
Soort Variëteit Eigenschappen

APPEL Antonowka middelmatig groot, strogeel, matig sappig, zuurachtig, uitmuntend voor zandgronden

Batard rustieke Limburgse boomgaardvariëteit van eerste helft van de vorige eeuw

Berglander groot, groenrood, vast, matig sappig, aangenaam rins vlees

Bismarck groot, buitengewone vruchtbaarheid, groengeel tot donkerkarmijnrood, matige smaak en weinig aroma

Borowicky
middelmatig dik, erg sappig met wijnzurige, anijsachtige smaak, zeer vroeg rijpend, gelijk met 

Oogstappel

Bramley's Seedling
zeer groot, afgeplat, groenrood, eersterangs keukenappel, weinig schurftgevoelig, vormt mooie, 

regelmatige, grote boom

Brede Ogen middelmatig groot, met grote, open kelk, gestreepte rode dekkleur en wazige vlekken, zoete smaak

Cellini
groot, mooi groenrood gestreept, sappig, van eerste kwaliteit zeer vruchtbare boomgaardvariëteit, hoge 

standplaats tot 400 m

Citroenappel klein, groengeel tot helgeel, tamelijk sappig, zuurzoet met citroenachtig aroma

Court-Pendu Gris
middelmatig, zeer afgeplat, vast, fijn, zoetzuur, allereerste kwaliteit, zeer vruchtbaar, zeer oude 

variëteit, vraagt goeddoorlatende bodem

Court-Pendu Noir weinig vatbaar voor ziektes, middelmatig groot, zeer donker paarsrood, weinig zurig, eerder flauw

Court-Pendu Rosat zie CP Gris, maar mooi rozerood gekleurd, uitmuntende variëteit met hoog suikergehalte, kleine kroon

Court-Pendu Rose kleine vrucht, groen met rode dekkleur, lichtjes zurig, houdt tot de vriesperiode aan de boom

Cox's Orange Pippin
middelgroot, oranjegeel met rosé blos, zacht, zeer sappig met fijn aroma, gevoelige variëteit, vraagt 

goede bodem en warme standplaats

Dubbele Bellefleur
groot, geelrood gestreept, vast, geel, matig sappig, aangenaam smakend, groeikrachtige rustieke 

boomgaardvariëteit, tot 300 m

Dubbele Keuleman groter dan gewone Keuleman, langgerokken conisch, geelrood, rustieke boomgaardvariëteit tot 400 m

Dubbele Sterappel groot, karmijnrood met grijze stippen, wit vlees met pittig aroma

Enkele Bellefleur middelmatig, groenrood, vast, zuur-zoet, stevig vlees

Esterbine klein, geel-rood, vast, wit-groen, zoet-zuur vlees

Eysdener Klumpke middelmatig, groen-rood, vast, sappig, fijn aroma met wijnsmaak



Franse Bellefleur
groot, groen met paarsrood aan de zonzijde, vast, matig sappig, aangenaam rins, rustieke 

boomgaardvariëteit, tot 300 m

Franse Zure friszuur, stevige appel voor dubbel gebruik

Goudreinette (van Blenheim)
groot, goudgeel met rode strepen, fijn, sappig, zoet-zuur met nootachtige smaak, vraagt ietwat 

beschutte standplaats

Graafappel middelmatig dik, rood tot donkerrood gekleurd, weinig productief

Gravensteiner
middelgroot, geel met rode strepen, vast, wit, sappig, zachtzuur, fijn aroma, goede groeier, rustieke 

boom

Grijze Winterreinette
middelmatig, grauwbruin, sappig, zachtzuur, fijn aroma, krachtige, gezonde, rustieke 

boomgaardvariëteit, tot 300 m

Groene Posson middelgroot, grasgroen en licht rood gestreept, eerder smaakloos

Gronsvelder Klumpke
middelmatig groot met steelknobbel, rood gestreept, zeer stevig zuur, regelmatige drager, rustieke 

boomgaardvariëteit

Halve Oogstappel hoge vrucht, geelgroen met rode strepen en vlekken, geschikt voor alle vormen

