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Beste (klein)fruitliefhebber, 

Naar kaarlijkse gewoonte brengen we ook voor het seizoen 2019-2020 weer een nieuwe 

caalogus uit. Deze is nu ondertussen bijna een jubileumeditie met zijn 19de editie.  

In deze nieuwe ditie stellen we graag onze nieuwe, wat eigenwijze selectie voor van 

bessenrassen en bijzondere fruitsoorten. 

Voor deze selectie baseren we ons hoofdzakelijk op eigen ervaringen met de plant in onze 
‘Proef’tuin, aanevuld met ervaringen die onze klanten hebben opgedaan. We hanteren zelf 
de volgende criteria: 

• Ziekteresistentie 

• Smaak 

• Productiezekerheid 

• vruchtgrootte 

Natuurlijk is wintervastheid een basisvereiste. We beseffen wel dat bodem en micro-klimaat 

in de tuin hierbij ook een rol kunnen spelen. Bij twijfel of een plan geschikt is voor je tuin, 

vraag er ons dan naar; wij delen graag onze ervaring. Wat smaak betreft kan je bij on steeds 

terecht om zaken te proeven. Voor de ‘gewone’ bessen kan je terecht tijdens het 

opendeurweekend op het eerste weekend van juli. 

We telen “onze” planten volledig zonder behandeling met biologische of chemische 

producten, dit uit respect voor onze natuurlijke medebewoners. Als bioloog heb ik steeds 

gestreefd om zoveel mogelijk een evenwicht te zoeken met de natuur. De keuze van de 

juise rassen is daar een belangrijke factor in, immers als een ras van nature bestand is tegen 

een aantasting dan weet je ook da je hiervoor niet zal moeten bijsuren, en als je ruimte laat 

voor de natuurlijke vijanden van plaagdieren dan bvormen deze ook geen probleem meer… 

Onze kennis hebben we verder bijgewerkt sinds we begin de jaren 90 in inze redelijk ruime 

tuin gecionfroneerd werden met de vraag, wat zijn nu de goeie rassen die probleemloos 

vruchten opleveren, en wat een kleine zoektocht was groeide uit tot een kleine collectie van 

zowat 700 vruchtdragende struiken en kleine bomen, wat zowat 20 jaren uigroeide tot een 

kleine boomkwekerij. 

We zijn dus een “gespecialiseerde” kwekerij, dus hou er rekening mee dat we vaak slechts 

een beperkte voorraad hebben van een bepaald ras, dus hoe later in het plantseizoen 

(midden novembemidden maart) hoe meer risico da we een bepaald ras bnietb meer 

beschikbaar hebben. 

Wat we aanbieden is niet alles wat we in de collecie hebben, dus zoek je een specifieke 

plant, dan kan je het ons steeds vragen. We hebben soms wel nog enkele planten van 

bepaalde rassen in beschikbaar, maar vanwege de te beperkte aantallen kregen die geen 

plaatsje in deze assortimentskeuze. 
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De selectie die je hier aantreft is gebaseerd op onze selectiecroteroa, en zijn dus rassen die 

‘gemaklemijk’ te telen zijn in een tuin. Zit je nog met vragen rond verzorging, dan kan je 

een heleboel info vinden op onze website, vefrder zijn er de snoeidemo’s en workshops die 

we organiseren on onze iegen tuin, en soms ook op verplaasing meestal op vraag van 

tuinclubs (zie hiervoor onze kalender). 

Naar analogie met de vorige edities van de catalogus kun je in de editie 2019-2020 ook 

weer een overzicht vinden van ons ruim assortiment aan kleinfruit en bijzondere 

fruitsoorten. Dit is zoals reeds geschreven, een mooie selectie van de ruim 700 rassen en 

soorten kleinfruit en bijzondere fruitsoorten die we in onze tuin hebben staan.  

Zoals steeds zijn er ook dit seizoen weer een aantal zaken weggevallen. Maar er zijn dit jaar 

ook weer enkele nieuwigheden/verbeteringen opgenomen in het assortiment en zijn er ook 

enkele rassen die na een zekere afwezigheid weer in de catalogus opduiken. Door de grote 

vraag naar de schurftresistente appels de voorgaande jaren, hebben we ook nu weer het 

assortiment lichtjes aangepast. Zelf zijn we verheugd dat we een kwee gevonden hebben 

die ook zo uit de hand kan worden gegeten. Deze is best lekker en verwerkt veel 

gemakkelijker in de keuken… 

Dat grootfruit ook in kleine tuinen kan is genoegzaam bekend ondertussen, enerzijds door 

het hanteren van bepaalde snoeivormen van zwakgroeiende laagstambomen en anderzijds 

door bijvoorbeeld de keuze voor kolomfruit (ook hier opteren we dan weer maximaal voor 

schurftresistente/robuuste selecties). Let er wel op bik de keuze van fruit of de gekozen 

vatiëteit zelfebestuivend is, of een ander ras nodig heeft om met succes tot vrchtzetting te 

komen. 

We hebben naar analogie met vorig jaar het assortiment van pawpaw nig verder beperkt 

tot een vruchtzeker zelfbevruchtende ras zodat men niet verplicht is om minimaal twee 

verschillende bomen aan te planten in de tuin.  Natuurlijk bieden we ook jonge, uit zaad 

gekweekte pawpaw aan.  

Om de lezer te helpen door de bomen het bos te zien, hebben we in deze assortimentslijst 

bij een aantal soorten, al een basisselectie gemaakt van goede rassen onder de noemer 

'basisrassen'. De andere rassen, die het zeker ook waard zijn aangeplant te worden maar die 

minder ‘allround’ zijn of enigszins afwijkende eigenschappen hebben, worden vermeld 

onder de rubriek 'specifieke rassen'. Aan jou natuurlijk de uiteindelijke keuze... , maar we 

staan je graag persoonlijk bij mocht je dat wensen. Om ervoor te zorgen dat de aanplant in 

je tuin zo succesvol mogelijk is, geven we met symbooltjes aan wanneer rassen minder 

geschikt zijn voor bepaalde bodems (winternatte gronden, erg droge gronden 

bijvoorbeeld) en met een letter als schimmeltolerantie van belang is. 
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Wil je de planten ‘in levenden lijve’ zien, dan kan dat steeds op de kwekerij of ook op de 

website (doorklikken op de vlaggen in de catalogus op onze website). Daar kan je steeds 

een betrouwbare foto en informatie gebaseerd op de ervaringen in onze tuin, terugvinden. 

Omdat we op de kwekerij de natuurlijke seizoenen maximaal benutten beginnen we pas 

zeer laat met het rooien (en dat blijkt nu beduidend later te zijn dan voor 20 jaar) en start 

ons afhaalseizoen pas midden november. Buiten de winterperiode zijn er ook steeds 

planten beschikbaar die in pot werden gezet, zo kan men het ganse jaar aanplanten. De 

meest natuurlijke periode is echter tussen midden november en einde maart, zolang de 

bodem maar niet bevroren is. 

Voor het kopen en afhalen van planten of een bezoek kan je terecht op het 

vermelde adres elke zaterdagochtend van 8h30-12h00 en dit vanaf 16 

november 2019 tot 21maart 2019. Andere momenten en dagen van het jaar 

zijn we steeds open op afspraak. 

Bestellingen, indien niet te omvangrijk, kunnen ook worden opgestuurd naar alle landen 

binnen de EU. Dit gebeurt via de pakjesdienst van Bpost en tegen kostprijs van 

verpakking en verzending. Let wel, planten langer dan 95 cm zijn durder om te 

verzenden, en maximale lengte is 145 cm. Ook wat gewicht betreft zijn er beperkingen, 

vooral wat buitenlandse zendingen betreft (zie onze website voor details). 

Wil je de bessen eerst kunnen beoordelen, dan nodigen we je nu al graag uit op onze 

opentuindagen op 4 + 5 juli 2020. Je kunt de bessen dan niet alleen bewonderen maar 

ook proeven… Dit is een aangename manier om een raskeuze te maken. Tijdens de 

rondleidingen geven we je dan ook graag teeltinformatie en beantwoorden we je vragen. 

Naast de informatie die je op onze website kan vinden, geven we je ook graag een fiche 

mee met een aantal verzorgingstips bij de aankoop van planten op de kwekerij.  We 

willen immers dat iedereen tevreden is over zijn aankoop en met veel plezier geniet van 

lekkere vruchten uit de eigen tuin, bak of pot… 

Zit je met vragen rond verzorging, kijk dan eens op onze website of kom naar een van 

onze snoeidemonstraties (zie nieuwsbrief/website/facebook). 

Indien je plannen hebt om struiken aan te planten of je tuin duurzaam in te richten, dan 

kan je steeds op onze diensten beroep doen voor advies of opmaak van (beplantings-) 

plannen. 

We wensen je nog veel leesgenoegen met deze assortimentslijst en hopen je volgend 

seizoen (terug) op onze kwekerij te kunnen verwelkomen voor een aankoop of 

informatief bezoek. 

Marc en Greta 
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Garantie op plantgoed: 

We doen er alles aan om planten van goede kwaliteit af te leveren. Eens we echter de 
planten hebben overgeleverd aan uw zorgen, kunnen we niet meer garant staan voor de 
hergroei. Om het succes van de planten te verhogen geven we graag specifiek advies, 
direct of via onze verzorgingsfiches. Ook op onze website kan je bijkomend advies 
vinden. 
Het is dan ook vanzelfsprekend dat we enkel kunnen garant staan voor de correctheid 
van de afgeleverde planten naar soort, ras en bijkomend eventueel de gebruikte 
onderstam (voor geënte planten). 
Mocht je toch niet tevreden zijn over de aanschaf, laat het ons dan zeker weten, we 
trachten onze klanten steeds naar tevredenheid te helpen. 
Voor informatie betreffende bijvoorbeeld plantafstanden, verzorgingstips, ... geven we je 
graag een fiche mee bij aankoop. Wil je echter al vooraf informatie hierover verzamelen, 
dan kun je die gegevens meestal ook op onze website (http://www.proeftuin.eu) 
terugvinden. Voor bijkomende informatie kan je ons natuurlijk ook steeds per e-mail 
contacteren (mail@proeftuin.eu). 

 

De prijzen zijn vermeld in euro en enkel geldig tijdens het plantseizoen “winter 2019– 
lente 2020” en voor zover ze overeenstemmen met de beschrijving, behoudens 

ongewilde fouten en voor zover de voorraad strekt. 

 
We beschikken over een beperkte voorraad potgekweekte en vaak grotere/oudere 
planten. Bij interesse vraag er ons naar. 

