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Onze selectie10  Kruisbes of Stekelbes
Kruisbessen geven lekkere gele of rode vruchten 
die eetrijp geplukt worden. Recent zijn er rassen 
die resistent zijn tegen de bekende witziekteplaag.  
Planten: plaats de stekelbes met een tussenafstand 
van 1,5 m. Best bodemverbeteraar (Vivimus) toevoe-
gen in het plantgat. Verder stelt de kruisbes weinig 
eisen aan de grond. Hij staat liefst in volle zon of in 
de halfschaduw.
Snoeien: deels om het plukken te vergemakkelijken, 
deels om te verjongen, wordt de kruisbes uitgedund. 
Zo bekom je een betere verdeling van de vruchten 
en profiteren de bessen maximaal van de zon.

11  Braambes
Nu er ook vele doornloze variëteiten bestaan, krijgt 
ook de braam een plaatsje in de fruittuin. En de op-
brengst is nog hoger dan bij frambozen.
Planten: bij voorkeur planten langs een stevig draad-
werk, tot 1,60 m hoog. Plant op 3 m afstand.
Snoeien: na de oogstperiode de takken die vrucht 
gedragen hebben wegsnoeien. Dan ook de jonge 
scheuten opbinden. In de lente verschijnen opnieuw 
scheuten die je ook opbindt. 

12  Framboos
Naast de gekende rode framboos is er ook de lek-
kere gele variëteit. Er zijn zomerframbozen en herfst-
frambozen.
Planten: Plaats 4 planten per meter op één lijn. 
Hou tussen elke rij 2 meter afstand. Frambozen zijn 
bosplanten, voeg daarom best wat turf of bodem-
verbeteraar (Vivimus) toe. Vermijd drastische grond-
bewerking achteraf, om de nieuwe scheuten niet te 
beschadigen. Voorzie een steundraad aan palen (on-
geveer 1,70 m hoogte).
Snoeien van de zomerframboos: na de oogst de 
oude takken die vruchten gedragen hebben weg-
snoeien. Van de jonge scheuten 6 à 8 scheuten per 
meter opbinden. 
Snoeien van de herfstframboos: na de winter alle 
scheuten juist boven de grond afsnoeien (deze soort 

draagt immers op éénjarig hout). De lentescheuten 
opbinden zodra ze lang genoeg zijn.

13  Braam - Framboos
Dit zijn recente kruisingen tussen framboos en 
braam, met de rode framboosachtige vruchten, die 
qua vruchtvorm en plant de eigenschappen van de 
braam hebben overgenomen.
Planten: zeker op een warme standplaats of in de 
koude kas.
Snoeien: zoals bij de braambes.

14  Japanse wijnbes
Deze rubus geeft kleine rode besjes die lekker zoet 
zijn. 
Planten: plant deze op een warme plaats.
Snoeien: zoals bij de braambes.

15  Blauwbes
Dit zijn blauwe bessen met een zeer lekkere smaak. 
De meeste soorten zijn zelfbestuivend, maar je ver-
krijgt een hogere opbrengst als je in groep aanplant.
Planten: plant blauwbes in een licht zure, luchtige 
grond (turf, heidegrond gebruiken bij aanplant), met 
een tussenafstand van 1 tot 1,50 m. Zonnige stand-
plaats en vochtige grond zijn gewenst. De blauwbes 
kan perfect geïntegreerd worden in een sierbeplan-
ting.
Snoeien: enkel vormsnoei om de struik compact te 
houden.

16  Druif
De wijnstok vraagt een warme zuidermuur of een 
koude serre om de vruchten te laten rijpen. Er zijn 
blauwe, witte en nu zelfs pitloze druiven. 
Planten: plant op een droge, zonnige standplaats. 
Geef vanaf maart een goede organische bemesting. 
In de serre vanaf maart zorgen voor voldoende en 
constante vocht.
Snoeien: voer wintersnoei uit door terug te snoeien 
tot de gesteltakken. Voer tevens zomersnoei uit door 
de uitlopers terug te snoeien tot 2 bladeren voorbij 
de tros.