Herfstrambour niet zelfbestuivend

Ijzerappel
middelgroot, groengeelrood, hard, krakend, zuur, saprijk, zeer vruchtbaar, keuken- en sapbereiding, 

boomgaardvariëteit, weinig ziektegevoelig

Jacques Lebel
groot, geelgroen, zacht, wit vlees, saprijk, ideale compoteappel, gezonde en krachtige groeier, rustieke 

boomgaardvariëteit, tot 400 m

James Grieve
middelgroot, geelrood gestreept, zacht, licht zuur, fijne geur, vruchtbare, goede groeier, voor alle 

gronden geschikt

Jeruzalemappel groot, zachtgroen, zachtzuur met licht geparfumeerd aroma, zeer goede droogappel

Joseph Musch groot, breed, geelrood, vast, sappig vlees, weinig ziektegevoelige boomgaardvariëteit, rustieke kruin

Keizer Alexander zeer groot, mooi groen-rood gestreept, zacht, sappig, zoet

Keuleman
middelmatig, hoog, groenrood, vast, zuur, weinig sappig, keuken en sapbereiding, gezonde, 

groeikrachtige, rustieke boomgaardvariëteit

Kortessems Grijsken groot, bleekgroen met bleekbruine dekkleur, beperkt houdbaar

Landsbergerreinette
tamelijk groot, strogeel en rood, vast, fijn, saprijk, zacht matig groeikrachtig, zeer vruchtbaar,g evoelig 

voor vocht, beschut planten

Limburgse Bellefleur rustieke boomgaardvariëteiten der beide Limburgen (BE/NL)

Madame Macorps groot, goede vruchtbare oude boomgaardvariëteit



Meekersappel stevige, groene bewaarappel voor alle gebruik; typische Limburgse boomgaardvariëteit

Melkappel middelgroot, wasachtig, geel met rozerode blos, zoet, licht zuur en sappig

Oogstappel
middelgroot, geel, friszuur en sappig, zeer goede vroege appel, zeer vruchtbaar, voor alle teelten, vormt 

kleine kruin

Paradijsappel groot, groene grondkleur met karmijnrode blos, goede dessertappel

Pepin de Bovelingen middelgroot, knobbelige kelk, geelgroen met roestvlekjes, uitzonderlijke kwaliteit dessertappel

Pietersheimer middelgroot, licht vettig, citroengeel, geschikt voor verwerking en sap

Pomme de Rose
karmijnrode vrucht met grijze sterretjes, prachtig uitzicht, krachtig groei, mooie, rustieke kruinen, 

goedbewarend, vlug melig

Pomme Duchêne grote bonkige vrucht, vitroengeel met karmijnrode dekkleur, zoetzuur, fris aroma

Pomme Henry
middelgroot, rood-groen gestreept, hard, vast, saprijk, goede sap- moes- en keukenappel, 

boomgaardvariëteit

Pommische Dubbele middelgroot, geel met rood, melig bij bewaring

Pondappel rustieke boomgaardvariëteit voor armere gronden, zeer groot, zacht, gelig, zoetzuur vlees

Président Defays - Dumonceau zeer grote vrucht, rozerood, zacht vruchtvlees, expositievrucht

Putjesappel middelgroot, geel met roze vegen, licht zoetzuur

Rabau
middelgroot, grijsbruin, groenig vlees, zuurzoet, saprijk met aangenaam aroma, krachtige 

weerstandbiedende, rustieke boom, tot 300 m

Rambour Mortier groot, goed gekleurde vrucht, kookappel van eerste kwaliteit

Rambour Papeleu groot, rood gestreept, vast, zurig vlees, van eerste kwaliteit, vruchtbare, rustieke boomgaardvariëteit

