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VERKOOP VAN NOVEMBER TOT MEI 

vrijdag en zaterdag van 9.00 - 17.00 uur 
overige dagen op afspraak



 

 

Beste Klant, 

Kwekerij de Vrolijke Noot is een biodynamische vruchtbomen en -struiken kwekerij, en we 

hebben een hectare blauwe bessenstruiken staan voor de productie. Vorig jaar zijn wij 

samen met Harrie en Lucie een overname traject ingegaan. Harrie heeft de kwekerij veertig 

jaar geleden gestart als kleinfruit bedrijf en is overgegaan op het kweken van vruchtbomen. 

In het jaar van overname heeft Harrie ons het vak als boomkweker geleerd nadat wij beide 

de opleiding voor biodynamische landbouw Warmonderhof hebben afgerond. We hebben 

veel geleerd en zijn blij op deze plek te zijn. We staan klaar voor al uw vragen, en Harrie 

voor die van ons… 

 

Kwekerij De Vrolijke Noot is een biodynamisch bedrijf. We kweken 

vruchtbomen en -struiken. Deze producten zijn Demeter gecertificeerd. NL-

BIO-01/ EU Landbouw. We zijn de enige biologisch-dynamische 

vruchtboomkwekerij in Nederland! 

 

NB Onze eigen fruitbomen zijn leverbaar zolang de voorraad strekt. Om u een volledig 

assortiment vruchtbomen en -struiken te kunnen aanbieden kopen we ook bij andere 

kwekers in. Waar mogelijk biologisch. In de verkoophoek staan deze bomen en struiken in 

een apart vak en zijn tevens kenbaar aan het ontbreken van het Demeterkeurmerk. Laat ons 

weten indien u enkel kiest voor biologische en/of biodynamische kwaliteit. In dit boekje zijn 

de ingekochte bomen aangegeven met nb= niet biologisch. 

Dit verkoopseizoen is de kwekerij iedere vrijdag en zaterdag van 9.00 -16.00 uur geopend 
vanaf vrijdag 1 november 2019 tot het voorjaar 2020. Als u op een andere dag in de week 
wilt komen,vragen wij u van te voren te bellen. Reserveren is mogelijk: 
info@devrolijkenoot.nl of tel. 0521-321580. U krijgt bericht als de bestelling klaar staat. 
Van 22 december 2019 tot en met 2 januari 2020 zijn we gesloten.  
De beste tijd om fruitbomen uit de vollegrond te planten ligt tussen half november en eind 
maart. De bomen en struiken zijn dan in rust. Zolang de grond niet bevroren is kunt u 
planten. 
 
Behalve voor bomen en struiken kunt u bij ons terecht voor: 

• Advies over de aanleg van boomgaarden. 

• Advies over de verzorging van fruitbomen en bessenstruiken. 

• Huisverkoop van blauwe bessen in de maand juli en augustus. 
 

De meeste bomen passen in een gezinsauto of groter. Mocht u een grotere maat bomen bij 

ons hebben gekocht dan kunnen wij deze bij u bezorgen en ook plaatsen tegen een uur 

tarief van € 40,- per uur. 

Wij hebben meerdere rassen oudere bomen. Heeft u intresse? Bel ons gerust en maak een 

afspraak.



 

 

Tenzij anders vermeld kosten de vruchtbomen: 

Laagstam    vanaf  € 20,- /  peer met tussenstam € 25,- / kers € 25,- 

Halfstam  vanaf  € 25,- 

Hoogstam vanaf  € 32,50 

 

Appel       

Soort gebruikstijd hand/moes laagstam halfstam hoogstam 

Alkmene set-okt h x nb x x  

Brabantse Bellefleur okt-dec h/m x nb  x  
Bramley’s Seedling dec-mei m x nb  x  
Beauty of Bath aug h   x  

Collina aug-sept h x nb   
Court pendu rosat dec-mrt h x nb   
Drentse Paradijsappel*      sept-jan h/m x  x  
Drentse Bellefleur okt-dec h/m x nb   
Elison orange okt h x nb   
Glorie van Holland      sept-jan h/m x nb  x  

