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Appelbomen
Bloemeezoet (stoofappel)
De Malus Domestica ‘Bloemeezoet’ is een gele appel met een rode blos en een zoete smaak.
Deze appel is minder geschikt voor directe consumptie maar wel geschikt als stoofappel en om
te drogen. Deze appelboom is weinig gevoelig voor ziektes.
Bloeitijd en rijptijd
De ‘Bloemeezoet’ appelboom bloeit in de maanden april en mei met witte bloemen. De appels
kunnen in september geoogst worden.
Standplaats
Deze boom verlangt een zonnige standplaats met een goed doorlatende vochtige bodem. Te
natte bodem wordt slecht verdragen.
Cox Orange Pippin (handappel)
Malus domestica 'Cox's Orange Pippin', ook wel bekend als de Cox appelboom, is een
populaire zoete en smaakvolle appel. Het is een gezond groeiend ras, makkelijk te kweken en
lang te plukken.De Cox appel is geschikt als handappel, maar vooral als moesappel en
dessertappel.
Bloeitijd en rijptijd
De ‘Cox’ appelboom bloeit rond april/mei met prachtige zachtroze bloemen. Rond september
zijn de vruchten rijp.
Standplaats
Deze appelboom staat bij voorkeur op een plaats in de volle zon of halfschaduw. Een zonnige
plek bevordert de appeloogst en is belangrijk voor de vorming van de bloesem.

Perenbomen
Doyenne du Comice (handpeer)
De Doyenné du Comice is een grote handpeer met een korte onregelmatige vorm. Hij heeft van
nature een groene kleur met roodbruine tinten, roestkleurige vlekken en stippen. Het
vruchtvlees is helderwit van kleur, uiterst sappig en heerlijk zacht. De Doyenne du Comice is
zeer geschikt als handpeer.
Bloeitijd en rijptijd
De Doyenne du Comice bloeit in april met decoratieve witte bloesemen. De vruchten zijn rijp in
september/oktober.
Standplaats
De boom staat bij voorkeur in de zon of in de halfschaduw, dat bevordert de perenoogst. Hoe
zonniger, hoe sappiger de peren. Elke normale tuingrond is geschikt.
(Saint Remy) stoofpeer
Pyrus communis´Saint Remy´is een zeer sterke groeier met goede opbrengst. De schil van
deze peer heeft een groene kleur met roestkleurige vlekken en stippen, waarbij de zonkant een

bruinrode blos heeft. Vanwege het harde en stevige vruchtvlees en de weinig uitgesproken
smaak kan de Saint Rémy alleen worden gebruikt als stoofpeer. De peer heeft een minder
uitgesproken smaak als bijvoorbeeld de Gieser Wildeman, waardoor bij het koken suiker
toegevoegd moet worden.
Na het koken als stoofpeer kan de Saint Rémy worden gebruikt als moes, compote of
perenvullingen in taarten en gebak. De peren zijn lang bewaarbaar.
Bloeitijd en rijptijd
De Saint Remy bloeit in april met decoratieve witte bloesem. De vruchten zijn rijp in
september/oktober.
Standplaats
De boom staat bij voorkeur in de zon of in de halfschaduw, dat bevordert de perenoogst. Hoe
zonniger, hoe sappiger de peren. Elke normale tuingrond is geschikt.

Pruimenbomen
Anna Späth
De Prunus domestica ‘Anna Späth’, oftewel Anna Spath, is een grote langwerpige pruim die
paarsrood van kleur is. De ‘Anna heeft een goede een goede smaak, deze pruim is sappig en
aangenaam zoet.
Bloeitijd en rijptijd
Deze pruimenboom bloeit in de maanden april en mei met witte bloemen. De pruimen zijn rond
oktober rijp.
Standplaats
De boom staat bij voorkeur op een plaats in de volle zon of halfschaduw. Een zonnige plek
bevordert de pruimenoogst en smaak van de vrucht. De voorkeur is een humusrijke- en goed
doorlatende grond.
Opal
De Prunus domestica ‘Opal’ is een kleine donkerblauwe tot paars-rode pruim met een zoete
smaak. De ‘Opal’ is een zeer bekend en makkelijk ras en erg geschikt voor de particuliere
tuinen.
Bloeitijd en rijptijd
Deze pruimenboom bloeit in de maanden april/mei met witte bloemen. De pruimen zijn rond juli
rijp.
Standplaats
De boom staat bij voorkeur op een plaats in de volle zon of halfschaduw. Een zonnige plek
bevordert de pruimenoogst en smaak van de vrucht. De voorkeur is een humusrijke- en goed
doorlatende grond.

