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Beste leden, 
 
Dank aan alle mensen die weer de moeite 
hebben genomen om een stukje te schrijven 
voor het Klumpke. 
 
Ik moet zeggen, dat ik het dit keer erg leuk 
heb gevonden om al die interessante 
informatie te lezen. Zelf heb ik de 
kersenvlieg gelukkig nog niet heb gezien. 
Waarschijnlijk omdat ik ook die vroege 
kersensoorten heb. Het zou prettig zijn als 
we hier samen onze ervaringen over kunnen 
uitwisselen. 
 
Verder kunt u lezen over de eikelmuis in 
Zuid-Limburg. En over een bijzonder project 
in Burundi. De site van de betreffende 
stichting is zeker ook de moeite waard om te 
bekijken.  
 
De broodochtend lijkt me ook heel erg leuk 
geweest. Zuur desem brood maken lijkt me 
wel niet gemakkelijk, maar de resultaten 
zien er op de foto erg mooi uit. 
 
Mis vooral de excursie 27 september niet!! 
 
Mailt u wel eens stukken aan de redactie. 
Stuur dan graag losse foto’s op jpeg-formaat 
en de tekst in Word. Dan wordt de 
nieuwsbrief niet zo zwaar. Alvast bedankt! 
 
Veel leesplezier,  
Marieke Bijl 

 
 

De kersenvlieg 
 

Door de heer A.J. Dresens 

 
Naar aanleiding van een kranten artikel, uit de 
Limburger en overgenomen in het Klumpke 
van september 2007, heeft Hub van Thoor  
gevraagd om een vervolgartikel te schrijven 
waaraan ik graag voldoe. 
Het doel is vooral een begin te maken met het 
uitwisselen van onderlinge informatie tussen 
de PGL leden . 
 

Het fenomeen kersenvlieg 
Enkele jaren geleden hadden we nog nooit 
gehoord van de kersenvlieg. In 2007 hebben 
we op vrij grote wijze hiermee kennis gemaakt 
en is een groot gedeelte van de (latere) 
kersenoogst, zoals de Hedelfinger, verloren 
gegaan, vooral mede mogelijk door het vrij 
warme weer van de voorzomer. De vlieg heeft 
zich extra vermeerderd. Op dit moment wordt 
veel over de kersenvlieg gepubliceerd en is 
het moeilijk om een goed  betrouwbaar en 
volledig beeld te krijgen. 
 

De kersenvlieg 
In het genoemde krantenartikel uit de 
Limburger over de Kersenvlieg is goede 
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informatie gegeven, alleen heb ik de indruk 
dat de foto van de Kersenvlieg  niet juist is, 
of onduidelijk. Een goede foto is als bijlage  
te vinden, op internet :(google :de 
kersenvlieg ) bij( PCG-diensten aan telers 
vzw ) Belgie.  
 
De 4 vleugels  van de kersenvlieg zijn op die 
afbeelding duidelijk herkenbaar .Verder 
hebben de lange vleugels vier blauwzwarte 
gegolfde dwarsbanden,een geel driehoekig 
borststuk en de vlieg heeft vrij lange pootjes. 
Aan deze kenmerken zijn ze duidelijk te 
herkennen. 
 
Ik heb verder een aantal zogenoemde vallen 
gekocht, ongeveer 5 euro voor een pak van 
25.Tijdig bestellen! 
Per boom met 4 vallen zijn 25 vliegen 
gevonden.Dit kan betekenen dat er per 
boom tenminste 1250-5000 eitjes zijn  
gelegd. Zoals alleen de Belgen het kunnen 
uitdrukken heb ik onder "wegvangen en 
bestrijden van de kersenvlieg in familiale 
tuinen" zelf ook een aantal vallen geplaatst. 
Dit zijn plastic vellen evengroot als een blad 
A4, het blad is bestreken met plaksel om de 
beestjes te vangen.Sommigen  gaan er 
vanuit dat het hangen van vallen, samen 
met kippen, die de poppen opeten, 
voldoende zou zijn.   
 
