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Inleiding	  
	  
	  
Het	  Pomologisch	  Genootschap	  Limburg	  (PGL)	  richt	  zich	  onder	  meer	  op	  het	  behoud	  en	  verdere	  
ontwikkeling	  van	  de	  gebruiken	  en	  kennis	  over	  de	  fruitcultuur	  in	  Limburg.	  Vruchten	  staan	  daarbij	  
centraal.	  Maar	  de	  aandacht	  gaat	  evenzeer	  uit	  naar	  de	  bomen	  en	  de	  zorg	  van	  mensen	  voor	  deze	  
cultuurdragers.	  
Cultuur	  gaat	  onder	  meer	  over	  het	  ontwikkelen	  van	  betekenisvolle	  zaken.	  De	  samenwerking	  opzoeken	  
en	  doorgeven.	  Cultuur	  gaat	  ook	  altijd	  over	  de	  lange	  adem.	  Cultuur	  denkt	  ook	  altijd	  in	  termen	  van	  
generaties,	  in	  overdragen	  en	  delen	  zodat	  de	  kennis	  en	  de	  vaardigheden	  zich	  blijven	  vermenigvuldigen.	  
	  
Bij	  het	  PGL	  zijn	  we,	  zowel	  individueel	  als	  collectief,	  voortdurend	  bezig	  met	  de	  verdieping	  van	  de	  kennis.	  
Maar	  verbreding	  is	  net	  zo	  zeer	  van	  belang.	  Met	  veel	  liefde	  en	  plezier	  proberen	  we	  ook	  anderen	  
enthousiast	  te	  maken	  voor	  fruit,	  de	  bomen,	  verwerkingswijzen	  en	  gastronomie.	  Simpelweg	  omdat	  dit	  
belangrijk,	  leuk,	  maar	  ook	  inspirerend	  is	  en	  kan	  zijn.	  	  
De	  kenners	  en	  doeners	  van	  het	  PGL	  willen	  de	  mensen	  die	  nog	  weten	  wat	  het	  is	  en	  was,	  daarbij	  
betrekken	  zodat	  er	  nog	  meer	  liefhebbers	  komen	  die	  willen	  omkijken	  naar	  het	  materieel	  en	  
immaterieel	  erfgoed	  rond	  het	  Limburgse	  fruit.	  
	  	  
Om	  de	  aandacht	  te	  vestigen	  op	  de	  zorg	  voor	  solitaire	  fruitbomen	  als	  waardevol	  erfgoed,	  begon	  PGL	  dit	  
voorjaar	  (2014)	  met	  de	  steun	  en	  medewerking	  van	  de	  Limburgse	  bevolking	  in	  de	  regio	  Noord-‐	  en	  
Midden-‐Limburg,	  een	  zoektocht	  naar	  de	  fruitboom	  van	  het	  jaar.	  
	  	  
Daarmee	  richtten	  we	  onze	  aandacht	  niet	  alleen	  op	  de	  verschijningsvorm	  van	  oude	  fruitbomen,	  maar	  
evenzeer	  op	  hand	  van	  de	  mens.	  Immers,	  eigenaren	  van	  fruitbomen	  kozen	  ooit	  bewust	  voor	  de	  
aanplant	  van	  een	  specifieke	  boom	  en	  die	  boom	  vervolgens	  ook	  begeleid	  in	  de	  verdere	  groei	  en	  bloei.	  
Simpelweg,	  vanwege	  de	  vruchten,	  maar	  evenzeer	  omdat	  ze	  een	  bepaalde	  band	  of	  verbinding	  met	  die	  
boom	  kregen.	  De	  zorg	  voor	  die	  boom	  is	  vaak	  ook	  overgedragen	  op	  nieuwe	  generaties.	  
Juist	  die	  bomen	  zochten	  we	  omdat	  hier	  een	  voorbeeldwerking	  vanuit	  gaat.	  Het	  zijn	  bomen	  met	  een	  
verhaal,	  een	  verhaal	  dat	  doorverteld	  wordt	  door	  nieuwe	  liefhebbers.	  Verhalen	  zijn	  de	  verbindende	  
schakels	  waarmee	  nieuwe	  liefhebbers	  kunnen	  worden	  betrokken.	  Immers,	  no	  story’s,	  no	  fans.	  	  
	  