Reine des Reinettes
tamelijk groot, geeloranje, zeer fijn, zoet, krakend, allereerste kwaliteit, zeer vruchtbare rustieke 

boomgaardvariëteit

Reinette Baumann
middelgroot, geel met rood gestreept, wit, fijn, zoet-zuur, eerste klasse tafelvrucht, rustieke 

boomgaardvariëteit, tot 400 m

Reinette de Caux middelmatig dik, hoog zuurgehalte, heldergroen, uitstekend voor cider

Reinette de Chênée groot, geelbruin ruwschillig, sappig, zoet, van eerste kwaliteit, zeer vruchtbaar, boomgaardvariëteit

Reinette de France middelgroot, afgeplat, goudgeel met rode blos, fijn, krakend zeer zoet

Reinette Delporte middelgroot, geel met rood,  cox-kaneel-achtig aroma

Reinette Descardre groot, grijs-geel, zacht vlees en speciaal aroma, eerste kwaliteit dessertappel, boomgaardvariëteit

Reinette Dewalleff middelgroot, groengeel met rood en roestvlekken, eerste kwaliteit dessertappel

Reinette Dorée middelmatig groot, groengeel, met rode strepen, vrij aangename reinettesmaak



Reinette du Canada Gris
zeer dik, grijsbruin, geel, vast vlees van allereerste kwaliteit voor alle gebruik, grote vruchtbaarheid, 

sterke groeikracht

Reinette Grise de Flandre klein, bruingrijs, lichtzuur, goede keukenappel, typische hoogstamvariëteit

Reinette Hernaut
grote mooie vrucht met zacht zuur vlees, weinig schurftgevoelig, goede boomgaardvariëteit voor alle 

vormen geschikt

Rode Boskoop idem als Boskoop, maar sterke roodkleuring, tot 300 m

Rode Eitjes middelgroot, kleur vergelijkbaar met Reine des Reinettes, goede bewaring

Rode Herfstcalville groot, mooie rode dessertappel met zacht geurig vlees, typische rustieke boomgaardvariëteit

Rode Keuleman
idem als Dubbele Keuleman, vrucht donkerrood gestreept en gekleurd, rustieke boomgaardvariëteit, tot 

400 m

Rode Posson groot, groen-rood, bonkig, typische oude Limburgse boomgaardvariëteit, vormt rustieke boom

Rode Wintercalville felrood, bewaarappel, sterk geribd

Rode Zomercalville
middelmatig, karmijnrood gestreept, sappig, aangenaam zuur, mooi garneerfruit, expositievrucht, sterk 

geribd

Roem van Vlaanderen middelgrote, weerstandbiedende variëteit, donkerrood, ook geschikt voor hogere liggingen (600 m)

Rubensappel
vrijwel zeker Gascoigner Scarlet, grote vrucht, geknipte liefhebbersvariëteit, voor geschikt voor 

struikvorm

Schone van Boskoop groot, geel-grauw met rode blos, vast, sappig, friszuur, fijn aroma

Snell-appel zeer dikke, conische vrucht, groen-karmijnrood, saprijk, vast vlees

Sterappel middelgroot, karmijnrood met grijze stippen, wit-rood met uitzonderlijk aroma

The Queen zeer groot, groen-rood gestreept, goede kwaliteit

Transparent de Croncels
groot, geel met lichtrood, zeer sappig, eerste klasse fruit voor zijn periode, boomgaardvariëteit tot 300 

m

Vlaanderse Rambour
zeer grote, brede vrucht, donkerrood met punten, enkel geschikt voor verwerking, geschikt voor alle 

bodems

Weldragende mooie, geelrode vrucht, zuur-zoet, goede smaak, goede, regelmatige dracht, gezonde rustieke boom

Wilden Appel
eerder klein, stevige boom, lichtgroen zonder uitgesproken msaak, keukenappel, synoniem Calville des 

Prairies

Winston middelmatig, bruingroen, vast vlees met aangenaam cox-aroma

Winterrambour zeer grote vrucht, sappig, uitstekende kookappel, rustieke boomgaardvariëteit