Ik heb aan een aantal kersenbomen van 8 
m.hoogte 4-6 vellen gehangen en lagere 
bomen  2-4 vellen.Dit kan betekenen dat er  
per boom 30 vliegen met (50 -200 eieren) 
ongeveer 1500-5000 eitjes kunnen zijn 
gelegd.!!!!  
Overigens gaat men er in Belgie bij hobby’s, 
zoals de onze, er veelal vanuit uit dat 

genoemde vallen voldoende zijn. In Nederland 
wordt daar meer aan getwijfeld. Ook kippen 
onder de bomen lijkt moeilijk uitvoerbaar. Erg 
enthousiast heb ik toch een aantal proeven 
gedaan, volgens het schema onderaan. 
 
Enkele van de proeven :  
plukdata afhankelijk van weer. 
 

Conclusie 
1. opvallend is dat de vroegere kersensoorten 
geen tekenen van de kersenvlieg vertonen. 
de nieuwe kersen Castor,Kordia en Sylvia zijn 
vrij van de kersenvlieg en  groot en lekker.  
 
2. in meerdere gevallen is er ondanks de 
warmte van dit voorjaar  niet altijd vroeger 
geplukt. 
 
3. vroege kersen hebben niet te lijden van de 
kersenvlieg larve. Dit zijn in de meeste 
gevallen nieuwe moderne rassen ,veelal  uit 
het buitenland. 
 

De schade door de kersenvlieg 
Over de conclusie hiervoor heb ik overleg 
gehad met gerenommeerde fruittelers, 
boomkwekerijen en gewasbeschermings-
bedrijven .Veelal twijfelde men aan mijn 
verhaal. 
 
Ik ben toen in de literatuur gaan zoeken en 
heb op verschillende plaatsen op internet 
gevonden dat het wel voordelen biedt om 
vroege kersensoorten te planten. 
 
 
 
 
 
 

nr Naam 
kers 

Pluk  /week         Vroeg/lat
e kers 

opmerkingen Resultaat vlieg 

1 Castor 25/6 vroeg 5 dagen voor schema, goed, sterk    

1 Kordia 15/7            
6-7 

vroeg 25 d.voor schema, sterk, heerlijk, 
donker 

 

2 Regina 30/7            
7-8 

middel Volgens schema, heerlijk, bewaren Geen k.vlieg 

3   Sylvia 30/6            
7/7    

vroeg 10 dagen voor schema  

4  Hedelfin. 15/7              
x 

laat Op schema.alles vol wormen, veel val kersenvlieg 

4  Lapins 15/7            
5-7 

vroeg Goed, stevig, groot, glans, donker  

4 Octavia 22/6            
2-3             

vroeg Zeer goede smaak.topkers                     Top 1981 

 Van 30/l laat Kersen goed, weinig  

 Summit 7/7              
4-5 

mid/laat Goede kers, groot, vast weinig bekend  

 Udens sp  15/7 laat Nog weinig kersen Kersenvlieg 
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• De kersenvlieg legt de eieren in 
kersen die van groen naar geel 
verkleuren.Als de insecten 
vliegen,zijn de vroege rassen al rood 
gekleurd,waardoor zij aan de 
kersenvlieg ontsnappen. 

• Bij de late rassen is het risico op 
kersenvliegschade wel aanwezig, 
omdat hiervan de kersen verkleuren 
op het moment dat de kersenvlieg 
haar eieren afzet. (Productschap 
tuinbouw Nederland) 

• Als u op internet in google  intikt: 
kersenvlieg  kunt u alle informatie 
verkrijgen die u wilt. 

Voorbeelden:www.kersen.info/index_kersen
vlieg.html / www.fleuren.net / 
www.boomkwekerij-frijns.nl 
www.vanoppenbv.nl 
 

De bestrijding van de kersenvlieg 
Voor de beroepsteler zijn er 
gewasbeschermingsbedrijven voor advies 
over spuiten. Hierop wordt in dit artikel  niet 
verder ingegaan, omdat vanaf 2008 spuiten 
in Nederland door niet bevoegden is 
verboden.Hierover kunt u ook lezen in de 
aangegeven sites op internet. 
Ons probleem is, wat moet de doorsnee 
PGL-er, die als amateur werkt, enkele 
bomen in een wei heeft, al dan niet met 
schapen en niet commercieel werkt. 
Hierover is nog veel onduidelijkheid, mede 
door de nog onbekende zomers en 
klimaatinvloeden  
 

Wat we kunnen doen 
Op de duur ook overgaan op vroege 
(moderne) kersensoorten en daarover 
advies vragen  aan deskundigen. 
 