 
Gebruikte symbolen: 

 
 : beperkte voorraad 

 : pas leverbaar in maart 2020 

2020:  nieuw in catalogus ten opzichte 
van vorige editie 

 

Standplaats:  

 : zonnige stadplaats 

: halfschaduw  
: verdraagt schaduw 

 

Bodem: 
   : niet  voor natte gronden 

  : prefereert zware grond 

   : enkel op droge/goed 
          doorlatende bodem 

 : enkel af te halen  

 

 

Hoe wordt plant aangeleverd: 
 
  BW: blote wortel 
  P9: pot van 9x9 cm (0.6 liter)  

C1,5: 1,5 liter pot 
C2:    2 liter pot 
C3 :   3 liter pot 
C5:    5 liter pot 
C10: 10 liter pot 

 

Am. meeldauwgevoeligheid: 
 
   A: zeer goed tolerant 
   B: uitzonderlijk aangetast (als 
        geplant op natte gronden) 
   C: regelmatig aangetast 
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1. KRUISBES / STEKELBES 

Onze basisrassen: 

Invicta  (BW - € 3,50)  BB   

 Gele vrij grote bes, enigszins behaard. Dikke bes. Eind juni- begin 

juli. Sterk productief ras 

Hinnonmaki Groen (BW - €3,50) BB 

Kale, groene, middelgrote bes. Rijp eerste helft juli. Sterk productief 

Hinnonmaki Rood (BW - € 3,50) BB 

 Kale, rode, middelgrote kruisbes. Rijpt eerste helft juli. Goed 

productief 

Captivator (BW - € 3,75) AA 

 Rode middelgrote bes, vanaf midden juli rijpend. Stekelloos ras 

Mucurines  (BW - €3,75)  AA 

 Kale vrij dikke groene bes. Rijp Medio-eind juli. Sterk productief 

 

Specifieke rassen: 

Abundance (BW - €4,00) AA 

 Rode middelgrote kruisbes. Sterk productief. Eerste helft juli rijpend 

Asiroma (BW - €4,00)  BB 

 Middelgrote rode stekelbes. Goed productief en resistent 

Black Velvet  (BW - € 3,75) AA 

 Lekkere, bijna zwarte druifachtige bes, sterke groeier, midden juli 

Chris  (BW - €4,00)  AA 

Rode grote bes, begin juli afrijpend. Lekker en redelijk productief 

Eridania (BW - €4,00)  AA 

Rode middelgrote bes, begin juli afrijpend. Lekker en redelijk productief 

Greenfinch (BW - € 5,00) 2020 AA 

Grote groene sekelbes. Eerste helft juli. Goed aromatische smaak 

Jahn’s Prairie (BW - € 6,00) AA 

Bijzondere rode stekelbes met vast vruchtvlees. Eerste helft juli. Stekelloos. Is een 

familielied van de echte stekelbes. 

Jubilee (BW- € 4,00)      AA 

Geel. Middelgroot. Eerste helft juli. Licht gevoelig voor 

meeldauw 

Kapitein (BW - € 5,00)      AA 

Rood-zwart. Vaak per twee. Middelgroot. Eerste helft juli 

Karpaat (BW - € 5,00)     AA 

Rode kruisbes. Vrij groot. Eerste helft juli  
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Karlin (BW - € 5,00)     ??  2020 

Groene kruisbes. Vrij groot. Licht behaard. Eerste helft juli  

Laprima (BW - € 5,00)     BB  2020 

Rode kruisbes. Vrij groot. Eerste helft juli  

Larell’s ‘(BW - €4,00) AA 

 Stekelloze, rode, middelgrote bes. 

Malahit (BW - € 3,75) AA 

Vrij grote groene stekelbes. Midden juli rijpend 

Marcus (BW - € 4,00)     AA 

Eind juni rijpende gele, vrij grote kruisbessen. Selectie van de Kruisbessen ‘Proef’tuin 

Mc Ginnis (BW - € 4,50)     AA 

Middelgrote, rode stekelbes. Vanaf midden juli rijpend. Stekelloos 

Orus 6 (BW - € 5,00) AA (Amerikaanse kruisbes) 

 Donkerrode, middelgrote kruisbes. Rijpt medio juli. Flinke groeier  

Orus 8 (C2 - € 6,00)   AA (Amerikaanse kruisbes) 

Middelgrote rode kruisbes, midden juli, sterke groeier 

Orus 10 (C2 - € 6,00)  AA (Amerikaanse kruisbes) 

Bijna zwarte, middelgrote kruisbes. Medio jul rijp. Amerikaans type. Sterke groeier 

Pax (BW - € 5,50)   AB    

 Rode vrij dikke stekelbes. Zonder stekels; Begin juli rijpend 

Pixwell (C2 - € 6,00)    AA 

 Bijna zwarte kruisbes met uitgesproken cassisachtig aroma, midden juli 

Poorman (BW - € 4,00)   BB   

 Rode vrij dikke stekelbes. Zonder stekels; Begin juli rijpend 

Reflamba  (€ 3,75) AA 

 Groene vrij grote druppelvormige lekkere bes, eind juli, ook immuun tegen 

bladvalziekte 

Remarka (BW - € 3,75)    AA 

Rode, middelgrote lekkere kruisbes. Eerste helft juli rijp 

Resistanta (BW – 4,00)  AA   

 Gele, grote, vroeg rijpende (einde juni) kruisbes 

Risulfa (BW – 4,00)  AA   

 Gele, vrij grote, vroeg rijpende (einde juni) kruisbes 

Rixanta (BW - €3,75)  

Groengele, vrij grote kruisbes. Rijpt in de eerste helft van juli 

Robusenta (BW – 4,00)  AA   

 Groene, grote, vroeg rijpende (einde juni) kruisbes 

Rochus (€ 3,75)  AB 

 Groene, vrij grote bes, tweede helft juli. Sterke groeier 
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Rode Eva (BVW - € 4,00)   AA 

 Rode dikke stekelbes. Eerste helft juli rijpend 

Rokula  (BW - € 4,00)  AA 

 Lekkere, rode middelgrote bes. Rijpt over meerdere weken vanaf begin juli 

Rolonda  (BW - € 4,00) � AA 

 Lekkere, rode middelgrote, licht donzige bes. Rijpt over meerdere weken vanaf begin 

juli 

Sabine  (BW - € 3,75)  AB 

Rode middelgrote rode bes, eerste helft juli, stekelloos. Lekkere smaak 

Selby (BW - € 4,00)  AA 

Middelgrote gele kruisbes, midden juli, stekelloos. 

Shefford (BW - € 4,50)  AA 

Middelgrote geelgroene kruisbes, tweede helft juli, stekelloos. 

Tatjana (BW - € 4,50)  AA 

Groene middelgrote bes, midden juli rijpend. Licht gestekelde struik 

Tixia (BW - € 4,00)  AA 

Vrij grote rode kruisbessen. Eerste helft juli rijpend 

Wellcome (BW - € 3,75)  AA 

Rode middelgrote rode bes, eerste helft juli rijpend. 

Worcesterberry  (€ 3,75) AA 

 Bijna zwarte lekkere middelgrote. Midden juli rijp. In feite een selectie uit Ribes 

divaricatum 

Xenia (BW - € 4,00)  AB  

 Dikke rode kruisbes. Redelijk robuust voor ziektes. Eerste helft 

juli rijpend 

 

Stamvormen: 

Geënt op stam van Ribes odoratum      van 80cm 
Captivator (C4 - € 12,00) AA 

 Rode middelgrote bes, vanaf midden juli rijpend. Stekelloos ras 

Hinnonmaki Rood (C4 - € 12,00) BB 

 Kale, rode, middelgrote kruisbes. Rijpt eerste helft juli. Goed productief 

Mucurines  (C4 - € 12,00) AA 

 Kale vrij dikke groene bes. Rijp Medio-eind juli. Sterk productief 
Spinefree (C4 - € 12,00)  AA 

Rood. Middelgroot. Eind juli. Goed stekellloos 

We kweken ruim 180 kruisbessenrassen, waarvan een 50-tal goed tot uitstekend 
weerstand biedend zijn aan Amerikaanse meeldauw en andere ziektes. Voor meer 
informatie verwijzen we graag naar onze website. 
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2. RODE (TROS)BES  

Onze basisrassen: 

Jonkheer van Tets (BW - € 3,25) 

Vanaf eind juni, klassiek ras, mooie tros, soms wat onregelmatige besgrootte 

Rolan  (BW - € 3,25)  

Grote tros met grote bessen, begin juli rijpend. Vlotte groeier 

Rotet  (BW - € 3,50)  

Sterkste ras, niet regengevoelig, dieprode wat zurige bes, kan lang 

blijven hangen, weinig gevoelig voor bladvalziekte (vanaf midden juli) 

Rovada  (BW - € 3,50)  

Grote trossen met dikke bessen. Midden juli. Wat regengevoelig op drogere grond 

 

Specifieke rassen: 

Augustus (BW - € 3,75) 

Zeer laat ras. Rijpt in augustus. Mooie trossen met vrij grote bessen. 

Detvan (BW - €3,75) 

Begin juli rijpend. Dikke bessen in grote trossen. Sterk productief 

Haronia (BW - €3,75)  2020 

Eerste helft juli rijpend. Zeer dikke bessen in grote trossen. Sterk productief 

Houghton Castle (C2 - € 6,00)  

 Oud ras met middelgrote trossen en middelgrlote donkere bessen met lekker aroma. 

Goed productief. Een van de eerste rassen resistent tegen meeldauwaantasting. 

Junifer (BW - € 3,75)  

Grote bessen en trossen, eind juni. Wel redelijk gevoelig ras 

Mactor (= Industria)  (BW - €5,00) 

Rode trosbes met grote trossen. Goed productief 

Mulka (C3 - € 6,00)  

Rijpt tweede helft juli. Middelgrote trossen met wat kleinere 

bessen. Sterk, oud ras 

Prince Albert (C3 - € 6,00)  

Oud ras. Rijpt medio juli 

Red Lake (BW - €3,50)  

Midden juli. Mooie trossen. Goed productief en gezond ras 

Red Poll® (BW - €4,00)  

Midden juli. Grote trossen van dikke, wat zoetere bessen. Sterk productief en gezond 

ras 

Rode Hollander (BW - €3,75)  

Grote tros met mooie bessen, eerste helft juli rijpend. Oud ras. 
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Rode Rebel (BW - €4,00)  

Grote tros met grote vrij zoete bessen. Midden juli rijpend. Sterk ras. Te weinig 

geapprecieerd ras naar onze mening 

Rondom (BW - €3,75)  

Midden juli. Grote volle trossen met dikke bessen die rondom de steel zitten 

Roodneus (C3 - €6,00)  

Grote tros met mooie bessen, eerste helft juli rijpend. Vlotte groeier.  

Rote Spätlese (BW - € 3,75) 

Lange trossen met middelgrote bessen. Tweede helft juli 

Stanza (BW - € 4,00)  

Grote trossen met dikke bessen. Vanaf medio juli 

Tatran (BW - € 3,50) 

Mooie trossen met goed dikke bessen. Medio-eind juli 

Telake (BW - € 4,00)  

Mooie tros met middelgrote bessen. Goed productief. Midden juli rijpend 

Traubenwunder (BW - € 4,00)  

Mooie volle trossen met dikke bessen. Medio juli. 

