Oude fruitrassen
Op zondag 27 september vertelde Ruud Veerman
uit Heiloo bij het Huis van Oud over oude fruitrassen. Hij had ruim vijftig appel- en perensoorten
meegenomen. Die lagen op witte plastic bordjes
waarop ook de namen geschreven waren. Op twee
lange tafels waren de soorten te bewonderen.
Ruud hield die middag een inleiding over de fruitteelt. Hieronder volgt zijn verhaal.

Ruud Veerman
dat betekende 500 à 600 bomen per ha.
Tegenwoordig plant men 3000 bomen per ha in V-haag
of tweetakkers. Tweetakkers zijn bomen met twee koptakken die omhoog geleid worden via tonkinstokken.
Die stokken zitten aan twee draden vast. Het lichtere
zijhout wordt gebogen in een juk dat ook uit twee
draden bestaat en aan weerskanten van de boom is
bevestigd.

Links: Ruud Veerman vertelt op
zondag 27 september op het erf
van het Huis van Oud over de
ontwikkeling van de fruitteelt.
Rechts: Veel belangstelling voor
de tientallen appel- en perensoorten, die Ruud meenam.

Fruitteelt is mijn werk én mijn hobby. In 1974 kwam
ik in dienst bij de Agrarische Unie in Aalsmeer als
verkoopmedewerker/adviseur in de Haarlemmermeer en het Westland. In 1981 werd ik overgeplaatst
naar ons kantoor in Hoorn aan de Berkhouterweg.
De Agrarische Unie was inmiddels samengegaan met
zustermaatschappij Vulcaan en heette toen Agrarische
Unie-Vulcaan. Mijn werkgebied werd West-Friesland,
de Beemster en de Haarlemmermeer, waar ik voornamelijk fruittelers bezocht. In 1991 ging ik werken voor
Agrarisch Centrum Nuyens te Limmen, ik bleef hetzelfde gebied bezoeken.
Ik kom uit een fruittelersgeslacht en groeide op in het
mooie dorp Oostwoud. Mijn vader is Aris Veerman uit
Zwaag en mijn grootvader is Simon Veerman uit Midwoud.
Mijn opa had een fruitbedrijf aan de Tripkouwweg,
groot 3 ha. Hij teelde onder meer de volgende perenrassen: Conference, Bonne Louise d’Avranches, Doyenné du Comice, Legipont en Comtesse de Paris. Peren
werden op ruime afstand gezet, 4 x 5 of 4 x 6 meter,

Tweetakkers zijn bomen met twee koptakken.

In een kolombomensysteem plant men zelfs 8000 bomen. Kolombomen zijn zeer smalle bomen die op 40
cm geplant worden en dus geen zware takken mogen
hebben maar alleen licht vruchthout.
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Appelrassen
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Allington Pippin

Bramley’s Seedling

Glorie van Holland

Gloster

Groninger Kroon

Jan Steen

Notaris

Oranje de Sonnaville

Present van Engeland

Schellinkhouter

Zijden Hempje

Zoete Ermgard

Perenrassen

B. Louise d’Avranche

Beurré Hardy

Dirkjespeer

Durondeau

Heerepeer

IJsbout

Karmozijn

Legipont (Charneux)

N.H. Suikerpeer

Nouveau Poiteau

Winterlouwtje

Winterjan / Kleipeer
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Wijkers en blijvers
Bij de appels tref je hetzelfde beeld aan. In de jaren
vijftig onder andere Goudreinet EM 2, plantafstand
12 x 12 meter + 2 wijkers. Men noemde dit het wijker-en-blijversysteem. De wijkers stonden op een
zwakkere onderstam, onder andere EM 9. Die bomen
moesten na een aantal jaren verdwijnen en werden
weer verplant. De blijvers bleven uiteraard staan.
EM betekent East Malling. Dat is de naam van
het proefstation voor de fruitteelt in Engeland.
East Malling ligt in het graafschap Kent. De onderstam waarop het ras is geënt, wordt bijvoorbeeld EM type 2 genoemd. Het cijfer 2 geeft de
groeikracht van de onderstam aan en dus later
van de boom. Onderstammen werden in Engeland ontwikkeld op East Malling.

In die jaren werden er ook veel Cox’s Orange Pippin
geteeld in West-Friesland op EM 2. Later werden ze
vooral op EM 9 gezet, rustiger groeiend en daardoor
beter houdbaar tijdens de bewaring.
Cox’s Jonathan, James Grieve, Laxton’s Superbe en
Lombarts Calville werden veel nauwer geplant. Daarbij
kwam men uit op ongeveer 800 bomen per ha.
Het gebeurde ook dat James Grieve als wijkerrij werd
gezet en dus later verdween, bovendien was James
Grieve een goede bestuiver.
Mijn opa had geen tractor maar hij had wel overal een
smalspoor met wissels. Het geplukte fruit werd met
de lorrie naar huis gereden. Hij had drie lorries en op
één daarvan stond de sproeimachine. In de jaren vijftig
werd er met slangen en een sproeigeweer gespoten,
ziektebestrijding was toen ook nodig.
Mijn vader had op Zwaag een bedrijf van 11 ha.Voor
die tijd was dat een groot bedrijf.
Hij had twee mensen uit Wognum in dienst: Anton
Ligthart en Piet Schipper.
Het bedrijf bestond uit 50% appels en 50% peren, voor
Noord-Holland was dit normaal in die tijd.

Simon Veerman en Geertje Veerman-Brouwer in hun fruittuin aan
de Tripkouw in Midwoud.
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De appelrassen die hij teelde, waren Cox’s Orange Pippin,
Yellow, Zigeunerin, James Grieve, Goudreinet, Ellison’s
Orange en de perenrassen Conference, Beurré Hardy,
Doyenné du Comice, Precose de Trevoux, Gieser Wildeman,Triomphe de Vienne, Legipont en Clapp’s Favourite.
Veiling
Zowel mijn opa als mijn vader veilde op Zwaag in B en
O-kisten (Bangert en Omstreken). In die kisten konden
20 kilo peren of 15 kilo appels. In die jaren waren er
vier fruitveilingen, te weten Wognum, Blokker, Zwaag,
Alkmaar en een veiling in Purmerend waar de fruittelers uit de Beemster hun producten veilden. Alles ging
voor de klok toentertijd.
In de jaren tachtig werden de veilingen gefuseerd tot
één grote veiling en ontstond de WFO waar zowel
groenten als fruit werd verhandeld. De WFO ging later
op in de Greenery.
Op dit moment is er geen veiling meer in ons gebied.
Alleen zijn er nog wat koelcellen op Zwaagdijk, voorheen van de WFO. In Nederland bestaan nog twee grote fruitveilingen, namelijk Fruitmasters in Geldermalsen
en de Greenery in Barendrecht.
Verandering
De fruitteelt in Noord-Holland is de laatste twintig jaar
sterk veranderd. Het areaal is teruggelopen tot onder
de 1000 ha en er zijn nog tachtig telers over. De gemiddelde bedrijfsgrootte is 10 à 12 ha.
In de jaren vijftig zaten we op 1200 ha en waren er
1000 fruittelers in Noord-Holland, die gemiddeld 1,2
ha groot waren. Rassen en plantafstanden zijn veranderd. De V-haag voor peren heeft zijn intrede gedaan,
vooral in Noord-Holland.
Oude rassen zijn verdwenen omdat de handel ze niet
meer interessant vond en dus ook niet meer waardeerde.
Foto’s: familiebezit, Ina Broekhuizen.

Aris Veerman met zijn
dochter Micheline in de
tuin in Zwaag.