Latijnse naam vrucht periode rijpheid bestuiving troef
stand-
plaats

aantal 
m2

Kiwibes Actinidia arguta ‘Issai’ klein, zoet, eetbare schil sept zelfbestuivend zeer vitaminerijk Z 1
Kiwi Actinidia deliciosa ‘Atlas’ enkel bloemen eind okt-nov mannelijk decoratief blad Z/B 1

Actinidia deliciosa ‘Hayward’ groot, lekker eind okt-nov vrouwelijk zeer vitaminerijk Z/B 1
Actinidia deliciosa ‘Jenny’ kleiner dan tweehuizige eind okt-nov zelfbestuivend zeer vitaminerijk Z/B 1

Hazelnoot Corylus avellana wisselende kwaliteit eind aug-begin okt kruisbestuiving herfstkleur Z/H/S 1
Corylus ‘Rode Zellernoot’ middelgroot, gevuld, zoet sept-okt kruisbestuiving sierlijk rood blad Z/H/S 1
Corylus ‘Webb’s Prize Cob’ groot, stevig en zoet sept-okt zelfbestuivend goede bestuiver Z/H/S 1

Vijg Ficus carica zoet eind jun-eind okt zelfbestuivend decoratief blad Z/B 1
Aardbei Fragaria ananassa ‘Elsanta’ zeer stevig, smaakvol eind juni-juli zelfbestuivend productief, houdbaar Z 5

Fragaria ananassa ‘Elvira’ zeer smaakvol juni zelfbestuivend laag, open gewas Z 5
Fragaria ananassa ‘Korona’ zeer groot, zoet juni zelfbestuivend nieuwe variëteit Z 5
Fragaria ananassa ‘Ostara’ zeer smaakvol, dieprood eind jun-okt zelfbestuivend doordragend Z 5

Gojibes Lycium barbarum friszuur eind aug-sept zelfbestuivend zeer vitaminerijk Z 1
Jostabes Ribes ‘Josta’ fijn lichtzuur aroma juli zelfbestuivend productief, sterk Z/H 1
Zwarte bes of Cassis Ribes nigrum ‘Titania’ groot, lange tros midden juli zelfbestuivend productief, sterk Z 1
Aalbes of Trosbes Ribes rubrum ‘Jonkheer van Tets’ groot, lange tros eind juni-begin juli zelfbestuivend beste vroege soort Z 1

Ribes rubrum ‘Rovada’ zeer groot midden juli zelfbestuivend draagt midden zomer Z 1
Ribes rubrum ‘Witte Hollander’ witgele bes, minder zuur begin juli zelfbestuivend productief, smaakvol Z 1

Kruisbes of Stekelbes Ribes uva-crispa ‘Captivator’ klein & stevig, paarsrood eind juli zelfbestuivend doornloos Z/H 2
Ribes uva-crispa ‘Hinnomaen Punainen’ paarsrood, vrij zoet begin aug zelfbestuivend weinig stekels Z/H 2
Ribes uva-crispa ‘Invicta’ groot fijn aroma lichtgroen begin juli zelfbestuivend hoge opbrengst Z/H 2

Braambes Rubus fruticosus ‘Black Satin’ groot, sappig, zuur begin aug-mid okt zelfbestuivend Z 1
Rubus fruticosus ‘Thornless Evergreen’ middelgroot, zoet eind aug-mid okt zelfbestuivend decoratief blad Z 1

Framboos Rubus idaeus ‘Autumn Bliss’ groot, vast, rood september zelfbestuivend sterk Z/H 3
Rubus idaeus ‘Fallgold’ zeer zoet, helgeel sept-okt zelfbestuivend Z/H 3
Rubus idaeus ‘Malling Promise’ groot, lekker eind juni zelfbestuivend zeer productief Z/H 3
Rubus idaeus ‘Tulameen’ rood, sappig, zoet begin aug zelfbestuivend zeer productief Z/H 3