Vier Lander (BW - € 3,50)  

Vroeg ras. Rijpt in eind juni – begin juli. Mooie trossen en bessen 

Stamvormen:  

Geënt op stam >80cm van  
       Ribes odoratum 

Jonkheer van Tets (€ 12,00)  

Vanaf eind juni, klassiek ras, mooie tros, soms wat onregelmatige 

besgrootte 

Rolan  (€ 12,00)  

Grote tros met grote bessen, begin juli rijpend. Vlotte groeier 

Rovada  (€ 12,00)  

Grote trossen met dikke bessen. Midden juli.  (geënt is het ras minder regengevoelig) 

 

3. ROZE & WITTE BESSEN 

 (zijn zoeter dan rode bessen) 

ROZE BESSEN 

Agnes (BW - € 5,00) 2020  

Roze bes, mooie bessen, sterk ras, eerste helft juli. 

Herreweyer ( BW - € 4,50)  

Grote trossen met dikke bessen. Midden juli. Sterke groeier. 



11 

  Kruisbessen 'Proef'tuin           p.a.  GGMG bvba          Bauwerwaan 62                 B-9930 Lievegem   
  tel.  0473. 75 69 06                 E-mail: mail@proeftuin.eu 

                                                          8/10.18-01 

Gloire de Sablons (BW - € 4,50) 

 Eerste helft juli. Grote bessen in mooie trossen. Zoete bes. 

Jules (BW - € 4,50)  

Roze bes, mooie bessen, sterk ras, eerste helft juli. 

Pink Champagne (BW - € 4,50)  

Roze bes. Eerste helft juli. Mooie trossen van zoete bessen. Een ouder 

ras. 

 

WITTE BESSEN 

Blanka  (BW - € 3,75)  

Midden juli. Mooie tros van vrij dikke zoete bessen 

Primus (BW - €4,00) 

   Witte bes met mooie trossen wat kleiner bessen. Eind juni rijpend. 

Viktoria (BW - €3,75) 

   Midden-eind juli. Dikke wat zurige bessen in grote trossen 

Vit Jätte (BW - €5,00) 2020  

   Midden-eind juli. Dikke wat zurige bessen in grote trossen 

Werdavia (VW - € 3,50) 
   Witte bes, mooie trossen met dikke bessen met typische smaak. Eerste helft juli 

Witte Hollander (BW - €3,75) 

   Nog een klassieker onder de witte bes. Middelgrote bes in mooie trossen. Rijpt eerste 

helft juli. Oud ras. 

Witte Parel (BW - €3,75) 

   Klassieker onder de witte bes, middelgroot,  lange trossen, 

eerste helft juli 

Witte van Jöterbog (BW - €4,00) 

   Middelgrote witte bes, die wat roze aanloopt bij volle rijpheid,  

midden juli 

Witte van Versaille (BW - €3,75) 

   Oudere variëteit van witte, lekkere bes. Redelijk goed 

productief. Begin juli. 

Zitavia (€ 3,75) 
   Eerste helft juli. Grote trossen met vrij dikke bessen. Goed productief 

 

4. ZWARTE BES 

 

Onze basisrassen: 

Bona  (= Ebony) (BW - € 3,50) 
 Aanvang juli. Dikke bes met aangenaam cassisaroma. Goed productief. 
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Titania  (BW - € 3,50) 

 Eerste helft juli, dikke bessen en mooie trossen die goed aan de steel blijven zitten. 

Eerder zachte cassissmaak, volledig tolerant. 

 

Bijzondere rassen: 

Andega (BW - € 3.75)   
 Goed resistent. Rijpt aanvang juli. Midden juli. Bes met 

aangename cassisaroma. Goed productief. 
Ben Alder (BW - € 3.75)   
 Midden juli. Vrij grote bes met sterke cassissmaak 

Ben Conan (BW - € 3.75)   
 Midden juli. Grote bes met aangename cassissmaak. Sterk productief 
Ben Sarek (BW - €3,75) 

Eerste helft juli, groeit compacter dan andere rassen, volledig tolerant. Goede 
cassissmaak 

Ben Tirran (BW - € 3,75)  
 Tweede helft juli. Goede productie van bessen met sterke cassissmaak 
Bigno (BW - € 4,00)  
 Sterk, vroeg ras met goede productie. 
Black Gigant (BW - € 4,00)  
 Vrij vroeg ras met grote bessen. Lekker cassisaroma 
Coincidence (BW - € 4,00)  
 Aanvang juli. Dikke bes met aangenaam cassisaroma. Productief en tolerant. 

(Selectie van de kruisbessen ‘Proef’tuin) 
E.C.M.® (BW - € 3,50)   
 Medio juli. Productief ras dat bessen geeft van een goede kwaliteit 
Jet (BW - €4,00)  

Rijp in augustus. Zeer lange trossen met middelgrote bessen. Zeer sterke 
karakteristieke cassissmaak Rijp na medio juli 

Kristin (BW - €4,00)  
 Rijp na medio juli, redelijk productief ras. Sterke cassissmaak 
Leandra (BW - € 4,00)  
 Rijp tweede helft juli, goed productief ras, smal opgroeiend. 
Little Black Sugar (C 5 - €9,00)  
 Stengels tot 1 meter. Lekkere zoete cassisbessen. Goed 

productief ras. Ook goed geschikt voor potteelt. 
Ometa (BW - € 4,00)  

Vanaf medio juli, sterk ras, goed weerstand biedend. Goed 
productief. Lekkere cassissmaak, goed tolerant.  

StorKlas (BW - € 4,00)

Eerste helft juli. Goede productie van bessen met goede 
cassissmaak, goed tolerant.  
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Triton (BW - € 3,50) 
Medio juli, sterk ras, goed weerstand biedend. Goed productief. Sterke cassissmaak, 
goed tolerant.  

Veloy (BW - €4,00)  
 Eerste helft juli. Goede productie van bessen met goede cassissmaak. 

 

Veel zwarte bessen kunnen eens rijp nog een tijdje aan de struik blijven hangen. Ze 
worden dan zoeter met een zachter cassisaroma. 
 

  

5. JOSTABES 

Josta (BW - € 3,50) 

 Zwarte, kruisbesachtige vruchten. Rijp medio–eind juli, zeer sterke groeier. Matig 
productief. 

Anita (BW - € 4,00)  

 Variëteit van Josta. Rijp medio–eind juli, zeer sterke groeier. Redelijk productief. 
 

6. FRAMBOOS 

Onze basisrassen:  

Glen Ample  (BW - € 2,00 )  

 Eind juni, lekkere en grote vruchten, sterke groeier, stekelloos 
Tulameen  (BW - € 1,80)  

 Aanvang juli, stevige grote vruchten, sterke groeier 
Heritage  (BW - € 1,80) 

  Herfstframboos, eventueel als doordrager te kweken. Mooie; lekkere bes. 

Gestekelde stengels. Goed productief 

Himbotop®  (BW - € 2,50)    

 Herfstframboos, grote lekkere bes. Goed weerstand biedend aan wortelrot. Erg 
geschikt als doordragend ras, vooral op zwaardere gronden 

Polka®  (BW - € 2,00)  
Herfstframboos met mooie vaste bessen. Sterk productief, goede smaak. Kan ook 
goed als herdragend ras worden gebruikt. Vraagt ‘doorlatende’ bodem 

 

Bijzondere rassen: 

Aroma Queen®  (C2 – € 6,00) � 

 Aromatische, grote vruchten, vlotte groeier, begin juli en september. 

Autumn Bliss (BW – € 1,80) 

 Herfstframboos, late zomer - herfst, sterke groeier, oud ras.  

Blondy (BW – € 2,00) 

 Gele zomerframboos, begin juli rijpend ras met mooie vruchten, sterke groeier. Licht 
gestekeld. Prijs per stuk / per 4 van één BW ras: -5% 
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Cowichan  (BW - € 2,00)  

 Goede frambozensmaak. Eerste helft zomer. Sterke groeier. 

Fallgold  (BW – € 1,80)   

 Gele herfstframboos, late zomer - herfst, goed productief, goede groeier.  

Glen Dee  (C2 - € 6,00) 2020  

 Begin juli, goed groeiend, goed aromatische smaak 
Golden Everest (BW – € 2,00) 

 Gele zomerframboos, begin juli rijpend ras met vrij grote vruchten, sterke groeier. 
Licht gestekeld. 

Little Sweet Sister  (C3,5 - € 10,00) 2020  

 Doordragend klein blijvend ras (1m). Lekkere stevige vruchten. Stekelloos. Ideaal 
voor potten 

Malling Jewel  (BW - € 1,80) 

 Vroeg zomerras met lekkere wat donkerdere vruchten. Eind juni 
Meeker  (P9 - € 2,50) 

 Eind juni, oud ras, goed groeiend, aromatische smaak 
Octavia (€ 2,00) 

 Rijpt na midden juli, mooie, vaste framboos, goed groeiend, grote vrucht 
Ottawa  (BW - € 1,80 ) 

 Laagblijvend herfstras met grote vruchten en lekkere smaak. Groeit tot 1.25m hoog. 
Rubaca®  (BW – € 3,50)  

 Zomerframboos resistent tegen frambozenkever, vlotte groeier, eind juni afrijpend 

Schönemann  (BW - € 1,80 ) 

 Vanaf eind juli . Lekkere smaak. Groeit tot 1.25-1.5 meter hoog. 
Valentina®  (C2 - € 5,00 ) 

 Oranje framboos. Begin juli, Goede smaak, grote vruchten. Sterk ras. 
Willamette  (BW - € 3,00) 2020  

 Eind juni, stevige groeier. Framlbozen met lekkere smaak 
Zefa III  ( BW - € 1,80) 

 Herfstframboos, sterk ras, grote vruchten met een aromatische smaak. Groeit tot 
zowat 1.50 m hoog. 

 

7. BRAAM, Braamhybriden en braamboos 

Alle planten in pot gekweekt. 