Gravensteiner sept-nov h x nb x x 

Groninger Kroon*      okt-jan h x nb x x 

Ingrid Marie sept-dec h x nb x x  

James Grieve sept-okt h x nb   
Jaques Lebel sept-okt h x nb   
Landsberger Reinette      okt-mrt h/m x nb x x  

Laxton’s Superb okt h x nb  x 

Lunterse Pippeling      nov-mei h/m x nb x x 

Notarisappel okt-jan h/m x nb  x 

Pater van den Elzen jan- mrt m x x  
Reinette van Ekenstein sept-okt h/m x x  
Reine des Reinettes okt-dec h/m x nb   
Rode Boskoop (Goudreinette) okt-mrt m x nb x x 

Rode Ingrid Marie       sept-dec h x nb   
Schone van Boskoop(Goudreinette) okt-mrt m x nb  x  

Sterappel      nov-dec h x  x x  

Rode Topaz    okt-jan h x nb   
Zoete Ermgaard      dec-apr m x    
Zoete Kroon*    sept-nov m x nb  x  

Zigeunerin  aug h   x 

 
Niet vermelde soorten kunnen besteld worden. Wilt u een grotere maat, neem dan 

even contact op. 

 

 

 



 

 

Peer 

Soort gebruikstijd laagstam hoogstam 

Bon Chrétien Williams sept x nb  
Packham’s Triumph okt-febr x nb  
Dubbele Flip sept-okt x nb  
Doyenné de Comice okt-nov x nb x  

Concorde okt-dec x nb  
Beurrré Hardy sept-okt x nb x  

Fondante de Charneu okt-nov  x  
Noord Hollandse 
Suikerpeer aug-sept  x  

 

Stoofperen 

Soort gebruikstijd laagstam hoogstam 

Gieser Wildeman nov- mrt x nb x 

Ten Elzen nov-febr x   
Zoete brederode dec-mrt  x 

Winterjan dec-febr  x 

Saint Remy okt - mrt x nb  
 

Nashi peren 

Soort gebruikstijd laagstam hoogstam 

Shinko  sept-nov x nb  
Hosui  aug-sept x nb x  

Kosui  okt x nb  
Niiseiki  aug-sept x nb  
 
Kers 

Soort pluktijd laagstam hoogstam 

Early Rivers nb juni x nb  

Kordia nb juli x nb x 

Lapins nb juli x nb  
Dubbele meikers juli  x 

Udense spaanse juni  x 

Rheinische schattenmorelle juni  x 
 

 

Niet vermelde soorten kunnen besteld worden. Dit geldt voor alle bomen.  Wilt u een 

grotere maat? Neem dan even contact met ons op. 

 
 
 



 

 

Pruim  

Soort pluktijd kleur laagstam hoogstam 

Anna Späth sept/okt paars x nb x 

Bleue de Belgique aug blauw x nb  

Early laxton juli  geel/rood  x 

Jubileum aug rood/paars x nb x  

Mirabelle de Nancy  aug geel x nb  

Opal juli/aug blauw x nb x 

Reine Claude d'Oullins juli/aug geel x nb x 

Reine Claude Verte aug groen x nb x  

Victoria aug-sept rood  x nb x  

Hausschwetse sept blauw/paars  x  

Voyageur aug blauw x nb  
Victoria aug-sept rood  x 

 

Diverse vruchtbomen 

 Soort Prijs v.a. 

Abrikoos: Hongaarse nb € 20,- 

Chinese kwee: zaailing  € 20,- 

Kornoelje: Cornus mas, Cornus cousa € 25,- 

Krenteboom: Diana nb € 20,- 

Kweepeer: Lescovac nb, Rea's mammoth nb € 25,- 

Lijsterbes: Likjornaja, Gratnatnaya € 40,- 

Mispel: Germanica nb, Bredase reus  € 20,- 

Moerbei Nigra nb € 45,- 

Nectarine: Blanchetes nb € 20,- 

Perzik: Peregrine nb, Early sungrand nb € 20,- 
 

Noten  

 Soort Prijs v.a 

Amandel: Robijn nb € 25,- 

Hazelnoot: Rode Zellernoot, Pauetet, Web's prize cob € 20,- 

Tamme kastanje: Marigoule, Maron du Lion € 70,- 

Tamme kastanje: zaailing  € 40,- 

Walnoot: Buccaneer, Broadview nb, Nr 16 nb € 90,- 

Walnoot: zaailing € 60,- 

 
Niet vermelde soorten kunnen besteld worden. Dit geldt voor alle bomen.  Wilt u een 

grotere maat? Neem dan even contact met ons op. 