Braam-Framboos Rubus loganobaccus ‘Logan’ groot, zoet begin aug-sept zelfbestuivend zeer productief Z/B 1
Japanse wijnbes Rubus phoenicolasius klein, zoet, fijn aroma eind jun-mid aug zelfbestuivend licht gedoornd Z/B 1
Blauwbes Vaccinium corymbosum ‘Bluecrop’ groot, stevig begin aug zelfbestuivend herfstkleur Z/H 1

Vaccinium corymbosum ‘Goldtraube 71’ middelgroot, donkerblauw begin aug zelfbestuivend herfstkleur Z/H 1
Druif Vitis ‘Bianca’ wit, zoet, rijkdragend mid sept-begin okt zelfbestuivend ziekteresistent Z 1

Vitis ‘Boskoop Glory’ blauw aug-sept zelfbestuivend sterk, herfstkleur Z 1
Vitis ‘Glenora’ donkerblauw, zoet sept-okt zelfbestuivend pitloos Z 1
Vitis ‘Himrod’ wit eind aug-sept zelfbestuivend pitloos Z 1
Vitis ‘Léon Millot blauw eind aug zelfbestuivend ziekteresistent Z 1
Vitis ‘Regent’ blauw sept-okt zelfbestuivend ziekteresistent Z 1
Vitis ‘Vroege van der Laan’ wit, klein, zeer zoet eind aug-sept zelfbestuivend Z 1

Z: zon · H: halfschaduw · S: schaduw · B: beschut 
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klein fruit
Kleinfruit is een bron van lekkere verse vruch-
ten. Ze bevatten vitamines, mineralen en hoge 
concentraties antioxidanten. Ze zijn uiterst ge-
zond, versterken de weerstand en vertragen 
zelfs het verouderingsproces.

 Soorten en vormen
• Soorten die geen steun nodig hebben: aalbes, 

blauwbes, zwarte bes, kruisbes, hazelnoot, 
aardbei en vijg.  

• Soorten die wel steun nodig hebben: braam, 
kiwi(bes), framboos en druif

 Hoe kies ik kleinfruit?
• Kleinfruit voor een zonnige standplaats: aalbes, 

kiwi, druif, framboos,  kruisbes, vijg en aardbei

• Kleinfruit voor halfschaduw: blauwbes, hazel-
noot, zwarte bes

 Hoe planten en verzorgen?
• Spit de grond goed om als je je fruittuin aanlegt.

• Maak een ruim plantgat (40 x 40 cm) en meng 
bodemverbeteraar (Vivimus) en bloedmeel bij 
de uitgegraven grond.

• Alle bessenstruiken mogen 5 cm dieper geplant 
worden dan ze in de kwekerij gestaan hebben, 
behalve als je natte grond hebt. 

• Jaarlijkse voorjaarsbemesting met DCM organi-
sche meststof.

Vitaminen uit je tuin
Hoe je aanplant en snoeit hangt af van de soort. Je 
vindt de beschrijvingen hieronder:

1  Kiwibes 
In tegenstelling tot de kiwi heeft de kiwibes een 
dunne eetbare schil en is de bes zo groot als een 
dikke druif. Groot vitaminegehalte en hoge con-
centratie antioxidanten.
Planten: plant op een zonnige plaats en voorzie 
een steunconstructie om de takken aan te binden.
Snoeien: voer wintersnoei uit door terug te snoei-
en tot de gesteltakken. Voer tevens zomersnoei 
uit door de uitlopers terug te snoeien tot 20 cm.

2  Kiwi
Een vrucht met harige schil en zoet vruchtvlees 
met hoog vitamine C-gehalte. Er moet een vrucht-
loze mannelijke plant worden aangeplant voor 7 
vruchtdragende vrouwelijke. Er zijn nu echter ook 
enkele zelfbestuivende soorten, die wel kleinere 
vruchten hebben. Om meer vruchten te hebben, 
kan je de bestuiving handmatig met een penseel 
doen.
Planten: verlangt een zeer zonnige beschermde 
standplaats. Plant met ruime tussenafstand (tot 5 
m). Oogst zo laat mogelijk en laat de vrucht bin-
nen afrijpen.
Snoeien: voorzie een degelijke steunconstructie 
en snoei jaarlijks grondig terug tot een aantal ge-
steltakken.