Boysonbes  (C2 – € 6,00) 

Stekelloos, Vroegrijpende (juli) braamhybride. Lekkere bessen. 
Sterke groeier 

Chester thornless  (C2 -€ 6,50) 

  Braam met grote vruchten. Goed aroma. Sterk productief. Rijpt vanaf eind juli -
augustus, stekelloos. 
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Dormanbes (C2 – € 7,00)  
Recente kruising met lekkere rode vruchten die wat lijken op grote Japanse 
wijnbessen. Friszuur van smaak. Bloemen met mauve hart 

Glen Coe  (C2 – € 8,00) 
Ook wel “Paarse framboos”, rijpend in juli – midden zomer, donkerpaarse lekkere wat 
framboosachtige bes. Maakt lange slappe stengels zoals loganbes 

Hull thornless  (C2 – € 7,00) 

Braam met grote vruchten. Sterk productief. Rijpt vanaf medio augustus, stekelloos 

Japanse wijnbes (C2 – € 6,00) 
Botanische soort met kleine, lekkere rode vruchten, kleine stekels, stengels met 
sierwaarde. Rijpt augustus-september 

Little Black Prince   (C3,5 – € 10,00)  

Stekelloze braam met stengels van 70-100cm. Geen steun nodig. Draag reeds op 
eenjarige stengels van augustus-oktober. De overjaarse scheuten dragen begin juli. 
Lekkere middelgrote bramen 

Loch Ness®  (C2 – € 7,00) 

Stekelloze braam met grote vruchten. Goede smaak. Sterk productief. Rijpt vanaf 
augustus. Doorlatende bodem is wenselijk 

Loch Tay ®  (C2,5 – € 8,00) 

Stekelloos, Midden zomer, grote donkere aromatische bes. Rijpt augustus-september 

Loganbes  (C2 – € 7,00) 
Stekelloze braamachtige met grote rode vruchten, smaakt naar framboos. Juli 

Navaho  (C2 - 7,00) 

 Braam met stevige stengels. Mooie vruchten met een goede smaak. Tweede helft 

zomer. Stekelloos 

Obsidian  (C2 € 7,50) 2020  

 Gestekelde braam met grote zeer lekkere vruchten tweede helft juli 

Taybes   (P9 – € 5,50) 

 Gestekelde braamboos met rode vruchten die friszuur 
smaken. 

Taybes  – Buckingham (C2 – € 8,00) 

 Midden zomer, met grote rode bes, friszure smaak. 
Stekelloos 

Thornless evergreen (C2 – € 7,00) 

Sterk productieve braam. Rijpt vanaf begin september. Bladhoudend en decoratief, 
stekelloos 

Triple Crown (C2 – € 8,00) 

Braam met stevige goed rechtop groeiende stengels (staakbraam) en grote lekkere 
vruchten in augustus stengels die goed rechtop groeien, stekelloos. 
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Zwarte framboos (C2 – €6,00) 
 Braamsoort met sierlijke stengels en wat vastere lekkere zwarte vruchten met 

braamachtige smaak 

Zwarte framboos – Black Jewel    (C2 – € 8,00)  
 Selectie met iets grotere vruchten dan de zwarte framboos 

Zwarte framboos – Bristol  (C2 – € 8,00)  
 Selectie met iets grotere vruchten dan de zwarte framboos 

Zwarte framboos – Farahilda  (C2 – € 9,00)  
 Eigen selectie met wat grotere smakelijke vruchten dan de zwarte framboos 

Rubus tricolor (C2 – € 5,50)  

Kruipende wintergroene braam met lekkere rode vruchtjes in de zomer. Goede 
bodembedekker 

 

8. BLAUWE BES  

      – Vaccinium corymbosum 

We leveren meest goed ontwikkelde 2 - 4-jarige planten in 
pot gekweekt. Deze planten dragen meestal al vrucht en 
hebben meerdere takken tot zowat 40-60 cm.  

Aurora (C3- € 9,50) 

Laatrijpende blauwe bes, plukrijp vanaf eind augustus. 
Grote bessen 

Bluecrop (C3 - € 9,00) 
 Vaak aangeplant, klassiek ras, rechtop groeiend. Half juli – 

medio augustus 
Bluegold (C3 - € 9,00) 

Trosjes lekkere bessen, goed rechtop groeiend. Juli – medio augustus 
Blue Jay (C5 - € 10,50) 

Wat lichtere blauwe bessen met een zachte, aangename smaak. Vrij korte 
plukperiode. Makkelijk ras. Vanaf midden juli 

Brigitta Blue (C5 - € 10,50)  

Rijpt vanaf eind juli. Ras met grote, donkerblauwe bessen. Goed rechtop groeiende 
struik 

Chandler (C5 - 10,50) 

Vanaf eind juli. Ras met mooie, zeer grote donkere en lekkere bessen 

Darrow (C5 - € 10,50) 

Augustus. Geeft mooie donkere en zeer lekkere bessen 
Duke (C2 - € 8,50) 

Vroeg ras (eerste helft juli). Grote en wat afgeplatte bessen. Goede smaak 
Earlyblue ( C2 – €8,50) 

Goede groeier, mooie brede struik. Donkere middelgrote, lekkere bessen. Vanaf 
medio juli-tot augustus. 
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Elisabeth ( C5 – 10,50) 
Goede groeier, mooie brede struik. Donkere middelgrote, lekkere bessen. Vanaf 
medio augustus tot midden september 

Elliot (C5 - € 10,50) 

Laat ras vanaf tweede helft augustus tot vaak eind september. Goed productief  
Goldtraube 71 (C5 - € 10,00)  

Oud ras. Vrij hoog. Zeer lekkere eerder kleine bessen vanaf eind juli.  
Herbert® (NB) 

Vroeg ras met grote, donkerblauwe vruchten. 
Huron® (C3 – € 9,50) 

Vroeg rijpend ras (juli) met grote goed smakende bessen 
Legacy® (C2 - € 9,00) 

Modern ras met dikke bessen. Deels wintergroen. Augustus. Gepatenteerd! 
Liberty® (C3 - € 9,50) 

Zoete bes, wat afgeplat. Tweede helft augustus, Sterk ras. Gepatenteerd 
Meader (C3 - € 8,50) 

Middelgrote bessen, goed rechtop groeiend. Juli – begin augustus 
Nelson (C2 - € 8,50) 

Rijpt eind juli-augustus. Met grote lekkere bessen. Goed 
productieve rechtopgroeiende struik 

New Hannover (C1,1 - € 8,00) – 2020   
Rijpt eind juli-augustus. Vrij grote goedzoete bessen. Productief 

Northblue® (C2 - € 8,50)  

 Middelgrote bessen. Eind juli rijpend. Kleine struik (0,8m). Ook 
goede potplant 

Northland (C2 - € 8,50)  

 Vanaf medio juli rijpend. Mooie lekkere bessen. Struik groeit compact uit 
Ozark Blue (C1.1 – €7,50) 2020  
 Dikke zoete donkerblauwe bes. Goed struikend ras. Juli-augustus 
Patriot (C2 – €8,50) 
 Middelgrote lekkere donkerblauwe bes. Goed struikend ras. Juli-augustus 
Pink Lemonade® (C2- € 8,50) 
 Bessenstruik met roze, zoete, aangenaam smakende bessen. Vanaf eind juli 
Reka (C5 – € 10,50)  

Middelgrote lekkere bessen. Sterk modern ras. Juli-augustus 
Spartan  (C5 - € 10,50)  
 Vroeg ras (eerste helft juli). Middelgroot, lichtblauw, en lekker. Goed rechtopgroeiend 

en sterk ras 
Star (C1.1 – € 7,50) 2020  

Middelgrote lekkere bessen. Goed productief ras. Juli-augustus 
Sunshine Blue  (C3 - € 12,00)  
 Deels bladhoudende struik met mooie, donkere en lekkere 

bessen en goed productief. Behoeft weinig nazorg. Eind juli-augustus. 
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9. CRANBERRY – Grote veenbes 

Oxycoccus macrocarpus, Vaccinium macrocarpon. 
Groenblijvende, lage kruipende of overhangende plant met dunne stengels. Roze 
bloemen (juni-augustus) en rode dikke bessen (tot 1,5 cm) verschijnen vanaf 
september. 
Early Black (P9 -€ 6,00)  

Pilgrim© (P9 - € 6,00 )  
Stevens (C2 - € 6,00 ) 

 

10. RODE BOSBES - Lingonbes 

Kleine wintergroene struik tot 25 cm hoog, twee oogsten per seizoen (juli en oktober) 
Red Pearl (P9 – 5,00)  

 

11. SIBERISCHE BLAUWE BES / BLAUWE HONINGBES (Haskap) 

Lonicera edulis ‘Kamtschatica’ en kruisingen, geven vanaf midden mei reeds ovale-
langwerpige blauwe bessen die wat naar blauwe bessen smaken als ze goed rijp zijn. 
Wordt een kleine dichte struik van ongeveer 1,3 meter hoog en breed. Vruchtzetting is 
beter wanneer twee verschillende struiken worden aangeplant. 
Aangeboden in P9 of C2 

Amphora (C2 – € 9,00) 
Atut  (C2 – € 9,00) 
Bakcarskaya®  (C2 – € 9,00) 
Borealis® (=Myberry® Sweet) (C2 – € 9,00)   � 
Docz Welikan  (C2 – € 9,00) 
Duet  (C2 – € 9,00) 
Honey Bee® (C2– € 9,00)  � 
IJsbeer (Eisbar®)  (C2 – € 9,00) 
Indigo Gem (=Myberry®Farm)( C2 – € 9,00)  � 
Indigo Yum  (C2 – € 9,00) 
Jolonta (C2 - € 9,00) 
Karina (C2 – € 9,00) 
Krupnipladnaya (C2 – € 9,00) - 2020 
Leningradzkij Welikan (C2 – € 9,00) 
Morena (C2– € 9,00)   
Nimfa (C2- € 9,00) 
Siniczk (C2 - €9,00) 
Tomiczka  (C2- € 9,00) 
Vostorg (C2 - €9,00) 
Wojtek  (C2- € 9,00) 
Zojka  (C2- € 9,00) 

 

12. DRUIF 

Goed weerstand biedende geënte tafeldruiven)   (in C2 of C3 gekweekt) 
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Tafeldruiven: 

Tafeldruiven of eetdruiven kunnen buiten gekweekt worden, maar ook in de koude of 
warme kas. Ze zijn dan vroeger rijpend (gemiddeld 4 weken eerder dan hier aangegeven 
periode). 

 

Anja (C2 - € 12,00)  ABA  �  
Roze – violette, mooie gevulde losse trossen van 
lekkere bessen. Tweede helft september rijpend. 
Pitloos 

Arkadia© (C2 - €12,00)  AAA 
Witte, lekkere druif, goed gevulde tros. Medio 
september. Weinig pitten 

Calastra (C2 - € 12,00)  AAA �  
Gele druif, middelgrote trossen en druiven. Lekker. 
Groot blad. Uitzonderlijk goede weerstand aan ziektes 

Centennial seedless (C2 - € 12,00)   AAA 
 Witte langwerpige druif zonder pitten. Zeer groot, vrij grote tros. Uitmuntende 

serredruif, rijp vanaf begin september 

Fantasy (C2 - € 12,00)   AAB 

Blauwe langwerpige druif zonder pitten. Zeer groot, vrij grote tros. Uitmuntende 
serredruif, rijp vanaf midden september 

Frumuosa alba (C2 - € 12,00) AAA 
Witte tafeldruif zonder pitten, vrij grote lekkere druiven in grote trossen 

Georg ®(C2 - € 12,00)  AAB   
 Blauwe, iets puntige langwerpig, grote tafeldruif. Grote trossen. Lekker aroma. Rijp 

vanaf midden september in de koude kas. 