De	  jury	  heeft	  zich	  bij	  de	  selectie	  laten	  leiden	  door	  een	  aantal	  criteria:	  we	  zochten	  niet	  alleen	  een	  goed	  
verzorgde,	  markante	  fruitboom	  op	  leeftijd.	  Maar	  de	  bomen	  moesten	  bovendien	  als	  een	  sieraad	  
fungeren	  in	  het	  omringend	  landschap.	  De	  boom	  moest	  daarbij	  ook,	  als	  het	  enigszins	  kon,	  van	  de	  
openbare	  weg	  te	  zien	  zijn.	  Daarnaast	  hecht	  het	  PGL	  aan	  het	  belang	  en	  de	  betekenis	  van	  deze	  groene	  
erfgoederen	  voor	  de	  mens.	  Vroeger,	  nu	  maar	  ook	  in	  de	  toekomst.	  Om	  die	  reden	  gaat	  het	  ook,	  en	  
vooral	  om	  het	  verhaal	  van	  de	  mensen	  die	  jaar	  in	  jaar	  uit	  hebben	  omgezien	  en	  gezorgd	  voor	  de	  boom.	  	  
Tijdens	  onze	  trektocht	  door	  het	  noorden	  en	  midden	  van	  Limburg	  leerden	  we	  dat	  de	  verbintenis	  van	  
mensen	  met	  deze	  bomen	  vaak	  heel	  oud	  kan	  zijn	  en	  door	  de	  eigenaren	  nog	  steeds	  van	  generatie	  op	  
generatie	  doorgegeven	  wordt.	  Naast	  het	  zicht-‐	  en	  beleefbare	  ging	  het	  dus	  ook	  om	  het	  verhaal	  van	  
deze	  erfstukken.	  Bomen	  die	  op	  een	  erf	  nog	  steeds	  nieuwe	  generaties	  inspireren.	  	  
Een	  boom	  is	  geplant	  en	  verzorgd	  door	  mensen,	  mensen	  met	  passie	  voor	  fruit.	  Dit	  jaar	  heeft	  het	  PGL	  
besloten	  om	  op	  zoek	  te	  gaan	  naar	  bomen	  in	  het	  midden	  en	  noorden	  van	  de	  provincie	  Limburg.	  Ook	  
daar	  zijn	  immers	  veel	  oude,	  goed	  verzorgde	  fruitbomen	  te	  vinden.	  	  
	  



	  
	  
	  
	  
Werkwijze	  
	  
In	  eerdere	  jaren	  droegen	  de	  leden	  van	  het	  Pomologisch	  Genootschap	  zelf	  de	  bomen	  aan.	  Dit	  jaar	  
deden	  we	  een	  beroep	  op	  de	  kennis	  en	  betrokkenheid	  van	  de	  Limburgse	  bevolking	  in	  de	  regio’s	  Noord-‐	  
en	  Midden-‐Limburg.	  Via	  de	  volgende	  oproep	  werden	  mensen	  via	  de	  geschreven	  en	  digitale	  media	  
geattendeerd	  op	  de	  wedstrijd.	  
	  
Het	  PGL	  is	  op	  zoek	  naar	  oude,	  magnifieke	  bomen.	  Blikvangers	  die	  in	  de	  bloesemtijd	  weer	  van	  zich	  doen	  
spreken.	  Die	  met	  hun	  bloemenweelde	  een	  landschap	  kunnen	  oplichten.	  Maar	  ook	  in	  de	  zomerdag	  een	  
plaatje	  zijn	  als	  het	  lome	  vee	  verpozing	  zoekt	  in	  de	  schaduw	  en	  de	  vruchten	  tot	  wasdom	  komen.	  Her	  en	  
der	  staan	  nog	  zulke	  markante	  bakens.	  Solitair	  bij	  een	  oude	  boerderij	  langs	  de	  gevel.	  Aan	  het	  einde	  van	  
een	  wei.	  Op	  een	  kruising	  van	  wegen.	  Soms	  als	  een	  relict	  van	  wat	  ooit	  een	  grote	  boomgaard	  moet	  zijn	  
geweest.	  Soms	  ingeklemd	  tussen	  de	  bebouwing,	  soms	  eenzaam	  in	  een	  verder	  open	  landschap.	  	  
	  
Groen	  erfgoed	  
Oude	  fruitbomen	  vertellen	  het	  verhaal	  van	  de	  hand	  van	  de	  mens.	  Naar	  die	  relatie	  is	  het	  Pomologisch	  
Genootschap	  op	  zoek.	  Naar	  bomen	  met	  historie.	  Bomen	  die	  gewaardeerd	  worden	  als	  ras,	  vanwege	  de	  
vrucht,	  maar	  ook	  gewaardeerd	  om	  zijn	  groei	  en	  bloeiwijze	  maar	  evenzeer	  van	  de	  mens	  die	  jaar	  in	  jaar	  
uit	  heeft	  omgezien	  naar	  de	  boom.	  Die	  zorg	  is	  nog	  altijd	  zicht-‐	  en	  beleefbaar.	  Zichtbaar	  aan	  de	  mooi	  
gesnoeide	  vorm,	  de	  prachtige	  vruchten	  die	  het	  nog	  steeds	  voortbrengt	  en	  beleefbaar	  aan	  de	  hand	  van	  
het	  verhaal.	  Uiteindelijk	  gaat	  het	  ons	  om	  een	  goed	  onderhouden	  boom	  die	  exemplarisch	  is	  voor	  het	  
rentmeesterschap	  van	  de	  eigenaar.	  Een	  boom	  als	  een	  erfstuk.	  Een	  boom	  die	  ook	  nieuwe	  generaties	  
kan	  inspireren.	  ‘	  
	  
