De boomgaard

PLUK & PROEF

Heerlijk. Een boomgaard. Met veel vergeten fruitsoorten, die je nauwelijks nog in de supermarkt vindt. Niets is lekkerder dan vers fruit plukken
van de boom. Puur natuur. Hier in de boomgaard mag je rijp fruit rustig plukken en proeven. Maar laat wel nog wat hangen voor andere
lekkerbekken. Tussen de bomen is het ook heerlijk toeven. Speel boomtikkertje of plof neer in het gras. Met een picknickmand of een goed boek
bij de hand of gewoon om te relaxen. Welkom in de boomgaard.

Ruim een eeuw lang waren boomgaarden met hoge fruitbomen niet weg
te denken uit het Nederlandse cultuurlandschap. Boomgaarden horen van
oudsher bij Nederland, al eeuwenlang. Eerst vond je ze vooral bij de adel,
landeigenaren en kloosterlingen. Maar ook de meeste boerderijen hadden
vroeger wel een groepje vruchtbomen, voor eigen gebruik en met eventueel
wat overschot voor de verkoop. Toen ook stedelingen steeds meer fruit

APPELBOOM

De meeste appels zijn rijp in augustus en september. Een enkeling
al eerder (juli) of juist later (oktober). Soms liggen er al gave
rijpe vruchten onder de boom die je kunt proeven. Een vrucht is

rijp wanneer deze gemakkelijk los komt. Je kunt de vrucht even
knikken richting de tak en tegelijkertijd wat draaien. Als je moet

gaan trekken is hij nog niet rijp. Moesappels of droogappels
blijven vaak wat hard en droog.

KWEEPEERBOOM

In vergelijking met een gewone peer heeft een kweepeer hard
en zuur vruchtvlees en is rauw vrijwel niet te eten. Ze worden

voornamelijk verwerkt tot compote, jam, vruchtensap, taart,
thee en likeur. In Nederland zijn kweeperen eind september,
begin oktober rijp. De meeste rijpe kweeperen zijn goudgeel van

kleur, sommige soorten blijven groen. Draai ze rustig: wanneer ze
gemakelijk loskomen, zijn ze rijp genoeg voor consumptie.

KERSENBOOM

gingen eten, begonnen in de tweede helft van de negentiende en eerste

Hier in de boomgaard staat ook de zure kers (Prunus cerasus).

te sieren voor de handel, dichtbij en veraf. Maar de geschiedenis van de

De zoete kers (Prunus avium) is lekker om te plukken en te proeven.
De zure kers wordt voornamelijk voor de industriële verwerking

helft van de twintigste eeuw grote hoeveelheden fruitbomen het landschap

gebruikt, zoals in bakkersproducten, conserven of als likeur. Kersen

Nederlandse boomgaarden gaat veel verder terug: Karel de Grote promootte

de zomer in.

pruimen, kersen, perziken, kweeën en walnoten in zijn rijk. Lange tijd werd

zijn al vroeg rijp (begin juni) en luiden daarom vaak het begin van

rond 800 na Christus al de teelt en levering van fruit als appels, peren,
dit fruit vooral geproduceerd in kasteel- en kloostertuinen.

PRUIMENBOOM

Vanaf 1950 moesten de traditionele hoogstamfruitbomen op grote schaal

Pruimen smaken het best wanneer ze direct van de boom gegeten

plaatsmaken voor lage bomen met onder meer appels, peren en pruimen.

Wanneer de eerste gaan vallen worden ze rijp. De boom rijpt in

kosten van het plukken lager. Ook vallen insecten eenvoudiger te bestrijden

worden. Rijpe vruchten zijn mals, sappig en zoet van smaak.
vrij korte tijd helemaal af. De beste test is dus even proeven. Is je

testexemplaar nog hard en rau dan zijn de meeste nog niet rijp.
Het plukseizoen is meestal in augustus maar er zijn ook enkele
vroegere en latere rassen.

Met lage bomen kun je gemakkelijker bij de vruchten. Daarmee zijn de
en is de opbrengst hoger. Met de hoge bomen verdwenen ook veel
historische fruitrassen.
Daardoor zijn hoogstamboomgaarden tegenwoordig zeldzaam geworden.
Het Landschapsfonds Holland Rijnlands verleent subsidie om hun

PERENBOOM

Bij volledige rijpheid vallen de vruchten vanzelf op de grond. De

vruchten zijn dus rijp wanneer je ze gemakkelijk kunt plukken,
sommige al in augustus, de meeste in september en veel stoofperen

in oktober. Pak een peer en knik hem voorzichtig richting de tak:
als het steeltje los laat, is de vrucht rijp en heerlijk van smaak. Als
hij toch nog hard en rauw is is het vermoedelijk een stoofpeer.

ZWARTE MOERBEIBOOM

De vruchten van de zwarte moerbei lijken een beetje op frambozen
of bramen. In het begin zijn ze groen van kleur, maar bij rijpheid
(rond augustus/september) zijn ze donkerrood tot bijna zwart en
zijn ze erg zacht. Let dus goed op als je ze plukt, want het sap laat
rode vlekken achter die moeilijk te verwijderen zijn uit je kleren!

voortbestaan te verzekeren en de aanleg van nieuwe te stimuleren. Ook
worden vrijwilligers via zogenoemde hoogstambrigades gemobiliseerd voor
het onderhoud en plukken van de oogst.
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gaat de digitale kaart
Groenerfgoed verrijken met hoogstamboomgaarden van minimaal 10
bomen 25 jaar oud.
De kaart is te vinden op www.cultureelerfgoed.nl.
Daarom is met ondersteuning van Stichting Landschapsfonds Holland

MISPELBOOM

De mispel is een ouderwetse vruchtensoort. Ken jij deze vrucht en

heb jij er ooit één gegeten? Ze zijn pas eetbaar en lekker wanneer

ze overrijp zijn. Je kunt mispels het beste plukken nadat er enkele
nachtvorsten overheen zijn geweest rond eind november. Daarna

WANNEER IS HET FRUIT RIJP?

Als de vrucht gemakkelijk loslaat als je hem knikt richting de tak is hij

rijp. Als hij dan toch nog hard is of vrij droog is het waarschijnlijk een
moesappel of stoofpeer. Soms liggen er nog gave afgerijpte vruchten

moeten ze op een koele maar vorstvrije plaats narijpen tot ze zacht

op de bodem. Als je die even schoonmaakt kun je daar een hapje van

tot gelei, vruchtenwijn of konfijten.

in de boom.

zijn. Mispels kun je rauw eten (uitzuigen) of je kunt ze verwerken

Rijnland deze hoogstamboomgaard aangelegd.

proeven. Vroeg gevallen rijpe vruchten zijn een voorbode van afrijping
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