Heike© (C2 - € 12,00)  AAA 
 Roze zoete tafeldruif. Vrij groot. Vanaf midden september 

Hera (C2 - € 12,00)  AAB 

Witte; pitloze tafeldruif. Vrij groot en lekker. Vanaf midden september 

Katharina (C2 - € 12,00)  AAA  
Roze kasdruif. Grote trossen met grote langwerpige 
druiven. Eerste helft september 

Kodrianka© (€ ??)  AAA  �  

Blauwe tafeldruif zonder pitten. Lange druiven in een 
losse tros. Vanaf midden september. 
In de koude kas extra groot en rijp vanaf medio 
augustus.  

Kourgan Rose (C2 - € 12,00)  AAA  � 

Nieuwe introductie van roze trafeldruif. Nog onder test bij ons! 

Ziektegevoeligheid 

A: zeer goed tolerant 

B: uitzonderlijk aangetast 

C: matig gevoelig 

XYZ =  X: Meeldauw  

 Y: Valse meeldauw  

 Z: botrytis 

 
    : beschikbaar maart 2019 
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Lakemont = NewYork (€ ??)  ABA   

 Witte pitloze druif, middelgrote bessen, zeer lekkere vruchten (Midden september.) 
Louis (C2 - € 12,00)  AAA  
 Blauwe druif zonder pitten. Middelgroot. Goede smaak. Midden september. 

Moritz (C2 - € 12,00)  AAB  � 
 Blauwe druif, praktisch zonder pitten.  Vrij groot, bijna ronde druiven 

met goede smaak. Na midden september 

Muscat Bleu (C2 - € 12,00) BBB  
Blauwe druif met middelgroet druiven en trossen. Typische 
muskaatsmaak. Mooie herfstkleur. 

Nelly (C2 - € 12,00) ABA  
Roze druif. Mooie tros met middelgrote druiven. Tweede helft september 

Nicole (C2 - € 12,00)  AAA  
Witte  tafeldruif, vrij grote bessen, zoet en pitloos. Rijp eerste helft september. 

Ontario (C2 - € 12,00)  AAA  � 
Blauwe druif. Mooie tros met grote druiven. Medio september. Opvallend rode 
herfstkleuren. 

Palatina (NB)  AAA  
Witte druif. Mooie tros met grote druiven. Medio september. 

Philipp ®(C2 - € 12,00)  AAB   
 Blauwe, sterk puntige langgerekte tafeldruif. Grote trossen. Goed aroma. Rijp vanaf 

tweede helft september in de koude kas 

Primavera (C2 - € 12,00)  AAB  � 
Wit-gele druif. Mooie tros met grote druiven. Vanaf medio augustus 

Reliance (C2 - € 9,00) �  AAA -gestekte plant 
 Pitloze roze druif. middelgrote tros met middelgrote druiven. Lekkere smaak 

Romulus(C2 - € 12,00)   ABA �  
 Druif met grote trossen van eerder kleine pitloze witte druiven. Erg zoet; rijpt medio 

september. Goede herfstkleur 

Rondo (C2 - € 10,00)  AAA  
 Diepblauwe wijn- en tafeldruif, goede resistentie tegen meeldauw. Gekleurd sap 

Sonja (C2 - € 12,00)  AAA  

 Nieuwe selectie. Grote gele, losse trossen met dikke druiven. Pitarm 

Sophie (C2 - € 12,00) � AAA  

Witte ronde druiven in zeer grote tros. Zeer leuk ras, rijp vanaf midden september. 

Souvenir (C2 - € 12,00) � AAA  

Grote blauwe druiven in grote tros. rijp vanaf midden september. 
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Stephanie (C2 – € 12,00) �� AAB  
Gele tafeldruif met mooie trossen en langwerpige bijna volledig pitloze druiven. Rijp 
midden september    

Suffolk Red (C2 - € 12,00) � ABA   

Roze druif. Lekkere, pitloze, ronde druif. Roze tegenhanger van Lakemont. Rijp 
midden september 

Theresa®(€ 12,00) AAA 

Witte tafeldruif met meestal een roze blos wanneer rijp. Zeer grote 
langwerpige bessen en grote trossen met af en toe kleine pitten, 
zeer goede smaak. Een zeer goede resistente tafeldruif voor de 
koude kas (rijp midden september) . 

Venus (€ 12,00)  AAA 

Blauwe pitloze druif. Middelgroot, goede smaak. Pitloos. Tweede deel  september 

Zilga (€ 10,00)  AAA � 
Blauwe tafeldruif, middelgrote bessen met goede smaak.. Rijp vanaf eind augustus. 
Gestekte planten. 

 

: beschikbaar maart 2019 

 

 

13. BOTANISCHE RIBES 

We hebben de luxe gehad om de voorbije jaren een aantal van onze botanische bessen 
zelf in de natuur te kunnen verzamelen. Andere van onze botanische collectie zijn 
verkregen door te ruilen met andere ‘genenbanken’. 

Ribes cynosbati  (Stekelige stekelbes of Bergstekelbes) (BW - € 5,00) 

Zeer sterk gestekelde plant met 2.0 cm grote bessen die ook wel gestekeld lijken. 

Tijdens het rijpen lijken het wel kleine geleidelijk rood kleurende egeltjes. Rijp eind 

augustus - begin september. Tot 60 cm hoog 

Ribes odoratum 

Heeft in het voorjaar trosjes gele, heerlijk geurende bloemen. 
Geeft zwarte bessen met sterke cassissmaak.  Een must voor de 
sier- of eettuin… 
Cultivars van Ribes odoratum worden soms aangeboden onder 
de naam ‘Amerikaanse zwarte bes’.  

Brecht (BW - € 5.00) � 

Groeit als een losse struik (tot 1.2 meter) en heeft ronde 
vruchten. Sterk productief ras. 

Gwens (BW - € 5.00) � 

Groeit fors uit (tot 1.6 meter) en heeft blinkende, langgerekt druppelvormige bessen. 
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Ribes alpinum 

  'Elza' �  

Vrouwelijk ras van de alpenbes met kleine trosjes van rode, 

wat zoeterige bessen. Midden juli. 

'Schmidt' � (€ 6.00) C2 

Mannelijk ras van alpenbes. Bestuiver voor Elza. 

Ribes divaricatum  (C2 - € 7,00) (ook wel Worchesterbes 

genoemd, maar de commerciële Worchesterbes is een hybride) 

Moederplant voor de kruisbes Black Velvet en enkele andere rassen. Gestekelde; sterk 
groeiende struik met kleine zwarte bessen met een cassisaroma. 
 

Ribes oxyacanthoides ‘Jahn’s Prairie’   (BW - € 6,00) 

Lijkt als twee druppels water op een kruisbes met rode vruchten. Is wel vaster van 

consistentie. Stekelloze struik ‘zie ook kruisbessen gamma voor blote wortel planten). 

 

Ribes uva-crispa ‘Aureofolium’ (C2 - € 6,00) 

Geelbladige vorm van de kruisbes met eerder kleine lekkere rode kruisbessen  

 

14. KIWI 

(planten in pot) 

Klassieke kiwi, Actinidia deliciosa of A. chinensis. Binnen narijpen van de vruchten is 

bijna steeds noodzakelijk. 

Atlas (C2 – €10,00) 

Mannelijk ras, goede bestuiver. 

Hayward (C2 – €10,00) 

 Vrouwelijk ras. Standaard kiwi. 

Hayward – clone 8 (C2 – €12,00) 

 Vrouwelijk ras. Standaard kiwi. 

Greenlight©  (C2 - €12,00)  
Vroeger rijpende grootvruchtige selectie uit Hayward. 

Solissimo© (C2 – €12,00) ��  

 Zelfbestuivend ras met vruchten tot 80 gram. (Onze 
voorkeur blijft uitgaan naar Hayward types, maar deze 
zelfbestuiver is wel een verbetering ten opzichte van 
Jenny, Solo of Boskoop) 
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15. KIWIBES 

Kale minikiwi (Actinidia (x) arguta) 
met onbehaarde kleine vruchten (zoals een erg dikke stekelbes) die buiten rijpen vanaf 
medio september. Veel zoeter en lekkerder dan de gewone kiwi! Mooi felgroen blad 
met meestal rode bladstelen. Meestal is een aparte bestuiver (man) nodig. Witte 
bloemen met erg zacht geur. Aangeboden planten zijn minstens 2 jaar oud en staan in 2 
liter pot met steunstok van 80 cm. 

Planten zijn perfect winterhard, wel opletten voor late nachtvorst 
die de jonge takken (en dus de bloemen) kan beschadigen. 

Ananasnaja (=Anna)(C2 - €10,00) �� 

Met roodachtig aangelopen, groene vruchten van 2.5-3cm lang. 
Vanaf midden september. Bestuiver nodig 

Bingo® (C2 - € 10,00) 

Vruchten van 2,5-3,5 cm met roodachtige schil met geelachtig vruchtvlees. 
Vroegrijpend ras. Mannelijke bestuiver nodig 

Chang Bai Giant (C2 - € 12,00) 

Kiwibes met grote (-5cm) groene wat afgeplatte vruchten. Samen te planten met een 
bestuiver 

Geneva (C2 - € 10,00) 

Idem als de voorgaande, maar met nog meer, zij het iets kleinere rood aangelopen 
vruchtjes. Bestuiver nodig 

Issai (C2 - € 10,00) (kruising) 

Zwakkere groeier. Geeft vele smallere groene vruchten. Goed vruchtbare 
zelfbestuiver. 

Smaak en vruchtgrootte verbetert merkelijk als er ook een mannetje in de buurt 
wordt geplant. Apprecieer watergiften bij droogte 

Ken’s Red (C2 - € 10,00) 

Vruchtjes van 2.5-3cm lang met rood-paars gekleurd vruchtvlees. Zeer aromatisch. 
Begin oktober rijpend. Mannelijke bestuiver nodig 

Kokuwa© (C2 - € 10,00) 
Een selectie uit een van oorsprong Japans ras. Is zelfbestuivend en kan dus ook 
alleen worden geplant. Geeft vrij grote groene vruchtjes met een goede smaak. Zeer 
vruchtbaar 

Purpurna Sadowa (C2 - €10,00) 

Kiwibes met rode vruchten. Rijpt tweede helft september. Bestuiver nodig 

Scarlet September® (C2 - € 10,00) 

Vruchten van 2,5-3,5 cm met roodachtige schil en rood vruchtvlees. Plukrijp vanaf 
begin september. Samen te planten met een bestuiver 

Vitikiwi® (C2 - € 10,00) 

Zaadloze variant van Kokuwa.  Goed vruchtbaar zelfs wanneer alleen aangeplant 

(zelfbestuiver) 
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Weiki (C2 - € 10,00) 

Zeer vruchtbaar ras met rood aangelopen vruchten. Begin oktober rijpend. Bestuiver 
nodig 

Weiki – Geel (C2 - € 10,00)   

Idem als Weiki maar met wat gelig vruchtvlees. Bestuiver nodig 

Weima (C2 - € 10,00) 

             (C3 – 2m/5jaar - € 16,00) 
Mannelijk ras. Zeer goede bestuiver voor al de vrouwelijke rassen. 

