
Hier zie je een gedeelte van de rassen die dit 
voorjaar voor verkoop in de Kruidhof zijn 
geselecteerd.

Klein fruit
Coryius avellana ‘Webbs Prize Cob‛ Hazelaar 
Hippophae rhamnoides  
 Duindoorn 
Ribes divaricatum
‘Worcesterberry‛ 
         Worcesterbes 
Ribes‛ Jostaberry‛
 Jostabes 
Ribes nigrum  ‘Black 
Reward‛ Zwarte bes 
Ribes nigrum ‘Rondom‛ 
 Rode bes/ Aalbes 
Ribes nigrum ‘Roodneus‛  Rode bes/ Aalbes 

Ribes nigrum ‘Ro-
vada‛   
Rode bes/ Aalbes 
Ribes nigrum
‘Witte Hollander‛ 
Witte bes . 
Ribes uva-crispa
 ‘Captivator‛ 
 Kruisbes rood 

Ribes uva-crispa ‘Invicta‛   Kruisbes licht geel
Ribes uva-crispa ‘Pixweli‛         Kruisbes zwart 
Ribes uva-crispa ‘Rochus‛  Kruisbes groen 
Rubus ‘Loganberry‛   Loganbes
Rubus loganobaccus ‘Tayberry‛       Tayberry 
Rubus fruticosus Thorniess Boysen‛  Braam 
Rubus idaeus Goldtraube Gele zomer framboos 
Rubus idaeus Autumn Bliss    Herfst framboos 
Rubus idaeus ‘Heritage‛         Herfst framboos
Vaccinium corymbosum Buttercrop Blauwe bes 
Vaccinium corymbosum ‛Duke‛  Blauwe bes 

Er is een enorme keus. Dit leafl et geeft je een 
idee van wat er is. Verdiep je er verder in, 
zoek op internet, ontwerp je tuin en maak een 
keuze.

Niet alle soorten en rassen zijn even makkelijk 
leverbaar en een volledig uitgezocht aanbod is 
op korte termijn niet te realiseren.

In Friesland werkt bijv. De Kruidhof in Buiten-
post met een deskundige handelaar, die bij zijn 
relaties kijkt  of soorten /rassen beschikbaar 
zijn. 
Als de projecten waar Doarpswurk bij be-
trokken is zich aan een sluiten met hun bestel-
ling, heeft dat een gunstige invloed op de prijs. 
Voor fruitbomen als appels, peren, pruimen, 
abrikozen, nectarines,  kortom het zogenoemde 
groot fruit, weet Fruit Yn Fryslan doorgaans 
welke rassen door wie aangeboden worden. 
FYF geeft graag op maat advies in een gesprek 
en een loopje over het terrein. 
Denk ook aan de plantseizoenen. 
Voor fruitbomen begint het plantseizoen in 
december en loopt, afhankelijk van het weer 
tot in april. Voor planten is dit wat ruimer en 
die kunnen vaak in potten geleverd worden.
In ieder geval zal het duidelijk zijn dat, naar 
mate het seizoen vordert, de keus en de 
voorraad kleiner wordt.

Ons advies zo laat in het voorjaar van 2013 is:           
selecteer eerst de soort en geef eventueel een 
voorkeur aan door enkele rassen te noemen. 

De leverancier zoekt uit wat er mogelijk is en 
welke prijs er aan hangt.

Fruit in de tuin, aan vele bomen,  
struiken en planten, vaak 
onverwacht, mooi van uiterlijk, 
smakelijk en 
gezond.

  Publicatie 
  Stichting
  Fruit Yn Fryslan



Vaccinium macrocarpon   Cranberry 
Vaccinium vitis- idaea   Rode bosbes
Verder valt te denken aan:
Ficus carica      Vijg 
Rubus illecebrosos    Aardbeibraam 
bramen, diverse soorten
aardbeien (historische en nieuwe rassen, witte, 
doordragers, vele rassen)
grootvruchtige krenten
Japanse wijnbes
rozenbottels
vlierbessen

mispels.
pawpaw, “the poor man‛s 
banana, inheems in 
Noord Amerika                pawpaw

mini kiwi‛s, diverse 
soorten, 
enthousiaste klimmers

Windvang.
Als je de wind enigszins 
uit je tuin wilt houden 
ter bescherming van wat daar groeit, denk 
eens aan wilde pruimen 
en pruimachtigen als 
blauwe kroosjes, 
gele kroosjes

wichters.
sleedoorn
hazelnoten

Het groot fruit
Fries appel rassen
Minne Dankert
  Doeke Martens
Smeding‛s Liliane 
  (= Nynkes Leafste)
Pit Oranje
Present van Friesland
Dokkumer Nije
      Ambro
Roem van Drachten
Schoone van Iephof

Nederlandse appels
Notarisappel
Lemoenappel 
Lunterse Pippeling
Schone van Boskoop
Lombarts Calville
Dubbele Bellefl eur

Dubbele Zoete Aagt
Ecolette
   Groninger Kroon
Herfstgoud
Karmijn van Sonnaville
Jan Steen
Luculles
Diverse perenrassen, 
handperen en stoof 
peren
Marguerite de Marillat
Triumphe de Vienne
Packhams Triumph
Gieser Wildeman, 
Witte Kozijn, de winnaar in een blinde 
smaaktest van 10 stoofperen

Pruimen
   Abrikozen
Perziken
Kersen
Walnoten
Amandels
Tamme kastanje
Hazelnoten, di-
verse rassen ver-
krijgbaar

Dit is nog maar een greep uit een ongeloof-
lijk groot aantal mogelijkheden. Maak kennis 
met de vele interessante eetbare vruchten, 
de bekende en de onbekende, die je tuin een 
ongekende varieteit zullen geven.

Aanvraag via Doarpswurk , Johannes Lankester
friesadvies <johanneslankester@friesadvies.nl>