Proeven nemen met gele vallen en 
eventueel kippen. Misschien eten de weide 
vogels ook de poppen?  
 
De adviezen opvolgen uit het artikel over de 
kersenvlieg. 
 

Slot 
Gaarne uw commentaar aan de Secretaris 
van het PGL. 
 
In een volgend artikel zal ingegaan worden 
op een mogelijke beperkte spuit oplossing 
door een bevoegde deskundige, voor kersen 
met de hand-rugspuit tot ongeveer 6m. en 
met een te huren? professionele motor- 
rugspuit tot 8m. Ook te kopen voor ongeveer 
euro 1200. Het is wel de vraag of spuiten 
tegen de kersenvlieg op deze manier voor 

100% betrouwbaar is. Er zullen dan tijdelijk 
geen dieren in de wei kunnen.Niet biologisch!. 
In een volgend artikel zal  ingegaan worden op 
de beperktheid van het uitsluitend planten van 
oude Limburgse rassen, de nostalgie er 
omheen, de pluk en mogelijke meer moderne 
oplossingen in snoei en aanplant.  
  
Bij voldoende belangstelling kan er een 
excursie gehouden worden in onze kersenwei 
in Thull 13 –Schinnen.  
E Mail:andredresens@home.nl 
 
 

 

Brood bakken 
 

Door  Jos Schrijvers 
 
Onder leiding van Frans Knaapen, bij gestaan 
door het team van de werkgroep gastronomie, 
werd op 1 juni de eerste broodbak ochtend 
gehouden. Deze werd gehouden op Hoeve De 
Binnenplaets te Schimmert. Niet zomaar een 
gewoon brood maar de fijne kneepjes van het 
natuur desem brood werd geleerd. De start 
van een desem werd gemaakt en mocht thuis 
verder gekoesterd worden.  

 
Ondertussen werd het brooddeeg dat Frans 
thuis  klaar had gemaakt in de meegebrachte 
grote oven gebakken. Toen kwam het 
moeilijke deel: desem en toegevoegd meel 
kneden. Met de hand, 20 minuten! Dat was 
zwaar werk.  
 
Hierna werd het deeg in meegebrachte 
vormen in model gelegd en afgedekt om thuis 
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af te bakken. Na de gezamenlijke lunch en 
een afspraak te hebben gemaakt voor een 
vervolg ging ieder met een vers brood en de 
nog te bakken broden rond 13.00 uur naar 
huis.  
 
Het was een gezellige ongedwongen 
ochtend. Voor herhaling vatbaar. 
 

Ophovenerhof 
 

Door Hub van Thoor 
 
Een terugblik op twee gezellige dagen in 
de Ophovenerhof te Sittard. 
 
 
Op 26 en 27 april waren we als P.G.L. 
vertegenwoordigd tijdens de open dagen 
van de Ophovenerhof. 
De werkgroepen: enten en wijn maken 
waren ruim vertegenwoordigd. Om 9 uur ’s 
morgens werden de stands ingericht. Met 
vereende krachten toverden we een prachtig 
decor. En toen was het wachten op 
bezoekers. 
 
Natuurlijk moeten we ook de werkgroep 
ledenwerving niet vergeten. Door hun 
trouwe dienst telkens weer kunnen we elk 
jaar enkele leden winnen voor onze 
vereniging. 
 

 
De entdemonstraties startten om 10.00 uur. 
Beide dagen was hiervoor veel 
belangstelling. Er is enthousiast entkennis 
overgedragen. In het publiek was een groep 
leden van de snoeibrigade van het I.K.L. Er 
waren ook enige buitenlandse bezoekers. 
Ook de sap- en wijnstand werd heel goed 

bezocht. Er was serieuze interesse voor het 
maken van wijn en sap. En er werd menig 
glaasje ingeschonken! 

 
Dhr. Miessen verleidde weer velen met zijn 
superpannenkoeken. Er werd wat afgesmuld. 
Met voorkennis had ik mijn boterhammen 
thuisgelaten, ha,ha. 
 