Een	  groot	  verhaal	  in	  alle	  edities	  van	  Dagblad	  De	  Limburger	  maakte	  het	  een	  en	  ander	  los.	  Het	  was	  een	  
genot	  om	  de	  vele	  inzendingen	  door	  te	  nemen.	  Soms	  was	  het	  slechts	  een	  summier	  verhaal,	  anderen	  
hadden	  foto’s,	  anekdotes	  en	  zelfs	  krantenknipsels	  bijgevoegd.	  
	  
	  
Eerste	  selectie	  
	  
Uiteindelijk	  mochten	  we	  zestien	  reacties	  ontvangen.	  
Er	  vielen	  direct	  al	  enkele	  af	  omdat	  ze	  volgens	  de	  jury	  niet	  voldeden	  aan	  de	  gehanteerde	  normen.	  Er	  
bleef	  nog	  steeds	  een	  indrukwekkend	  aantal	  bomen	  over.	  De	  jury	  besloot	  om	  de	  overgebleven	  bomen	  
te	  gaan	  bekijken.	  Daarbij	  werden	  de	  eerder	  genoemde	  criteria:	  soort	  boom,	  onderhoudstoestand,	  
zichtbaarheid	  vanaf	  de	  openbare	  weg	  dan	  wel	  de	  toegankelijkheid	  tot	  de	  boom	  aangehouden.	  Voorts	  
waren	  we	  ook	  op	  zoek	  naar	  de	  boom	  en	  de	  daarbij	  horende	  landschappelijke	  en	  cultuurhistorische	  
context.	  De	  diepte	  van	  de	  tijd	  zou	  je	  ook	  aan	  deze	  boom	  en	  het	  geheel	  moeten	  kunnen	  aflezen.	  Dat	  
was	  de	  opgave.	  
	  
De	  volgende	  bomen	  zijn	  bezocht:	  

	  
	  
1. Rosenhofje	  Swalmen-‐Asselt	  
	  
	  
Op	  het	  moment	  dat	  je	  vanaf	  de	  aan	  de	  Maas	  gelegen	  
Pastoor	  Pinckerstraat	  (beschermd	  dorpsgezicht)	  naar	  Op	  



de	  Berg	  draait	  zie	  je	  aan	  de	  westkant	  een	  achtertuin	  met	  fruitbomen.	  De	  genomineerde	  boom	  is	  een	  
imposante	  Hedelfinger-‐kers.	  In	  het	  voorjaar	  moet	  de	  bloesem	  een	  prachtig	  gezicht	  opleveren	  voor	  de	  
vele	  voorbijgangers.	  De	  boom	  ziet	  er	  goed	  verzorgd	  en	  zeer	  gezond	  uit.	  Dat	  is	  te	  danken	  aan	  de	  
eigenaar	  Vic	  Mostart	  die	  zorg	  draagt	  voor	  de	  snoei	  van	  de	  boom.	  De	  eigenaresse,	  Vera	  Mostart	  geeft	  in	  
een	  toelichting	  aan	  dat	  de	  tijdelijke	  bewoners	  van	  hun	  vakantiehuis	  niet	  weten	  wat	  hen	  overkomt	  als	  
ze	  kilo’s	  kersen	  kunnen	  en	  mogen	  plukken.	  Gastvrij	  als	  ze	  is,	  meldt	  ze	  dat	  er	  genoeg	  is	  voor	  iedereen.	  
Zelf	  maken	  ze	  er	  vlaai,	  likeur	  en	  jam	  van.	  De	  rest	  van	  het	  jaarlijkse	  feestmaal	  gunnen	  ze	  aan	  de	  vogels.	  
De	  jury	  was	  onder	  de	  indruk	  van	  de	  boom.	  Een	  minpuntje	  was	  dat	  de	  boom	  ingeklemd	  staat	  tussen	  
andere	  bomen	  en	  vanaf	  de	  openbare	  weg	  enigszins	  wegvalt	  bij	  de	  andere	  bomen.	  Met	  recht	  is	  deze	  
groene	  oase	  aan	  de	  rand	  van	  Asselt	  aangewezen	  als	  ‘hoogwaardig	  landschappelijk	  groen’.	  	  
	  
