Plant nu de Lente
Bloemen en groen, ongelooflijk wat ze met je doen

Planten in het najaar

Aankooptips

Sommige fruitsoorten, zoals
veel appel- en perenrassen,
hebben een ander ras als bestuiver nodig. Die bestuiver moet tegelijkertijd bloeien, goed stuifmeel hebben, onderling verdraagzaam zijn met het te bestuiven ras en liefst van een ras zijn dat op
zijn beurt door de eerste boom kan worden bevrucht. Laat je hierbij adviseren door een tuinspecialist!
Kleinfruit heeft dan weer geen bestuiver nodig en is dus ideaal voor een kleine tuin. Uitzondering
hierop zijn de meeste kiwi’s, kiwibessen, hazelaars en Amerikaanse blauwbessen.

Onderhoudstips

• Fruit telen is relatief eenvoudig. Fruitsoorten als appel en pruim dragen jarenlang vrucht zonder
noemenswaardige verzorging of aandacht.
• Plant fruitbomen als ze in rust zijn, de beste planttijd is november. Dat vergroot de kans op een
goede hergroei in de lente.
• Plant de bomen even diep als in de pot of op de kwekerij en in een ruim plantgat.
Spreid de wortels goed uit en druk de grond stevig rond de wortels.
• Bijna alle fruitsoorten verkiezen een zonnige standplaats en vruchtbare,
niet te natte grond. Zure grond is uitermate geschikt voor blauwbessen
en bosbessen.
• Zachtfruitsoorten zijn er voor elke plek. Elke soort vraagt een andere
aanpak, maar altijd belangrijk is goed snoeien en tijdig voeding en
water geven. Neem maatregelen tegen vogels.
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geeft je bomen en struiken
een voorsprong in de lente.

Fruitbomen

In het voorjaar zijn rijkbloeiende fruitbomen een genot om te zien. In het
najaar komen vruchten in de plaats
van die bloesempracht. Van een fruitboom kan je dus twee keer genieten!
De meeste fruitbomen zijn als struik
en lage tot zelfs hoge boomvormen
verkrijgbaar. Ook in een kleine tuin
kan je fruit oogsten: muren en
schuttingen gericht op het zuiden,
oosten of westen doen het perfect
als leidraad. Heb je veel of weinig
zon in je tuin? Perziken en peren
hebben veel zon nodig, bessen en
appels dan weer minder. Geniet
van de schitterende aroma’s…

Soorten

Een fruitboom hoeft niet noodzakelijk je hele tuin in te palmen. Qua grootte en vorm zijn er talloze mogelijkheden. Traditioneel is er keuze tussen hoogstam (stamlengte ongeveer 2 m), laagstam (50 cm),
of halfstam (1,30 m). Maar er zijn ook andere opties: heel wat fruitsoorten – onder meer appel en
peer - groeien mooi als leiboom tegen muren en schuttingen. Op zoek naar een klimplant? Dan zijn
braambessen, druivelaars, kiwibes en kiwi uitermate geschikt. Fruitbomen vormen ook ideale hagen
en zijn een waar genot voor de zintuigen. Tot slot is ook een geurige fruitsoort (in pot, op stam) op het
terras een absolute aanrader!
Ook in de soorten fruit is er een rijke keuze:
Hardfruit
• Appels: bloeien in wit-roze tinten, grote keuze aan rassen (bewaarfruit, moesappels, zoete appelsrassen…)
Aanraders: Alkmene, Elstar, Jacques Lebel
• Peren: bloeien wit, grote keuze aan rassen (boterperen bijvoorbeeld smelten in de mond)
Aanraders: Jefkes, Dubbele Flip, Conférence
Steenvruchten: kersen en pruimen – beide wit bloeiend – zijn volkomen winterhard, abrikozen, perziken en amandel – alle drie roze bloeiend – plant je het best op een warme en beschutte plaats
Notenbomen: hazelaars geven in september oogstbare nootjes en gele katjes in januari, tamme kastanje, walnoot
Kleinfruit (of zachtfruit): groeit aan struiken en is dus ideaal voor een kleinere tuin. Bovendien kunnen
veel soorten geleid worden, zoals druif, kiwi, Japanse wijnbes en braam. Kortlevende soorten, zoals
aardbeien, groeien zelfs prima in potten.
Aanraders: aalbessen, kruisbessen, rode, witte en zwarte trosbessen: oogst in augustus;
frambozen en bramen en hun kruisingsproducten: oogst in augustus; rozenbottels, vijgen, rode bosbessen: oogst in september.

Tip: Denk ook eens aan oude rassen.
Pure nostalgie!
Aanraders:
- Zwarte moerbei: bloeit in mei,
de vruchten rijpen eind augustusseptember
- Kweepeer: bloeit in mei en de
vruchten kan je oogsten in oktober,
de vruchten zijn appel- of peervormig
en zijn alleen gekookt of verwerkt tot
gelei eetbaar, ze hebben een goudgele kleur als ze rijp zijn
- Mispel: bloeit in mei met grote,
opvallende, witte bloemen, in november als de eerste nachtvorst
eraankomt, worden de bruine
vruchten geplukt en bewaard tot ze
zacht zijn, dan pas zijn ze eetbaar.
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