Winterwijning Pajottenland-Waasland, zeer geschikt voor appelwij en appelmoes

Witte Wintercalville
groot, geribd, geelgroen, een der beste dessertvruchten, goede groeier, vraagt zonnige standplaas, 

anders kanker- en schurftgevoelig

Zoete Appel middelmatig groot, cracquelé grijsbruine streepjes, zoet, weinig sappig, geschikt voor drogen en sroop

Zoete Compet Voerstreek, hoge conische, roodgestreepte vrucht

Zomerrambour
zeer dik (tot 400 g), geel-roodbruin, sappig, weinig zoet met zuur, wijnachtig aroma, ideaal voor 

verwerking

PEER Bakpeer matig groot, bleekgroen tot brons, zeer goede stroop- en stoofpeer, bomen kunnen tot 100 jaar worden

Beau-Présent middelgroot, langwerpig, eerste kwaliteit

Belle Angevine zeer dik, half smeltend, tweede kwaliteit als stoofpeer, expositievrucht

Bergamotte Esperen
middelmatig, tolvormig, fijn, smeltend, zoet, aangenaam aroma, vormt een kleine kroon, vraagt goede, 

warme standplaats

Bergamotte Heibrik middelmatig, appelvormig, bleekgroen tot gelig, keihard met weinig smaak, decoratieve vrucht

Bergamotte Speelhof
middelmatig, tolvormig, grasgroen tot geel, boterzacht, zoet, smeltend, zeer goede droogpeer of voor 

perenspijs

Beurré Alexandre Lucas groot, smeltend, zeer sappig, van allereerste kwaliteit, zeer productieve, rustieke boomgaardvariëteit

Beurré Bosc
middelmatig, typisch lang, bedekt met kaneelbruin, goede dessertpeer, verkiest warme, voedzame 

plaatsen

Beurré d'Amanlis zeer groot, smeltend, eerst kwaliteit, zeer vruchtbare boom, rustieke boomgaardvariëteit

Beurré Hardy
tamelijk groot, fijn smeltend, zoet, aromatisch, allereerste kwaliteit, groeikrachtige typische rustieke 

boomgaardvariëteit, schurftgevoelig

Bloedpeer kleine vrucht, grijsbruin, bloedrood vlees, zeer sappig en zoet, expositievrucht

Bon Chrétien Williams
groot, zeer fijn, smeltend sappig vlees, sterk gemuskeerd, eerste kwaliteit, groeikrachtige, zeer 

vruchtbare variëteit

Bruine Kriekpeer
middelgroot, smeltend, boterachtig vlees, weinig bewarend, veelzijdig gebruik (dessert, opleg, stoven), 

enorme dracht, rustieke, gezonde boom

Brusselse Peer middelgroot, grasgroen tot geelgroen, wit-groening vlees, matig sappig, zeer goede strooppeer

Calebasse de Tirlemont groot, langgerokken, smeltend, sappig, eerste kwaliteit, vruchtbare boom



Canadapeer klein tot middelgroot, peervormig, grasgroen tot goudgeel, hard, stroopvariëteit, snel buikziek

Cassandra
bolvormig, goede en regelmatige productie, bleekgroen tot goudgeel, zeer sappig, boterzacht, eerste 

kwaliteit dessertpeer

Catillac zéér dik, eerst kwaliteit stoofpeer of compotepeer

Clapp's Favourite groot, citroengeel, fijn smeltend, goed zoet met aangename smaak, tot 300 m

Colorée de Juillet
kleine vrucht, eivormig, geel, sappig, smeltend, zoet, voor alle gebieden geschikt, slechts enkele dagen 

houdbaar

Comtesse de Paris
middelmatig dik, fijn sappig, goede wintervrucht, laat te plukken, middelmatige groeikracht, zeer 

vruchtbare rustieke boom

Conference
groot, langgerokken, groen, zalmachtig vlees, zoet, sappig, aangenaam aroma, buitengewoon vruchtbaar 

en voor alle vormen geschikt, tot 3 m

Conseiller à la Cour
tamelijk groot, groengeel, half smeltend, zeer sappig, zuur-zoet kwaliteit, goede variëteit voor droge en 

arme gronden

Dikstaarten middelgroot, dikke steel, bleekgroen beroest, matig sappig, melig, strooppeer, opleg en keukengebruik