Kortom, weer een festijn om tevreden naar 
terug te kijken. Dank aan dhr. Moers die veel 
van de voorbereidingen en de verdere leiding 
op zich nam. Deze activiteit moeten we 
koesteren als vereniging. 
 

Fruitbomen voor 
Burundi 
 

Door Bert Jorritsma 
 

Dit bericht uit de krant willen wij onze 

pomologen niet onthouden. Toen ingenieur 

Jouke Konijn in 2006 als technisch 

medewerker aan de slag ging in een ziekenhuis 

van Artsen zonder grenzen, trof hij daar een 

schrijnende situatie aan. Burgeroorlogen 

waren de oorzaak van grote armoede en 

hongersnood. Overleven is voor de bevolking 

prioriteit, met als gevolg dat er grote 

ontbossing plaatsvond en er niet naar de 

toekomst werd  gekeken. De grond is echter 

vruchtbaar en Jouke bedacht een oplossing die 

zou kunnen helpen; een project opzetten om  

fruitbomen te planten ter bestrijding van de 

honger.  

 

Het plan werd met groot enthousiasme 

ontvangen. In overleg met Burundese 
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deskundigen werd een kleine plantage 

opgezet voor een paar honderd fruitbomen. 

Al gauw werkte de lokale bevolking mee. Ze 

kregen via de Verenigde Naties een kleine 

vergoeding en werden betaald naar resultaat. 

Hoe meer bomen er werden gekweekt, des 

meer geld de verzorgers ervoor kregen.  

 

 

Het project loopt boven verwachting. Van de 

vijftigduizend fruitbomen haalden 42000 de 

eindstreep. Van heinde en verre kwamen 

mensen boompjes halen. Allemaal op de 

fiets. Iedereen kreeg vijf bomen mee van 

verschillende fruitsoorten. Jouke, is 

inmiddels terug in Nederland en daar werd 

zijn initiatief voortgezet door oprichting van 

de stichting Thuja. ( latijn voor levensboom 

website: www.stichtingthuja.nl.) 

 

Het doel van de stichting is zeer ambitieus: 

een miljoen fruitbomen voor Burundi te 

realiseren. Enkele grote bedrijven 

ondersteunen dit project inmiddels, en ook 

particuliere donateurs zijn van harte 

welkom.  ‘Van elke euro worden tien bomen 

geplant. Er blijft niets aan de strijkstok 

hangen.’ Stelt Jouke. Wie geïnteresseerd is 

en het project wil volgen kan de website 

bezoeken. Bijdrage zijn welkom op de 

Triodos rekening 784 797 722 tnv Stichting 

Thuja te Amsterdam.  
 
 

Eikelmuizen  
 

Door Rian Pulles 
 
'Voor het eikelmuizenproject van mijn 
zoogdierenwerkgroep verzamel ik historische 
waarnemingen In Zuid-Limburg. De eikelmuis 
heeft een bijnaam; 'Fruitdiefje', omdat hij vaak 
te vinden was in boomgaarden en fruitopslag.  
 
De eikelmuis heeft een kaneelbruine vacht. De 
buikzijde, de wangen, kin en de pootjes zijn wit 
tot geelwit van kleur. De lange, slanke staart 
heeft aan het einde een ietwat afgeplatte 
pluim. Deze is van boven zwart van kleur en 
van onderen en aan de punt wit. Het gezicht 
van de eikelmuis wordt gekenmerkt door een 
"masker", bestaande uit een zwarte, dikke 
oogstreep tot voorbij onder het oor. De oren 
van de eikelmuis zijn vrij groot (22 tot 26 
millimeter). 

De dieren zijn 100 tot 170 millimeter lang, de 
staart wordt ongeveer 90 tot 150 millimeter 
lang. De eikelmuis weegt 45 tot 140 gram, 
maar in de aanloop naar de winterslaap kan dit 
gewicht oplopen tot wel 210 gram. De dieren 
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krijgen dan een rolrond uiterlijk en bewegen 
zich steeds moeizamer voort. 

Eikelmuizen zijn net als hazelmuizen niet 
direkt verwant aan ware (schadelijke) 
muizen, zoals huismuis, rosse woelmuis, 
ratten, etc. 

Wie zo'n slaapmuis vroeger waargenomen 
of van anderen vernomen heeft, schrijf 
gerust een briefje naar Rian Pulles, 
Meidoorn 129, 6226 WH Maastricht of mail 
rian@pulles.demon.nl . 

