
  

Prunus dom. “Bluefré” 
 
Gebruiksdoel: Verse consumptie 
 
Herkomst:  Amerika, 1947 
 
Groei: Steile groeiwijze vaak 

met grote stekels  
 
Bijzonderheid: Ook goed geschikt voor 

inmaak 
 
Vrucht: vrij groot donkerblauw 
 
Rijptijd: half augustus  



  
Prunus dom.  

“Dubbele Boerenwitte” 
 
Gebruiksdoel: Verse consumptie 
 
Herkomst:  Nederland 
 
Groei: compacte groeiwijze  
 
Bijzonderheid: Geel wit met groene 

aders en streepjes 
 
Vrucht: Geel, aromatisch en erg 

sappig 
 
Rijptijd: half augustus 



  

Prunus dom. “Avalon” 
 
Gebruiksdoel: Verse consumptie 
 
Herkomst:  Europa (onbekend) 
 
Groei:  Steil opgaande takken 
 
Bijzonderheid: heerlijk zoet 
 
Vrucht: Groot, rond en 

roodblauw van kleur 
 
Rijptijd: begin augustus 



  

Prunus dom. “Betuwse Kwets” 
 
Gebruiksdoel: inmaak / verwerking 
 
Herkomst:  Betuwe, 1860 
 
Groei:  Kronkelige, vrij steile 

takken 
 
Bijzonderheid: Heeft een klein steentje 

los bij de pit (steen op 
steen genoemd) 

 
Vrucht: Vrij lange paarsrode 

vruchten. Heerlijk zoet 
 
Rijptijd: September 



  

Prunus dom.  
“Bleue de Belgique” 

 
Gebruiksdoel: Verse consumptie 
 
Herkomst: België  
 
Groei:  compacte boomvorm 
 
Bijzonderheid: dunnen is noodzakelijk 
 
Vrucht: Middelgrote blauwe 

vruchten met fris 
zoetzure smaak 

 
Rijptijd: eind augustus 



  

Prunus dom. “Excalibur ” 
 
Gebruiksdoel: Verse consumptie 
 
Herkomst:  onbekend 
 
Groei:  Sterk groeiend in de 

jeugd, later rustig 
 
Bijzonderheid: zeer goede smaak 
 
Vrucht: Grote eironde oranje 

vruchten  
 
Rijptijd: eind augustus 



  

Prunus ins. “Gele Kroos ” 
 
Gebruiksdoel: inmaak / verwerking 
 
Herkomst:  Betuwe 
 
Groei: Dicht vertakt met kleine 

kroon  
 
Bijzonderheid: Ook kerspruim 

genoemd 
 
Vrucht: kleine zoete gele 

vruchten  
 
Rijptijd: augustus 



  

Prunus dom. ‘Italiaanse Kwets’  
 
Gebruiksdoel: inmaak / verwerking 
 
Herkomst: Italië  
 
Groei:  Opgaande steile groei 
 
Bijzonderheid: Uitermate geschikt voor 

jams, compote en 
vleesgerechten 

 
Vrucht: ovaal rond, soms iets 

langwerpig 
 
Rijptijd: september / oktober 



  

Prunus dom. “Jubileum ” 
 
Gebruiksdoel: Verse consumptie 
 
Herkomst:  Nederland 
 
Groei: Lastige boomvorm maar 

wel gezonde groei  
 
Bijzonderheid: erg vruchtbaar 
 
Vrucht: grote, ovaal ronde 

sappige vruchten 
 
Rijptijd: augustus 



  

Prunus dom.  
“Mirabelle de Nancy ” 

 
Gebruiksdoel: Verse consumptie 
 
Herkomst:  Frankrijk 
 
Groei:  compacte bossige groei 
 
Bijzonderheid: Heerlijk op brandewijn 
 
Vrucht: kleine gele vruchten 

met rode blos. 
 
Rijptijd: eind augustus 



  

Prunus dom. “Ontario ” 
 
Gebruiksdoel: Verse consumptie 
 
Herkomst:  Canada (Ontario), 1874 
 
Groei: Forse gezonde groei  
 
Bijzonderheid: wordt vaak in kassen 

geteeld 
 
Vrucht: vrij grote groengele 

vruchten 
 
Rijptijd: eind juli 



  

Prunus dom. “Opal ” 
 
Gebruiksdoel: Verse consumptie 
 
Herkomst:  Zweden 
 
Groei:  vormt mooie 

boomvorm, vrij compact 
 
Bijzonderheid: Ook geschikt voor 

verwerking in gebak e.d. 
 