3  Hazelnoot
De hazelaar vormt een 3 tot 5 m hoge struik die 
rijkelijk vruchten draagt, die rijk aan eiwitten zijn. 
Er zijn soorten met groene of rode bladeren en er 
zijn vele vruchtvariëteiten.

Planten: de hazelaar groeit op alle plaatsen, zelfs 
op vochtige gronden of in de schaduw. Plant ver-
schillende rassen, om bestuiving te bekomen.
Snoeien: de hazelaar mag je regelmatig verjongen 
door de dikste takken volledig weg te nemen. 

4  Vijg
De vijg is een zuiderse plant, die bij ons kan over-
leven mits ze op een beschutte plaats geplant 
wordt. In warme zomers kunnen de vruchten 
goed buiten afrijpen. De vijg wordt vaak als ter-
rasplant gebruikt, vanwege de mooie stam en het 
sierlijke ingesneden blad.
Planten: op een beschutte plaats in volle zon of 
in een grote pot om hem zo vorstvrij te laten over-
winteren. Voorzie goede grond en bemesting.
Snoeien: na de winter mag de vijg bijgesnoeid 
worden. 

5  Aardbei
Aardbeien heb je in vele rassen, met verschillende 
oogstperiodes. Meng bij voorkeur enkele rassen 
om het oogstseizoen zo lang mogelijk te rekken.
Planten: plant in goed bemeste en bewerkte 
grond om zo de opbrengst te verhogen. Je plant 
op 25 cm afstand in rijen van minstens 60 cm. 
Om de drie jaar moet je herplanten. Hou de grond 
rondom luchtig en onkruidvrij. Geef vanaf de lente 
organische bemesting voor aardbeien. 
Snoeien: niet nodig.

6  Gojibes of Wonderbes
Deze bes bevat zeer veel antioxidanten en groeit 
uit tot een grote struik.
Planten: plant op een zonnige plaats op een zan-
derige grond en bescherm jonge aanplant tegen  
strenge vorst.
Snoeien: zoals bij een druivelaar.

7  Jostabes
Jostabes is een doornloze kruising tussen zwarte 
bes en stekelbes. Oogsten gebeurt half juli en de 
bes wordt vaak gebruikt voor sap of gelei.
Planten: op een zonnige plaats. 
Plantafstand: 150 cm.
Snoeien: voornamelijk snoeien om de struik luch-
tig te houden.

8  Zwarte bes of Cassisbes
Zwarte bessen worden meestal gebruikt voor sap 
of jam, ze bevatten immers een hoog vitamine C-
gehalte.
Planten: zwarte bessen worden altijd vrijstaand 
geplant, omdat ze enkel op tweejarig hout dragen.
Snoeien: verwijder jaarlijks een aantal oudere tak-
ken zodat zich jonge scheuten vormen. Deze dra-
gen vanaf het volgend jaar vruchten.

9  Aalbes of Trosbes
Trosbessen zijn onmisbaar in een fruittuin. Ze zijn 
zeer vruchtbaar en geven jaarlijks een goede op-
brengst. Er zijn vele soorten witte of rode bessen. 
Planten: de trosbes kan vrijstaand geplant (2m²/
plant) worden, of als haag (1 plant/LM). Voorzie 
een rijke bemesting om een goede opbrengst te 
bekomen.
Snoeien: verjong de plant door jaarlijks 2 tot 3 ou-
dere takken weg te nemen. Top in de winter alle 
scheuten 1/4 in om zo de overwintering van valse 
meeldauw te voorkomen.

 Tip
Als je kleinfruit in het najaar plant, zullen de planten 
in de lente vroeger uitlopen en in de zomer al vrucht 
dragen. Stekelbessen en trosbessen kan je ook op 
stam kopen, gemakkelijker om te plukken en minder 
ziektegevoelig.
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