, als 

bestuiver, als ciderappel 
en voor de sier 

 
Herkomst: Engeland, 1949 
 
Groei: compacte boom tot ca. 

5 mtr hoog 
 
Bijzonderheid: vrijwel ongevoelig voor 

schimmelziekten 
 
Vrucht: eetbare rode appeltjes  
 
Rijptijd: eind oktober 



  

Malus baccata 
 
Gebruiksdoel: Verse consumptie, als 

bestuiver, maar ook 
heerlijk op brandewijn 

 
Herkomst: Engeland 
 
Groei: compacte boom tot ca. 

5 mtr hoog 
 
Bijzonderheid: de oorsprong van alle 

appels 
 
Vrucht: eetbare rode appeltjes 

zuur maar wel lekker  
 
Rijptijd: oktober 



 