 
 
 
 



 

 

Bessen 

Soort  prijs v.a 

Blauwe bes Dixi, Goldtraube, Elliot, Bluetta € 7,50 

Braam (doornloos) Loch ness, Chester € 10,- 

Druif Sirius, Regent, Palatina € 15,- 

Framboos Autumn bliss, Fall Gold, Blondy, Glen Ample € 5,- 

Honingbes: Atut nb, Duet nb € 10,- 

Japanse wijnbes Japanse wijnbes € 10,- 

Josta bes Josta bes € 7,50 

Kiwibes: Red kent (vrouw)nb , Weiki (man) € 15,- 

 Kiwibes man en vrouw € 25,- 

Rode bes Jonkheer van Tets, Junifer, Stanza € 7,50 

Roze bes Gloire de Sablons € 7,50 

Tayberrie Tayberrie € 10,- 

Vijg Mirjam € 20,- 

Witte bes Werdavia € 7,50 

Zwarte bes Bona, Big Ben, Black Pearl € 7,50 
 

Aanverwante artikelen 

Kastanje houten palen € 8,- per stuk 

Jutte boomband € 2,- per meter 

Potgrond Biokultura 40 liter € 8,- per zak 

Boombeschermer € 4,- per stuk 
 

 

 

Niet vermelde soorten kunnen besteld worden. Dit geldt voor alle bomen.  

Wilt u een grotere maat? Neem dan even contact met ons op. 

 

 

Cadeaubonnen zijn verkrijgbaar van af 

€ 25,-
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Heb je een mooie tuin vol fruit? Net aangeplant of overgenomen? Vraag je je af hoe 

die bomen en stuiken gesnoeid worden? Kom dan naar onze workshop! 

Donderdag 13 februari van 13u tot 16u, appel- en perenbomen 

snoeien 

Op de workshop appel- en perenbomen snoeien krijg je eerst theorie over het 

snoeien. Daarna ga je daadwerkelijk de boomgaard in om te snoeien. Tijdens de 

workshop is er tijd voor al je vragen. De kosten zijn €30,- per persoon inclusief koffie 

of thee met wat lekkers en een hand-out van de theorie. 

Do 20 februari van 10u tot 16u, snoeien van klein fruit en appel- en 

perenbomen 

In deze dag workshop krijg je de theorie over het snoeien van klein fruit, appel- en 

perenbomen en ga je ook gelijk aan de slag! Na de biologisch vegetarische lunch 

gaan de handen uit d mouwen in de boomgaard. De kosten zijn €70,- per persoon 

inclusief lunch, koffie en thee met wat lekkers en een hand-out van de theorie. 

Donderdag 27 februari van 13u tot 16u, ent workshop 

De meeste fruitbomen zijn geënt. In deze workshop krijg je theorie over enten. 

Waarom ent je en hoe? We gaan oefenen en je ent je eigen boom! Kosten zijn €35,- 

per persoon inclusief 1 appel- of perenonderstam, enthout en natuurlijk koffie en thee 

met wat lekkers. 

Alle workshops gaan door bij minimaal 5 en maximaal 10 deelnemers. Zijn er veel 

geïnteresseerden? Dan plannen we een dag extra. Uw inschrijving is definitief na 

betaling. Mocht de workshop door weersomstandigheden niet doorgaan, zoeken we 

een andere dag! Past dit niet, krijg je natuurlijk je geld terug. De inloop is een half uur 

voor aanvang. In verband met het jaargetijde is warme kleding handig! 
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