Vrucht: middel grote 

blauwpaars erg zoet 
 
Rijptijd: half augustus 



  

Prunus dom.  
“Reine claude d’Althan ” 

 
Gebruiksdoel: Verse consumptie 
 
Herkomst:  Tsjechië, 1840 
 
Groei:  Gezonde groei, wordt 

vrij fors 
 
Bijzonderheid: Heerlijk zoete vruchten 
 
Vrucht: middelgroot, violetrood 

goed van smaak 
 
Rijptijd: eind augustus 



  

Prunus dom. 
 “Reine claude van Schouwen ” 
 
Gebruiksdoel: Verse consumptie 
 
Herkomst:  Zierikzee, 1943 
 
Groei:  Forse gezond groeiende 

boom 
Bijzonderheid: mutant van r.cl. 

d’Oullins 
Vrucht: Grote ovaalronde 

vruchten met paarse 
gloed. Bijzonder goed 
van smaak 

 
Rijptijd: eind augustus 



  

Prunus dom. 
 “Reine claude d’Oullins ” 

 
Gebruiksdoel: Verse consumptie 
 
Herkomst:  Frankrijk, 1860 
 
Groei:  Forse gezonde boom 
 
Bijzonderheid: ook bekend onder de 

naam “Doeljens” 
 
Vrucht: grote ovaalronde 

geelgroene vruchten. 
Mierzoet van smaak 

 
Rijptijd: eind augustus 



  

Prunus dom.  
“Reine claude Verte ” 

 
Gebruiksdoel: Verse consumptie 
 
Herkomst:  Armenië, ca. 1600 
 
Groei:  compacte boomvorm 
 
Bijzonderheid: Ook heerlijk voor 

inmaak 
 
Vrucht: Middel grote groene 

mierzoete vruchten 
 
Rijptijd: eind augustus 



  

Prunus dom. “Valor ” 
 
Gebruiksdoel: Verse consumptie 
 
Herkomst: Canada, 1930  
 
Groei: matige steile groei met 

veel scherpe kortloten  
 
Bijzonderheid: erg hoog suikergehalte 

tot wel 25% 
 
Vrucht: eironde donkerblauwe, 

sappige vruchten 
 
Rijptijd: half september 



  

Prunus dom. “Voyageur ” 
 
Gebruiksdoel: Verse consumptie 
 
Herkomst: Canada, 1963  
 
Groei:  Matige groei, goed 

vertakkend 
 
Bijzonderheid: werd geteeld voor de 

z.g. 6 ‘blauwe rassen’ 
 
Vrucht: vrij grote blauwe 

vruchten, sappig en zoet 
 
Rijptijd: half augustus 



  

Prunus dom. “Victoria ” 
 
Gebruiksdoel: Verse consumptie 
 
Herkomst:  Engeland, 1844 
 
Groei:  kleine boom met 

hangende takken 
 
Bijzonderheid: vruchten hebben soms 

wat last van hars 
vorming 

 
Vrucht: grote paarsrode 

vruchten. rijkdragend 
 
Rijptijd: begin september 



  

Prunus dom. “Vroege Tolse ” 
 
Gebruiksdoel: Verse consumptie 
 
Herkomst:  Nederland, 1960 
 
Groei:  steile opgaande groei 

met sterke takken 
 
Bijzonderheid: kan soms te veel 

opbrengst geven 
 
Vrucht: middel grote blauwe 

vruchten. Zoet en 
sappig 

 
Rijptijd: juli 



  
Prunus dom. “Wangenheimer 

Früh Zwetsche” 
 
Gebruiksdoel: inmaak / verwerking 
 
Herkomst:  Duitsland, ca. 1920 
 
Groei:  matige groei, bossig en 

kleine boom 
 
Bijzonderheid: veel gebruikt bij 

vleesgerechten 
 
Vrucht: middelgrote violet 

kleurige vruchten. 
Zoet 

Rijptijd: midden augustus 



  
Prunus dom. “Sanctus 

Hubertus” 
 
Gebruiksdoel: Verse consumptie 
 
Herkomst:  België 1950 
 
Groei:  matige groei, bossig en 

kleine boom 
 
Bijzonderheid: Is iets eerder rijp dan 

Opal 
 
Vrucht: kleine, vrijwel ronde 

vrucht. Iets zuur 
 

Rijptijd: eind juli 



 