Doyenné de Juillet
dikke, korte vrucht, bleekgroen tot strogeel met blos, zoet, uitzonderlijk smeltend, aangenaam aroma, 

zeer gewaardeerde dessertpeer

Doyenné du Comice een der beste peren, maar ietwat moeilijk dragend

Dubbel Flip groot, goed smelten, sappig, aromatisch vlees, groeikrachtige, rustieke boomgaardvariëteit

Durondeau
groot, half smeltend, zeer sappig zoet, aangenaam zuur geparfumeerd, zeer gewaardeerde variëteit, wel 

gevoelig voor perenvuur

Emile d'Heyst middelgroot, eivormig, grijsgroen, fijn compact, zeer sappig vlees

Franse Spikkelpeer
middelmatig, bruingrijs gestippeld, vast, saprijk, gelig vlees, ideale stoofpeer, groeikrachtige, zeer 

vruchtbare rustieke boom

Gracioenpeer peervormig, groen, droog en zoet, zeer goede droogpeer, gewaardeerde stroopvariëteit

Herselossen
middelmatig, peervormig, bruingroen, vast, sappig, zeer goede roodkokende stoofpeer, sirooppeer, 

goede dracht, rustieke boom

Honingpeer middelmatig, tolvormig, roestbruin gespikkeld, frisse smaak, heel verfrissende eetpeer

Joséphine de Malines
middelmatig klein, rosé vlees, zeer fijn, sappig, zoet, koningin der winterperen, goede groei en dracht, 

geen korte snoei toepassen, tot 300 m

Klomppeer
groot, bruingroen, vast, wit, sappig vlees, zeer stevige, groeikrachtige en vruchtbare boom, rustieke 

boomgaardvariëteit



Klotjespeer klein tot middelgroot, geel, weinig sappig en weinig smaak, hoofdzakelijk strooppeer

Knotspeer middelmatig, groengeel met bleekbruine stippen, best sappig en aromatisch, vooral strooppeer

Koningspeer
middelgroot, geelbruin, sappig, smeltend, goed aroma, prachtige, robuuste, rustieke boom, oude 

boomgaardvariëteit

Koolstok
allereerst rijpende variëteit, zeer mooi uitzicht, doch weinig smaak, stevige, weinig eisende rustieke 

boomgaardvariëteit, piramidale kruin

Korsoneispeer
middelmatig tot klein, kolossale opbrengsten van 1000 kg en meer, zeer gezonde variëteit, bleekgroen, 

neutraal van smaak, gewaardeerde strooppeer

Krijgspeer-Paterspeer
zeer dik, peervormig, groen met rode wang, vast en wit vlees, stoofpeer, groeikrachtige, gezonde,  

rustieke boomgaardvariëteit

Kruidenierspeer
klein, kort, buikig, groen gebronsd, tamelijk droog, licht rins en goede smaak, dessert- en keukenpeer, 

grote vruchtbaarheid

Late Waterzakken tolvormig rond, groengeel, zoet, wrang, strooppeer bij uitstek

Légipont
middelmatig dik, groengeel, fijn, zeer smelten, sappig vlees, tot 400 m, groeikrachtige, vruchtbare, 

rustieke boomgaardvariëteit, piramidalge kruin

Louise Bonne d'Avranches
tamelijk groot, groenrood, fijn, smeltend, zeer sappig, zacht, zoet geparfumeerd, eerste kwaliteit, zeer 

vruchtbare, rustieke boom

Maaspeer stevige, rustieke boomgaardvariëteit uit het Maasland

Marie Louise dik, smeltend, allereerste kwaliteit, vroege-goede opbrengst, windvast, zeer vruchtbare boom