 

16. SIBERISCHE KIWIBES 

Actinidia kolomikta, geeft eerder kleine, groene vruchten. Zeer vruchtbaar. Is 

zelfbestuivend of vraagt de nabijheid van een mannelijke plant. Zeer sierlijke klimplant 

met deels meerkleurige bladeren. Vruchten rijpen aanvang 

september. 

Vitakola® (C2 - € 10,00) 

Siberische kiwibes met groene vruchten tot 4,5 cm lang. 
Een merkelijke verbetering van de vroegere rassen. Rijpt 
eind augustus. Bestuiver nodig! (Adam) 

Adam (C2 - € 10,00) 

Mannelijke Siberische kiwibes, met opvallend gekleurde 
bladeren. Bestuiver voor de vrouwelijke rassen van 
Siberische kiwibes. 

Dr Szymanowski (€ 10,00) 

 Goed productief ras dat gedeeltelijk zelfbestuivend is en kan dus alleen worden 
aangeplant. Geeft deels opvallend gekleurde bladeren. 

 

17. ANDERE KLIMMERS 

KLIMBES of chocoladerank  

Akebia quinata (C2 - € 8,00)      

Klimplant met rodekoolrode geurende bloemen in april en 
lekker zoete witte tot paarse vruchten in september als er 
kruisbestuiving optreedt. Planten zijn zelfsteriel. Dus twee 
rassen/soorten nodig voor vruchtzetting. 

Akebia quinata ‘Alba’   (C2- €10,00) � 

Halfwintergroen. Witte, licht geurige bloemen. Vruchten 5-10 
cm. September. Kruisbestuiver nodig! 

Akebia quinata ‘Siver Bells’   (C2 – €10,00) � 

Halfwintergroen. Gemengde gekleurde, licht geurige bloemen. 
Vruchten in september. Kruisbestuiver nodig! 



25 

  Kruisbessen 'Proef'tuin           p.a.  GGMG bvba          Bauwerwaan 62                 B-9930 Lievegem   
  tel.  0473. 75 69 06                 E-mail: mail@proeftuin.eu 

                                                          8/10.18-01 

Stauntonia hexaphylla	                (C2- €20,00)  �	

Eigen selectie uit de botanische soort die slechts zelden wordt 
aangeboden. Bloeit erg overvloedig en geeft rijpe zoete 
vruchten in november. Onze selectie is bij ons perfect 
winterhard sinds 1998. Volledig wintergroen en 
zelfbestuivend. Beperkte voorraad! 

 

 

18. PLANTEN MET SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN 

De meeste bessen zijn gekend voor hun gunstige inhoudsstoffen. De hier vermelde 
soorten worden meest enkel gekweekt voor dit soort eigenschappen (en sierwaarde). 

Schisandrabes / Peperbes (Schisandra chinensis Sadowa N°1) (€ 

10,00) 

Mooie klimmer, niet overdadig groeikrachtige klimmer met 
opvallende witte bloemen, gevolgd door trossen rode bessen. 
Zelfbestuivende selectie.  Kent gebruik volgens de Chinese 
kruidengeneeskunde. Vruchten kunnen gebruikt worden als een 
soort ersatz peperbolletjes op. 

 

Gojibes of Boksdoorn (Lycium barbarum) 

Selecties uit de boksdoorn voor grotere en aangenamer smakende bessen. Kent vooral 

medicinale toepassingen. Jonge scheuten worden ook gegeten 

“New Big” (C2,0 - € 9,00)   

   Met grote rode bessen 

“N°1” (C2,0 - € 9,00)   

   Een andere selectie met grote rode bessen 

“Amber Sweet®” (C2 -  € 10,00) 

Met grote gele vruchten die nog zachter smaken dan onze rode zoete selecties 

 

Jiaogulan		(C1,5	–	€	8,00)	

(Gynostemma penthaphyllum) 
Belangrijke (klim)plant in de traditionele Chinese geneeskunde (zoals  

Ginseng). Stengels vriezen elk jaar terug tot op de grond. Groeit tot  

zowat 3 meter hoog tijdens de zomer. 
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19. BIJZONDERE STRUIKEN & KLEINE BOMEN 

APPELBES	*(Aronia	melanocarpa	/	prunifolia)	

Struiken van 60 – 100 cm 

Aron   (C2 - € 9,00) 

Kleine struik met trossen mooie dikke zwarte bessen. Ook mooie sierstruik. Bessen 
rijpen in de vroege herfst.  

Galicjanka   (C2 - € 9,00)  

Kleine struik met trossen dikke zwarte bessen. Productieras uit Polen. Vroege herfst. 

Nero (C2 - € 9,00 – C2) 

Kleine struik met trossen goed dikke zwarte bessen. Ook mooie 
sierstruik. Bessen rijpen in de herfst. 

Viking   (C2 - € 9,00) 

Kleine struik met trossen vrij dikke zwarte bessen. Goede 
sierstruik. Bessen rijpen in de herfst. 

Brilliant (Aronia arbutifolia)   (C2 - € 9,00) 

Kleine struik met trossen rode appelbessen. Ook mooie sierstruik tot 2 meter hoog. 

Bessen rijpen in de herfst. 

Aronia mitschurinii (C2- € 9,00) 

Kleine struik met hoge productie van zwarte appelbessen. 

 

PAWPAW (Asimina	triloba)	vormt	een	grotere	struik	(5	meter)	met	heerlijke	groene	

vruchten	in	de	late	zomer	(banaan	van	het	noorden).	Heeft	ook	zeer	mooie	dieprode	

bloemen.	

Zaailing   

50 cm (C2 – € 15,0) 

   Zaailingen behoeven een bestuiver, dat is dan een benoemd ras of een andere 

zaailing. Draagt vruchten na 7 à 8 jaar. 

 

We hebben ook een aantal oudere planten, vraag ernaar bij 

interesse. 

Geënte pawpaw  (125 - 150 cm)  

Deze planten zijn op de leeftijd dat ze al vruchten kunnen 

dragen (jaar na aanplanten) 

Prima1216 (C3  - € 45,00)  

Is een zelfbestuivend ras dat lekkere en zeer grote vruchten vormt (smaak van rijpe 

vruchten lijkt op mango) 
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KAKIPRUIM -	Diospyros	lotus			(C2		€	10,00)	

 Kleine kaki-achtige vrucht die een aantal groe zaden bevat. Kleine boom of struik 

voor buiten. Geeft in oktober vruchtjes van zowat 2,5cm. Ze zijn lekker wanneer ze 

rijp zijn (smaak kaki). 
 

KAKI (Diospyros	kaki)			

We hebben de voorbije jaren een aantal rassen uitgetest en kunnen je volgende 

geënte rassen aanbieden. Hier komen in het voorjaar 2019 nog andere rassen bij 

We hebben planten beschikbaar in grote potten die al 

vruchtdragend zijn (planten zijn ruim 200cm groot) 

Giant Fuyu (C 7- € 25,00)  

Hana Fuyu (C 7- € 25,00)  

Sharon (=Triumph) (C10 - € 25,00)  

Tipo (C7€ 25,00)  

Tone Wase (C7€ 25,00)  

Vaniglia (C10 - € 25,00)  
 

GELE KORNOELJE 

Cornus mas ‘Joliko’ (€ 22,50) 

Geënte plant. Grootvruchtig ras. 

Cornus mas ‘Kasanlaker’ (€ 22,50) � 

Peervormige grootvruchtige gele kornoelje. Geënte plant. 

Cornus mas ‘Schonbrunner Gourmet Dirndl’ (€ 22,50) �� 

Peervormige grootvruchtige gele kornoelje. Geënte plant.  

Cornus kousa Chinensis(C2 -8,00€) 

(Japanse kornoelje). Opvallende bloemen gevolgd door oranje 

vruchten in september met zoet (litchi) aroma. 

 

ZWARTE	MOERBEI	

Morus nigra  (C2 – € 18,50 ) 

     Heerlijke zoete, aromatische zwarte vruchten, zeer sierlijk 

blad. Wordt een kleine boom of struik 
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VIJGEN		(Ficus	carica)	

Al onze vijgenrassen zijn zelfvruchtbaar en weerstaan bij ons in de Kruisbessen 

‘Proef’tuin vlot de winter.  

Brown  Turkey (C2 - €12,50//C5  +125cm - €18,50 ) 

Klassiek bruinpaarse vijg die  geschikt is voor buiten en lekkere bruinpaarse vijgen 

oplevert, soms tweemaal per seizoen 

Brunswick (C2 - €15,00) 

Bruinpaarse vijg die tweemaal vruchten levert. De eerste oogst in juli geeft vaak 

lekkere vruchten van meer dan 100 gram. De tweede oogst -eind september geeft 

mooie vrijgen van zowa 40 gram  

Doree  (=Goutte d’Or) (P9 - €9,00) 

Vijg van Franse origine. Doree is een minder sterk groeiende vijg 

met geelachtig-paarse vijgen. Geeft twee oogsten. Dit ras is ook 

goed geschikt als potvijg 

Fiorone (C1.1  - 12,00€) 2020  

Is een compact groeiende groenige vijg met rood vruchtvlees, 

goed vruchtbaar is goed winterhard tot -15°C.  

  Firoma® (C2  - 15,00€) 

Is een compact groeiende bruinpaarse vijg, die erg vruchtbaar is en goed winterhard. 

Herdragend 

Précoce de Dalmatie (C2 - €15,00) 

Goed winterhard ras met groengele vijgen met zoet smakend, rood vruchtvlees. Twee 

oogsten 

Madeleine des deux Saisons (C2 - €15,00) 

Paars bruine vijgen. Geeft vlot twee oogsten. Goed winterhard. Forse struik. 