 

Dagexcursie 
Midden-Limburg 
  

Op zaterdag 27 september is er een 
dagexcursie van de werkgroep 
excursies in Midden –Limburg. 
 
De excursie begint om  9.30 uur  en 
duurt tot ongeveer 16.30 uur. 
 

Programma 
9.30 - 12.00 uur: excursie Raspberry 
Maxx in Meyel www.raspberry-maxx.nl 
 
12.30 - 14.00 uur : Lunch in Kasteel 'De 
Grote Hegge' in Thorn www.grotehegge.nl 
 
14.00 uur - 16.00 uur determineren 
hoogstam bij kasteel 'De grote 
Hegge'en/of bezoek aan boomgaard Wil 
Nissen in Thorn 
 
 
 
De framboos, want daar gaat Raspberry 
Maxx over is ook weer zo’n mooi cadeautje 
van moeder natuur. Carlo & Henny hebben 
hectares vol staan met frambozenstruiken in 
Meijel en daar kunnen zij veel over vertellen.  
 
Na Raspberry Maxx worden wij tussen12:30 
en 13:00 uur verwacht in kasteel 'De Grote 
Hegge' te Thorn. Hier staat een lunchbuffet 
voor ons klaar voorafgegaan door een lekker 
Limburgs soepje. PGL-lid Truus Nissen,  
actief binnen de werkgroep Verwerking en 
Sappersen, werkt hier en zal voor ons de 
historie van  “De Grote Hegge” uit de 
doeken doen. Bij het kasteeltje is ook een 
boomgaard waar alle bomen nog op naam 
gebracht moeten worden en wij hopen dat er 
veel PGL-leden mee gaan die zich daar aan 

willen wagen. Wil Nissen, de wederhelft van 
Truus en ook lid van het PGL en de reeds 
genoemde werkgroep, heeft een kleine 
boomgaard en daar willen wij de dag afsluiten 
met een drankje verzorgd door Jean Muijtjens. 
Ook Wil kan nog hulp gebruiken bij het op 
naam brengen van zijn fruitbomen. 

 
Al met al weer de nodige ingrediënten voor 
een leuk en gezellige dagje uit en wij: Nelle, 
Linda en Anneke van de werkgroep Excursies 
hopen natuurlijk dat u mee gaat! 
 
U kunt zich aanmelden voor 1 september 
2008 door € 35 over te maken aan het PGL, 
banknummer 129238759. Na betaling 
ontvangt u een bevestiging en een 
routebeschrijving. 
Mocht u nog vragen hebben, neem dan 
contact op met Nelle Driessen 043 - 45 78 
112 / nelle@nelledriessen.nl 
 

 

Boom van het jaar 
 

Speech uitgesproken op14 april 
2008(?) door Ger Frints op de 
Amerikaanse Begraafplaats bij de 
verkiezing van boom van het jaar 
2008 door het Pomologische 
Genootschap Limburg. 
 

Toen er in ons Pomologisch Genootschap 

Limburg sprake van was om weer eens de boom 

van het jaar uit te roepen, heb ik het bestuur 

attent gemaakt op de bijzondere bomengroei hier 

op de Amerikaanse Begraafplaats (in Margraten) 

waarvan de aparte snoei opvalt. De bomen zijn in 

1930 geplant door de toenmalige eigenaar, de 

familie Bessems. Zeker moet men zich realiseren 

dat we ons bevinden op een stukje Amerika. In 

oktober 1944 werden deze percelen door kapitein 

Shomon aangewezen als begraafplaats voor 
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gevallen militairen. Vilt en Berg en Terblijt bleek 

niet zo'n geschikte omgeving en Sittard was 

toen nog te kort bij het front. Deze grond werd 

door de Nederlandse regering voor 

eeuwigdurend aan de Amerikaanse regering 

aangeboden. Het was de allerbeste grond in de 

omgeving. Protesten van oud eigenaren heb ik 

nooit gehoord. De beste grond moest het zijn 

voor de gesneuvelden. Naderhand is door de 

Nederlandse regering 40/45 een verdrag per m2 

aan voormalige eigenaren uitbetaald. Om nog 

even terug te komen op het markante groepje 

fruitbomen : van de rassen Keuleman en 

Margrater Reinette: eigenschappen: zeer 

vruchtbaar, Keuleman: zeer goed houdbaar tot 

laat in het voorjaar. 