Nouveau Poiteau
groot, bruingroen langwerpig, fijn, boterig, smeltend, sappig, zoet, 400 m, vlug buikziek, zeer 

groeikrachtig en vruchtbaar, rustieke, gezonde boom

Pastoorspeer - de Curé
tamelijk groot, langgerokken, geelgroen, halfsmeltend, matig zoet, groeikrachtige rustieke 

boomgaardvariëteit voor alle bodems geschikt

Putpeer
middelgroot, geelgroen met karmijnrood, papperig zacht, zoet, maar niet veel smaak, opmaak- en 

oplegpeer, strooppeer

Saint-Remy
zeer dik, groen, wit, zeer hard vles, enorm bewaarvermogen, stoofpeer, goede dracht en groei, rustieke 

boom, voldoet zelfs op matige bodems

Triomphe de Vienne
zeer groot, lang peervormig, geelbruin, wit, fijn, smeltend, zoet aroma, goede dracht en groei, voor alle 

vormen geschikt, eerste kwaliteit

Valse Flip
middelgroot, geel met roestbruine dekkleur, matig sappig, aangename geur, stoofpeer, maar vooral 

strooppeer, haalt hoge leeftijden

Vroege Waterzakken relatief klein, geel met bleekbruin bedekt, zoet en sappig, zeer goede stroopeer, drachten tot 1000 kg



Wijnpeer
middelgroot, verlengd peervormig, bruingeel, saprijk, wijnachtig, zoet, voor opleg in wijnazijn, goede 

dessert- en strooppeer

William's Duchesse zeer grote vrucht, smeltend boterachtig, uitzonderlijk sappig, zeer goed ziektebestand en groeikrachtig

Winterkeizerin groot, gelijkend op Clapp's, van twee kwaliteit, zeer groeikrachtig

Zomerkeizerin
groot, peervormig, geelrood, fijn, smeltend, zoet, groeikrachtige, vruchtbare, rustieke boom in 

hoogstamvorm

OKKERNOOT Zaailing grootvruchtige zaailin Juglans Regia

Axel zeer grote vrucht, eetbaar gedeelte echter niet in verhouding gezien de erg dikke schaal

Broadview
zeer winterhard, grote, vroege vruchtbaarheid, gekoppeld aan een zwakkere groei, 47 mm groot, 11 tot 

12 gram, zelffertiel (of Buccaneer)

Buccaneer winterharde, forse groeier, laat uitlopend, 38 mm groot, zelffertiel (of Coenen of n°16), 11 tot 12 g

Coenen winterhard, goede groei, langwerpige noot 47 mm lang, 11 g

Jupiter Slowaakse selectie

N°16 herkomst USA, goede productie, hoog percentage nuttige massa, mooie grote noten

Proslavski Bulgaarde selectie, grootvruchtig

Plovdivski Bulgaarde selectie, grootvruchtig

Rote Donau (rode kern) goede groeier, 38 mm groot, zeer goede smaak

Sibisel 44
vrucht 46,5 mm, 12,5 g nuttige massa, laatst met uitbotten, vrouw, bloei laatst, man, bloei laat, hoge 

opbrengst, ± 2,33 ton/ha 

Germisara
vrucht 47 mm, meer dan 14 g nuttige massa, grote vruchten met een zeer hoge opbrengst, na 15 j. meer 

dan 3 ton/ha 

Hero
grote vruchten (47 mm), dunne schaal, zeer hoge nuttige massa (meer dan 14 g), zeer productief en 

goede smaak

PRUIM Angelina Burdett matig groot, donkerpaars, zoet en aromatisch

Anna Späth
groot, rood-blauw, sappig, zoet aangenaam aroma, allereerste kwaliteit, uitzonderlijk vruchtbaar, vrij 

sterke groeier (ZB)

Belle de Louvain
middelmatig tot groot, blauw, zeer goede drager, goede handelsvariëteit, type is 14 dagen vroeger dan 

oorspronkelijke variëteit, rustieke boom (ZB)

Belle de Thuin gele pruim, zeer goede kwaliteit



Benedictienen degelijke vroegere bakpruim, steen komt gemakkelijk los, vlaaipruim