Rouge de Bordeaux (C2 - €15,00) 

Laatrijpende vijg (augustus) met lekkere, ronde donkere vijgen met fel roodgekleurd 

vruchtvlees. Goed winterhard. Wat zwakkere groeier 

Ficus afghanistanii (C5 – €12.50) �� 2020  

Deze van nature kleinblijvende vijg wordt een compacte struik met erg mooi diep 

iongesneden blad. Geeft kleine erg ziet aromatische vijgjes 
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VLIER (Sambucus	nigra	cv)	

Black Beauty (C2 – € 7,50)  � 

 Goed dragende paarsbladige vorm van de zwarte vlier  

Sampo® (P9 – € 7,00) 

 Enorm rijk dragende variëteit van Oostenrijkse origine met zeer grote 

bloemschermen 

Haidegg 17 (P9 – € 7,50) 2020 

 Rijk dragende wat compactere variëteit met zeer grote bloemschermen 

 

KRENTENBOOMPJE	

Amelanchier Prince ‘William’ - Krentenboompje (C2 – € 8,00) 

 Tot 2.50 m hoog groeiende krentenboompje met grote, lekkere blauw berijpte 
bessen (1.0 cm) in trosjes. Naast de vruchten ook een struik met hoge sierwaarde 

Saskatoon rassen (Amelanchier alnifolia Cvs)  

(zeer lekkere, grote zoete bessen, iets minder sappig dan blauwe bessen, rijpen eind 

juni – begin juli, hoogte 1,50- 2,50 m)  

De struiken staan in 2 l potten en zijn 50 – 120 cm groot 

Honeywood (C2 – € 9,00) 

Krenteboompje tot 1,8 m. Met grote blauwe zoet-

aromatische vruchten tot 1,45 cm. Eind juni 

Krasnojarskaya (C2 - € 9,00) 

Krenteboompje tot 1,8 m. Grote vruchten tot 1,5 cm. Sterk productief.  Eind juni 

Mandam (C2 – € 9,00) 

Krenteboompje tot 1,5 m. Met grote, zoet-aromatische vruchten tot 1,4 cm. Eind 

juni 

Northline  (C2 – € 9,00) 

Krenteboompje tot 1,6 m. Met grote lekkere, zoet smakende vruchten tot 1,3 cm. 

Eind juni 

Pembina  (C2 – € 9,00) 2020 

Krenteboompje tot 1,8 m. Met grote lekkere, zoet aromatisch smakende vruchten 

tot 1,4 cm. Eind juni 

Sleyt (C2 – € 9,00) 

Krenteboompje tot 1,8 m. Met grote lekker smakende vruchten tot 1,5 cm. Eind 

juni 

Smokey (C2 – € 9,00) 

Krenteboompje tot 1,8 m. Met grote blauwe zoete vruchten tot 1,3 cm. Eind juni 

Thiessen (C2 – € 9,00) 

Krenteboompje tot 1,8 m. Grote blauwe vruchten tot 1,3 cm met zoet aroma 

vruchten. Eind juni 
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PRUIMBLADIGE	MEIDOORN	

Crataegus prunifolia (€ 8,00 –  C2) � 

Grootvruchtige selectie van de meidoorn met specifieke pruimboomachtige bladeren 

 

BOTTELROOS	

Rosa villosa – Viltroos (€ 7,50 – C2) � 

  Botanische roos met zeer grote vlezige rozenbottels. Uitermate geschikt 

voor gebruik voor thee of confituur 
 

GOUMI		

Eleagnus multiflora  (C2 - € 9,00) � 

  Wij opteren voor deze kleine struik (1.25 m) van de olijfwilgen 

omdat deze enerzijds de grootste vruchten geef (ruim 1.5 cm) 

van alle Eleagnus soorten en anderzijds rijpt in de vroege 

zomer. Door zijn beperkte omvang is deze struik ook goed geschikt in allerlei tuinen, 

ook al omdat hij zelfbestuivend is. Is ook een goede bijenplant. 

Bessen hebben een beetje een wrange smaak maar maken heerlijke confituren, … 

Eleagnus umbellata  (C2 - € 6,00) � 

 Deze herfstdragende struik wordt zowat 3.5 meter groot en geeft kleine (6-8 mm) 

grote besjes. 
 

WINTERHARDE	CITRUS	

Poncirus trifoliata  (C1,5 - € 5,00 )  

  Kleine struik (2.5 m) met groene afgeplatte twijgen en doornen en 

mooie bloei van witte, geurende bloemen gevolgd door kleine 

citroentjes in oktober. Jonge planten (< 3 jaar) best in de winter beschermen. Nadien 

volledig winterhard 
 

SIERKWEE	

Chaeneomeles japonica 'Cido'     (C2 - € 9,00)  

Grootvruchtige selectie van de sierkwee of dwergmispel. Zelfde 

gebruik als kweepeer. Gele appelvormige vruchten. Struik tot 1,2m 

hoog. 
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HAZELNOOT	

    Coryllus avellana Cultivars 

Hazelaars worden best met wee verschillende cultivars bij elkaar 

geplant om een goede vruchtzetting te bekomen. Struiken op 

blote wortel 125 cm, potten 40-60cm 

Cosford (BW - € 8,00) 

 Dikke wat ronde noten. Goede bestuiver voor andere rassen 

Hallse Reuzen (BW – € 8,00) 

 Dikke wat stompe hazelnoten. 

Lange Spaanse (C2 – € 8,00) 

 Grote wat langgerekte hazelnoten 

Rote Zeller (C5 – € 8,00)  

 Roodbladige hazelnoot die geleidelijk groen wordt. Lekkere middelgrote 

hazelnoten. 

Webb’s prize cobbs (BW – €8,00)  

 Geeft mooie grote hazelnoten 

 

20. GROOTFRUIT 

In pot of blote wortels, slechts enkele stuks voorradig per ras. Enkel in afhaling. 

Let wel, vele fruitrassen vragen een geschikte bestuiver om fruit te vormen.  Enkel als 

duidelijk vermeld dat een ras zelfbestuivend is, kan dat ras alleen worden aangeplant 

(en natuurlijk ook als bestuiver van andere rassen) 

Appel  (C10	–		€	20,00	)	

Ahrista (onderstam M26) (C10 - € 20,00) �  

Schurftresistente appel. Sappige, middelgrote appel met rode blos.. vroege herfst 

Ecolette (onderstam M9- BW - € 16,50 // C10 - € 20,00) �  

Resistente appel. Zelfbestuivend. Sappige, middelgrote appel met 

rode blos.. Oktober. Kan enkel maanden worden bewaard 

Mira (onderstam ML111) (C10 - €20,00)  � 

Middelgrote, roodkleurende appel. Aromatisch en vast. (oktober) 

goede weerstand tegen schurft 

Nela (onderstam ML111) (C10 - €20,00) � 

Wat kleiner appel, met geelgroen schil en rode strepen. Zeer sappige geelvlezige 

zomerappel (augustus), goede weerstand tegen schurft en meeldauw 
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Ontario (onderstam M9) (C10 – €20,00) � 

Ontario geeft grote gele, soms met rode strepen, zachtzure appels. Plukrijp in 

oktober en goed bewarend tot in april. Geschikt als eet- en keukenappel. Kan wat 

gevoelig zijn voor meeldauw 

Pilot (onderstam MM111) (C10 - €20,00) � 

Goede bewaarappel, (maart) te plukken medio september. Vast vruchtvlees met een 

fijn aroma. Goede resistenties 

Piros (onderstam M26) (BW - €16,50 // C10 - €20,00) � 

Zomerappel (eind juli-augustus). Middelgrote rode appel met fijncellig vruchtvlees. 

Goede weerstand tegen schurft 

Prima (onderstam M26) (C10 - €20,00) � 

Rode herfstappel. Plukrijp in september. Middelgrote zoetzure, middelvaste appel. 

Goede weerstand tegen schurft 

Rajka (onderstam M26) (C10 - €20,00)   

Rode herfstappel met vettig aanvoelende schil. Plukrijp in september. Middelgrote 
zoetzure, vaste fijncellige lekkere appel. Bewaard tot december. Schurftresistent. 

Rebella (onderstam M9) (C10 - €20,00) � 

Midden september, bewaarbaar tot december. Vrij grote appel met sappig, 

knapperig vruchtvlees. Goed productief. Goede weerstand tegen schurft 

Retina (onderstam MM111) (C10 - €20,00) 
Eind augustus. Bewaarbaar tot oktober. Goed productief ras met mlekkere, sappige 
appel. 

Rewena (onderstam MM111) (C10 - €20,00)  
Eind augustus. Bewaarbaar tot oktober. Goed productief ras met sappige appel. 
Meervoudig resistent ras. 

Rosetta (onderstam MM111) (C10 - €25,00) 2020 �� 

Vanaf midden augustus. Roodvlezige appel met aardbei-frambozenaroma. Goed 
productief ras met sappige appel. 
Meervoudig resistent ras. 

Rubinola (onderstam MM111) (c10 - €20,00) � 

Plukrijp midden september, bewaard tot maart. Goed productief. Middelgrote, rode 

appel. Fijncellig vast vruchtvlees, zoetzuur en aromatisch. Goede weerstand tegen 

schurft en meeldauw. 

Santana (inderstam M9 )(C10 - €20, 00) �  
 Plukrijp eind september. Bewaard tot december. Goed productief ras. Geeft lekkere 

zoetsmakende, aromatische appel. Heeft een goede weerstand tegen schurft. Dit 
ras bevat geen appelalergenen. 
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Peer	

Bonne Louise d’Avranches � (onderstam KweeA)(NB) 

Plukrijp midden september. Middelgrote peer Bewaard een maand. 
Middelgrote vruchten, zoet vruchtvlees.  

Conference (onderstam KweeA)(BW  € 16,50)  

Plukrijp tweede helft september-oktober.  Flesvormige zoet smakende peer.  Bewaard 
tot november. (deels zelfbestuivend) 

Williams Bon Chrétien � (onderstam KweeA) (BW - €16,50) 

Plukrijp eind september. bewaard tot in december. Vrij grote gele peer. Lekker sappig 
en zoet, wat gemuskeerd.  

 

Nashi (Aziatische peer) 
(Nashi is Japans voor peer, best in nabijheid van tweede nashi of een peer 

planten voor bestuiving)	

Hakko (onderstam Kirchensaller)(C10  € 20,00) � 

Middelgrote appelvormige vruchten, rijpend eind augustus. 

Zeer zoete smaak 

Hosui (onderstam Kirchensaller)(C10  € 20,00) � 

Middelgrote appelvormige vruchten, rijpend eind augustus. Zeer zoete smaak 

Mischiraz (onderstam Kirchensaller) (C10  € 20,00) � 

Grote peervormige vruchten, rijpend van af eind september. Zoete smaak. 

Nijiseiki (onderstam Kirchensaller) (C10  € 20,00) � 

Middelgrote appelvormige vruchten, rijpend in september. Zeer zoete smaak. 

 

Kweepeer  

Kweeperen zijn redelijk zelfbestuivend en kunnen dus vrij goed alleen 

geplant worden 

Reuzenkwee van Leskovac (onderstam KweeA)(C10  € 20,00) �� 

Vruchtbaar ras me middelgrote, goed smakende, gele appelvormige 

kweeperen. 

Turkse kwee ‘Ayva’ (onderstam KweeA) (C10  € 25,00) �� 

Middelgrote appelkwee die uit de hand eetbaar is en dus ook makkelijker verwerkbaar 

in de keuken. 
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Mispels	

Westerveld (C10 - €20,00) � 

Grootvruchtige mispelboom 

Bredase reus  (onderstam kwee A)  (C10  - €16,50) 

Grootvruchtige mispelboom. 
 

Kers 		

Stella compact  (onderstam Gisela5) (C10  - € 20,00)  

 Donkerrode kers. Vrij zoet van smaak. Zelfbestuivend. Duurt wel enkele jaren voor 
goede productie. 