 

 

Vanaf october-november 1944 is de 

begraafplaats in gebruik genomen. Deze groep 

bomen is stille getuige geweest van de 

eindeloze aanvoer met halftrucs volgeladen met 

gevallen soldaten. Het was een 

indrukwekkende, droevige stoet. Mijn 

bewondering ging in die tijd uit naar al die 

mensen die zorg moesten dragen voor een 

waardige begrafenis van hun  omgekomen 

landgenoten. Door familie in Amerika werd grote 

waarde gehecht aan begrafenis met militaire eer 

en de nationale vlag. Een moeder uit Colorado 

vroeg ons of wij wilden toezien of haar zoon 

William die op 23 maart 1945 bij Walsum was 

gesneuveld op waardige wijze werd begraven. Zo 

goed mogelijk hebben wij haar wens vervuld. 

Ieder jaar als eind april, begin mei als de 

fruitbomen op de begraafplaats in volle bloei staan 

zie ik dat als een grote bloemenhulde aan de 

gevallen vrienden. Honderden brengen een 

bezoek aan deze begraafplaats en plaatsen een 

bloemetje op de graven, meest van een door hen 

geadopteerd graf. Als wij ons eens goed 

herinneren waarom hier zoveel omgekomen jonge 

mannen begraven liggen moeten wij onze 

dankbaarheid tonen voor hetgeen zij voor ons in 

het verleden gedaan en geleden hebben. ("Do you 

remember" )Herinner je het nog? 

Ik hoop met jullie mee dat deze bomengroep nog 

lang mag blijven staan op een aparte plaats in 

Margraten, Bedankt. 



 

 8  

 

 

Agenda PGL 
 
 
 
13 juli Kersenhappening Alden 

Biesen. 
 
Sept/okt Gulpener oogstparade 
 
27 september Dagexcursie PGL Raspberry 

Maxx, lunch in de Grote 
Hegge in Thorn, zie pagina 
6. 

 
Datum ?? Workshop Werken met Deeg 

door de werkgroep 
gastronomie. Datum wordt 
doorgegeven op de 
jaarvergadering. 

 
 
1

e
 zaterdag 

september Landdag Mesch  
 
 
18 oktober Sappersen bij fam 

Leessens. 
 
Oktober Nader te bepalen datum, 

Begin nieuwe wijncursus 
 
 
Datum ?? Nader te bepalen datum: 

PGL aanwezig bij 
prijsuitreiking mooiste tuin 
van gem. Sittard-Geleen  

 
17, 18 en 19 Fruitrassen tentoonstelling 
oktober Pom. Vereniging Noord-

Holland 
 
16 november Europom in Nevers, 

Frankrijk 
 

Kopie 
Kopie opsturen voor half juni. Alle kopie kan 
gestuurd worden naar het redactieadres of 

bij voorkeur naar het emailadres: 
marieke.bijl@xs4all.nl 
  

Vraag en aanbod 
 
Heeft u een vraag of een aanbod. 
Pomologische gereedschappen kopen of 
verkopen. Een vraag over het snoeien van een 
bepaald ras. Een vraag over de bestrijding van 
een ziekte. Alles kan. Een vraag of aanbod 
kunt u sturen aan de redactie.  
 
 

6141 

ADRESSEN WERKGROEPEN 

RKGROEPEN Verwerking en   Enten en inventarisatie 
Sappersen  John Theunissen 
Jean Muijtjens  0495 – 53 33 95 en 
043 - 6041346   
   G. Frints 
Excursies  043 -4581525 
Nelle Driessen    
043 - 4578112  Contactpersoon 
   werkgroepen 
Gastronomie  Hub van Thoor 
Josje Schrijvers  0475 – 48 28 89 
043 -4553746  Wil Ramaekers 
   046 – 4524954  
   (gastronomie + exc.) 
    
Promotie, ledenwerving  Kersendag  
en documentatie  Contactpersoon 
Tom Lemmerling  Jan de Graaff 
043 – 45 81 910  043 – 40 83 025 
 