Bleue de Belgique
middelmatig groot, rond, paarsblauw, sappig, zoet, eerste kwaliteit, vrij zwakke groeier, typische 

rustieke boomgaardvariëteit (ZB)

Coe's Golden Drop helgele ronde pruim, lekker, middelmatig groot

The Czar middelmatig, rond, donkerblauw, aangename smaak en grote dracht (ZB)

Diepenbeekse Pruim
middelgroot, donkerblauw, geel, vast vlees, vruchtsteen los (Keizelpruim), rustieke, lokaal Limburgse 

boomgaardvariëteit, opgerichte groei

Drap d'Or d'Esperen middelmatig dik, goudgeel, matig vast, geel vlees, eerste kwaliteit

Dubbele Altesse
groot, blauwzwart, vast, groen vlees, eerste kwaliteit (deels ZB), zeer vruchtbaar, rustieke 

boomgaardvariëteit

Early Rivers Prolific klein, rood zwart, fijn, sappig, zoet (ZB), groeikrachtig maar houdt kleine kroon

Enkele Altesse middelmatig tot klein, violet, geelgroen, sappig vlees van allereerste kwaliteit (ZB)

Grove's Late Victoria middelgroot, lang, rood, steen los

Jefferson groot, langwerpig, geelgroen met rode vlekjes, zacht, zoet fijn aroma

Kattetongen middelgroot, langwerpig, blauw, goede groeier, rustieke boom, twee steendelen in vrucht

Kirke's Plum groot, violet-zwart, sappig, zoet, aangenaam aroma, steen los van vlees, groeikrachtige, rustieke boom

Magna Glauca
matig groot, rond, blauwpaar,s, sappig, zoet, goede kwaliteit zeer sterke groeier, hoge producties maar 

onregelmatig

Mirabelle de Nancy
klein, geel rood, zeer zoet, allereerste kwaliteit voor alle gebruik, zeer vruchtbare, kleinkronige boom, 

15e eeuw (ZB)

Mirabelle d'Octobre matige kwaliteit en vruchtbaarheid (ZB)

Myrobalaan ZB

Monarch groot, rond, blauw, vast, groen vlees, matige opbrengs (deels ZB), tamelijk zwakke groeikracht

Monsieur Hâtif
groot, rood-paars, typisch geel vlees, zacht en sappig, goede kwaliteit, matig groeikrachtige, vruchtbare, 

rustieke, gezonde boom

Monsieur Jaune geel, rode stippen, rond tot licht ovaal, klein

Oogstpruim klein, blauw, zoet, sappig, goed loskomend van steen, kleine kroon (ZB)

Opal tamelijk klein, paars-geel, matige tot zwakke groeier, goede productie (ZB)

Palokes allerkleinste, rond, blauw pruimpke, dubbel zo groot als de sleedoorn (ZB)

Perzikpruim zeer groot, roodbruin, vast, zoet, eerste klasse mooi dessertfruit, gezonde rustieke boomgaardvariëteit



Priesterkes klein, geel-rood-blauw, kleinkruinige oude liefhebbersvariëteit

Professor Columbien
groot, ovaal, paarsblauw, goede kwaliteit maar wisselvallige dracht, matige groei, zeer vroege bloei, vrij 

veel taksterfte

Queen Victoria
groot, ovaal, bleekrood, steen goed los van vlees, goed voor tussenplanting eersteklas 

verwerkingspruim, gevoelig voor loodglans (ZB)

Reine Claude Crottée
middelmatig, geelgroen met rode stippen, zeer zoet, buitengewoon aroma allereerste kwaliteit, variabel 

tot zwak dragend

Reine Claude d'Althan
groot, rond, zeer mooi paarsroze, fijn, goudgeel, sappig, zoet vlees, zeer sterk groeiend, zeer vruchtbaar, 

rustieke boom voor gunstige bodems

Reine Claude d'Oullins
groot, rond, geel, sappig zoet, eerste kwaliteit, alle toepassingen, zeer groeikrachtige en vruchtbare 

rustieke boom (ZB)