Sunburst (onderstam Gisela5)  (C10  - € 20,00) � � 
 Zeer Donkere kers. Goed smalende kers. Zelfbestuivend. Duurt wel enkele jaren 

voor goede productie. 

 

Perzik 	

   Perzik van het Voorgebergte(C10  – € 20,00) 

Lekkere witvlezige perzik met goede weerstand aan krulziekte 

 

Amandel  (op onderrstam St Julien A)	

   Pfälzer(C10  – € 20,00) 

   Robijn 5404 (C10 - € 20,00) 

 

Abrikoos 		

Bergarouge (onderstam) (BW - € 18,00)  

 Oranje-gele zoete middelgrote abrikoos met roodkleurende huidvlekken. Vraagt bij 
ons een beschutte zonnige standplaats. Rijpt eind juli. Zelfbestuivend 

Bergeron (onderstam) (BW - € 18,00)  

 Oranje-gele zoete middelgrote abrikoos met rode vlekken op de huid. Vraagt bij 
ons een beschutte zonnige standplaats. Rijpt eind juli. Zelfbestuivend 

Bredase (onderstam St. JulienA) (C10 - € 20,00)  

 Oranje-gele zoete middelgrote abrikoos. Vraagt bij ons een beschutte zonnige 
standplaats. Rijpt eind juli. Zelfbestuivend 

Flavourcot (onderstam St. JulienA) (BW - € 18,00)  

 Gele zoete middelgrote abrikoos. Vraagt bij ons een beschutte zonnige standplaats. 
Rijpt eind juli. Zelfbestuivend 
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Goldrich (onderstam St. JulienA) (C10 - € 20,00) � 

 Gele zoete middelgrote abrikoos. Vraagt bij ons een beschutte 
zonnige standplaats. Rijpt vanaf midden juli. Zelfbestuivend. 

Kuresia (onderstam St. JulienA) (C10 - € 20,00) �  

 Gele abrikoos met rode blos. Vraagt bij ons een beschutte 
zonnige standplaats. Rijpt in augustus. Zelfbestuivend 

Kyto (onderstam MIR) (BW - € 20,00) �  

 Grote oranje lekkere abrikoos. Vraagt bij ons een beschutte zonnige standplaats. 

Rijpt in augustus. Zelfbestuivend 

 

Mirabel -pruim	

Bellamira®  & Anna Spath (onderstam St JulienA) (C10 - €28,00) �  

Bellamira: Rijpt midden augustus-september. Aromatische goudgele 
pruim-mirabel Zeer aromatische vrucht met  zoete smaak. Komt goed 
los van de steen. Sterk groeiende struik.  Scharka tolerant. 

Anna Spath: Donker violetkleurige pruim, rijp af begin september.  

Groenachtig  vruchtvlees. Sappig. 

Miragrande (onderstam INRA2) (C10 - €20,00) � 

Sterkgroeiende en goed dragende lekkere mirabel (pruim). Rijpt vanaf midden 

augustus. 

Graf d’Althans =Conducta (onderstam INRA2) (C10 - €20,00) � 

Violet-rode wat ronde  pruim. Geelachtig, sappige pruim. Rijp eind augustus. 
 

Zuilfruit	   

Zuilappels	(niet	gevoelig	voor	fruitschurft)	

Arbat® (onderstam A2) (C7,5 - €25,00) � 

Groengele appel met rode blos.. Zuurzoete appel met fijn aroma. Plukrijp midden 
september, bewaard tot november 

Berbat® (onderstam A2) (C7,5 - €25,00) � 

Nieuw resistent ras met rode  zuurzoete appel, eind september rijpend.  Bruikbaar 
tot midden november 

 

Dzinn® (onderstam M111)  (C10 - €25,00) � 

 Resistent ras met grote geelrode appels.  Sappig. Plukrijp september-oktober. 

Jarle® (onderstam M7) (C10 - €25,00) � 

 Resistent ras met grote blinkend rode lekkere appels.  Plukrijp september.  
Houdbaar tot november 
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Red River® (onderstam M26 (C10 - €25,00)² � 
 Resistent ras met grote groenrode appels. Zoet en aromatische smaak. Vanaf 

midden september plukrijp en bewaarbaar tot november   

Rondo �    (onderstam M111 (C10 - €25,00) � 
 Zuurzoete appel met rode blos. Knapperig vruchtvlees. Begin oktober plukrijp. Goed 

bewarend 

Sonata (onderstam M111) (C10 - €25,00) � 

Zeer smakelijke zuurzoete appel met rode blos. Eerste helft september rijpend. 
Bruikbaar tot november 

Starcats (onderstam M111) (C10 - €25,00) �� 

Zuilappel met groene appels met rode blos. Smaak lijk op Elstar 

Suncats (onderstam M111) (C10 - €25,00) �� 

Zuilappel met groene appels met rode blos. Smaak lijk op Elstar 
 

Zuilpeer 	

Condo (onderstam Pyrus) (C10 - €25,00) �� 

 Lijkt op Conferencepeer. Rijpt eind september-oktober. Bewaart enige weken. Goede 
opbrengst. Bestuiver gewenst 

Decora (onderstam Pyrus) (C10 - €25,00) � 
 Groene peer met rode blos. Rijpt eind september begin oktober. Goed productief 

ras. Bewaard enige weken. Bestuiver gewenst 
 

Zuilkers 		

Claudia (C10 - €25,00) � 
Mooie donkerrode grote vleeskers. Goed zelfbestuivend. 

Viktoria  (C10 - €25,00) � 

Donkerrode vleeskers die rijpt midden-eind juli. Robuust ras. Zelbestuivend 
 

Zuilpruim			

Imperial (onderstam St Julien) (C10 - €25,00) � 
Blauwe middelgrote, langgerekte pruim met geelgroen vruchtvlees. Komt goed los 
van de steen. Goede dessertpruim. Robuust ras. Zelfbestuivend. 

 

21. RABARBER 

Planten aangeboden in pot 

Canada Red (C3 – €8,00) 2020 

  Rabarberselectie met dikke rode stengels. Weinig zurig. Goed groeiend 
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Emsjuwel  (C3 – €8 ,00)  

  Rabarberselectie met mooie rode stengels. Goed groeiend. Lange oogstperiode 

Frambozenrood (C3 – €8,00)  

  Rabarberselectie met dikke, lange frambozenrode stengels. Goed groeiend. 

Fultons Strawberry surprise (C3 – €9,00) 2020 

  Recente rabarberselectie met dikke, lange rode stengels. 

Dsterke groeier met flinke opnbrengfsten/ Was als 

lekkerste beoordeeld in RHS test. 

Holsteiner Blut (C3 – €8,00) 

 Rabarberselectie met dikke rode stengels. Flinke opbrengsten van stevige stengels 

The Sutton (C3 – €8,00) 

 Rabarberselectie met lange, dikke (binnen en buiten) rode stengels.  Geeft grote 

opbrengsten 
 

22. BINDRUBBERS 'Treefix' 

Te (her)sluiten rubbers die voorkomen dat planten ingroeien of verschuiven langs een 

draad of plantensteun. Lange levensduur en meerdere malen te hergebruiken. 

6 cm  10 stuks € 1,25 

 25 stuks  € 3,00 

11 cm  10 stuks € 2,25 

 25 stuks € 5,00 

16 cm  10 stuks € 3,00 
 

23. Fruitbeschermer 

Fijnmazige herbruikbare zakjes om bijvoorbeeld uw druiven te beschermen tegen 

vogels, wespen en zelfs fruitvliegjes. 

verpakking van 10 stuks (20x30 cm) – €5,00 

verpakking van 10 stuks (30x40 cm) - €8,00  
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Voorbeeld infofiche die de planten vergezelt (afgehaald of verzonden) 
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Hoe bereik je de Kruisbessen ‘Proef'tuin : 

EIGEN VERVOER 

Komende langs de E34 (N49): 

afslag Eeklo nemen. De weg volgen tot in het centrum van Eeklo. Hier richting Aalter kiezen. Uiteindelijk 

bereik je het centrum van Ursel (Deelgemeente van Knesselare). 

Let op: GPS laat je vroeger afslaan via een weg 'plaatselijk verkeer waarvan een deel niet is verhard 

 Voorbij de kerk van Ursel, sla je links af (richting Zomergem). Volg deze weg tot je een verkeerseiland in de 

weg tegenkomt**. 150 meter verder op je linkerzijde is dan de Bauwerwaan. Nr 62 vind je na 1 km op je 

rechterzijde. 

Let op: vele gps-systemen sturen je over een niet-verharde weg bedoeld voor plaatselijk verkeer. Dus als je 

een bord opmerkt ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ dan gewoon je weg tot in Ursel dorp verderzetten. 

Komende van de snelweg E40: 

(uit richting Gent) kies de afrit Aalter (via Nevele kom je op een omleiding terecht). Op het ronde punt kies 

je richting Maldegem. Aan de tweede verkeerslichten “na” de metalen kanaalbrug, ga je rechtsaf. In 

Centrum Ursel ga je rechtsaf richting Zomergem (wegwijzer). Als je de kerk passeert ben je te ver 

gereden… 

Volg deze weg** tot je een verkeerseiland in de weg tegenkomt Hier vervolg je de weg (wegwijzer 

Zomergem) nog zowat 150 meter verder dan sla je linksaf naar de Bauwerwaan. Nr 62 vind je na 1 km op 

je rechterzijde. 

Kom je uit richting Brugge dan kan je via afrit Beernem naar Knesselare rijden. Daar kies je Ursel en dan 

Zomergem. Volg deze weg** tot je een verkeerseiland in de weg tegenkomt Hier vervolg je de weg 

(wegwijzer Zomergem) nog zowat 150 meter verder dan sla je linksaf naar de Bauwerwaan. Nr 62 tref je 

na 1 km op je rechterzijde. 

4.Openbaar vervoer: 

Er is een regelmatige busverbinding vanuit Gent. Stap af aan Halte “Nekke”. 

Loop terug richting Centrum en 100 meter links is de Bauwerwaan. Je hebt dan nog wel 1 km stappen voor 

de boeg maar bij helder weer heb je na enkele honderden meter een prachtig uitzicht op de streek 

aangezien de kwekerij op een “heuvelrug” ligt. Eventueel kan je de belbus reserveren. De belbus kan je nog 

dichterbij brengen (Belbus 60 – zie http://www.delijn.be/over/aanbod/ belbus.htm).  Ook vanaf het 

station Hansbeke kan je met de belbus tot in de Bauwerwaan geraken 

**sommige GPS-systemen laten je voor je Zomergem bereikt links afslaan, gelieve dit te negeren en stuurt 

je dan door een kleine niet verharde weg voor plaatselijk verkeer 

 

Kruisbessen 'Proef'tuin Tel.  0473 . 75 69 06 

Bauwerwaan 62 E-mail: mail@proeftuin.eu 

B-9930 Zomergem (Lievegem van 1.1.19) webstek: 

http://www.proeftuin.eu    
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