Reine Claude de Bavay
groot, geelgroen, vast, rijkelijk zoet, eerste kwaliteit aroma, goede groeier, vraagt warme standplaats 

om tot volledige rijpheid te komen (ZB)

Reine Claude Souffriau groot, rond, blauw bedonsd, goede kwaliteit sterke groeier, middelmatige productie

Reine Claude Verte groengele Reine Claude, groter dan Crottée, zeer oude variëteit

Reine Claude Violette middelgroot, violet, allereerste kwaliteit, zeer vruchtbaar, zeer oude variëteit

Royal de Vilvorde zeer groot, verlengd, groen met rood, halffijn, vast, geel vlees eerste kwaliteit

Ruth Gerstetter
groot, blauw, middelmatig sappig, zoet, aromatisch wisselvallig vruchtbaar, oude rustieke 

boomgaardvariëteit

Sainte Cathérine klein, langwerpig, geel, sappig, vast, zoet vlees met aangenaam aroma

Sanktus Hubertus matig groot, blauw bedonsd, sappig, zoet

Sint Katrien
middelmatig groot, blauw, zoet-zuur, aangenaam aroma, rustieke oude boomgaardvariëteit, gezonde 

groeier

Stanley
zeer groot, langwerpig, donkerblauw, sappig, vast, groen vlees, enorme dracht en groeikracht, steen vast 

aan vlees

Sultan
zeer groot, langwerpig, blauw-geel, sappig, zuur-zoet fijn aroma, zeer sterke groeier, goede maar 

wisselvallige productie, wel goed rendement

Thames Cross zeer groot, ovaal, geel met rozerode blos, zoet, lekker

Tragedie rood violet, matige smaak

Wignon eerste kwaliteit dessert, vruchtbare boom, blauw, rond

KERS Bigarreau Napoleon groot, rood, vast, zoet vlees



Bigarreau Van tamelijk groot, paars, vast, sappig, goed zoet en aromatisch

Bigarreau Burlat zeer dikke knapkers, donkerrood, goede handelswaarde

Boterkers volledig gele knapkers, zeer goed, weinig last van vogels, goed en regelmatig vruchtbaar

Dubbele Meikers rood, middelmatig groot, selectie of synoniem van Anglaise Hâtive

Franse Vroege middelmatig groot, donkerrood, sterke groeier, gezonde rustieke boomgaardvariëteit

Gorsemkriek zure kriek, dik, donkerrood moreltype, donker sap, minder Moniliagevoelig (ZB)

Hedelfinger Riesenkirsche
zeer groot, donkerrood-zwart, zeer groeikrachtig en vruchtbaar, tamelijk bestand tegen barsten, goede 

handelsvariëteit

Karina groot, donker, tamelijk late bloei

Kelleris nr 16 zure kriek, donkerrood, donker sap

Kordia groot, zeer donker, hartvormig, vast, zeer lekker

Lapins groot, donker, zeer productief, rotgevoelig (ZB)

Noordkriek zure kriek, donkerrood, donker sap (ZB)

Regina groot, bruinrood glanzend, vast, krakend, aromatisch zoet

Schaarbeekse Kriek zure kriek

Schneider's späte Knorpelkirsche zeer dik, glanzend, donkerrood, saprijk, zoet, aangenaam van smaak, onregelmatige drager

Stella tamelijk groot, donkerrood, vast, sappig (ZB)

Sylvia grote, donkere vrucht, spurgroei, late bloei

Witbuiken middelgroot, geelrosé, knappend zoet, sappig

Zwarte Krakers
middelmatig groot, glanzend, bruinzwart, zeer stevige vrucht met tamelijke bewaarkracht, stevige 

groeier, vormt prachtige rustieke boom

MISPEL Reus van Breda grootvruchtige mispel

Nottingham

Royal

Westerveld

TAMME KASTANJE Castanea de Lyon geënt