	  
2. Beesel	  Landgoed	  Heidenheim	  

	  

	  
	  
In	  Beesel,	  Groenste	  Dorp	  van	  Nederland	  2014,	  raakten	  we	  geïmponeerd	  door	  Landgoed	  Heidenheim.	  
Het	  uit	  1868	  daterend	  landgoed	  Heidenheim	  in	  Beesel	  dankt	  haar	  bestaan	  aan	  de	  barones	  Michiels	  van	  
Kessenich,	  de	  eigenaresse	  van	  het	  nabijgelegen	  landgoed	  Oud	  Waterloo	  die	  hier	  in	  de	  toenmalige	  
heide-‐ontginning	  een	  pachtershuis	  liet	  bouwen.	  Naast	  bos	  bestond	  het	  landgoed	  uit	  een	  park,	  vijver,	  
lanen	  en	  akker.	  	  
	  

De	  eerste	  pachter	  droeg	  niet	  alleen	  zorg	  voor	  de	  ontwatering	  van	  het	  
heidegebied,	  maar	  bekommerde	  zich	  ook	  over	  de	  aanplant	  van	  fruit-‐	  en	  
notenbomen.	  Maar	  de	  barones	  stimuleerde	  ook	  de	  teelt	  van	  asperges	  en	  
zelfs	  druiven!	  De	  schaal	  waarop	  dit	  toen	  plaatsvond,	  was	  geheel	  nieuw	  
voor	  de	  regio.	  Met	  veel	  passie	  kweet	  de	  barones	  zich	  van	  haar	  opdracht,	  
getuige	  de	  vele	  brieven	  die	  de	  huidige	  familie	  Niessen	  in	  de	  loop	  der	  jaren	  
in	  de	  diverse	  archieven	  verzameld	  heeft.	  
Van	  de	  toenmalige	  boomgaard	  bij	  het	  pachtershuis	  rest	  nu	  nog	  slechts	  een	  
perenboom,	  die	  volgens	  de	  
vader	  van	  Marc	  Niessen	  
ongeveer	  100	  jaar	  oud	  zou	  
moeten	  zijn.	  De	  boom	  ziet	   er	  

redelijk	  goed	  verzorgd	  uit.	  De	  locatie	  van	  	  
de	  boom	  tegenover	  het	  pachtershuis	  is	  redelijk	  uniek	  te	  
noemen.	  Ook	  de	  aan	  het	  PGL	  overgedragen	  
archiefdocumenten	  met	  correspondentie	  aan	  het	  
Pomologischen	  Institut	  in	  Reutlingen	  (plantlijsten	  en	  
opbrengsten)	  zijn	  de	  moeite	  van	  een	  verder	  onderzoek	  
waard.	  Dat	  geldt	  nog	  veel	  meer	  voor	  een	  groepsbezoek	  aan	  dit	  prachtig	  landgoed.	  	  



Sinds	  1930	  wordt	  het	  landgoed	  agrarisch	  geëxploiteerd	  door	  de	  familie	  Niessen.	  In	  1998	  begon	  de	  
familie	  met	  het	  herstel	  en	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  aanwezige	  natuur-‐	  en	  erfgoedwaarden	  en	  de	  
aankoop	  en	  het	  herstel	  van	  de	  beukenoprijlaan,	  het	  onderhoud	  van	  de	  bossen	  en	  de	  aanleg	  van	  een	  
hoogstamboomgaard.	  Door	  het	  beheer	  in	  de	  bosranden	  zijn	  ook	  de	  vroegere	  ontginningssporen	  in	  de	  
vorm	  van	  de	  van	  aarde	  opgeworpen	  grens-‐	  en	  wildwallen	  weer	  zichtbaar	  geworden.	  Kortom,	  de	  
familie	  Niessen	  neemt	  het	  rentmeesterschap	  van	  dit	  goed	  buitengewoon	  serieus.	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
3. De	  ‘Onze	  Lieve	  Vrouwenpeer	  van	  Horst’	  

	  
In	  Horst	  op	  de	  landgoed-‐boerderijcamping	  De	  Gortmeule	  van	  Ton	  en	  Fien	  Hoeijmakers	  bezochten	  we	  
onder	  meer	  een	  negentig	  jaar	  oude	  ´Onze	  Lieve	  Vrouwepeer´.	  De	  boom	  werd	  in	  de	  jaren	  20	  met	  drie	  
andere	  fruitbomen	  op	  het	  erf	  van	  de	  400	  jaar	  oude	  boerderij	  met	  Saksische	  voorgevel	  geplant	  door	  de	  
grootvader	  van	  Ton.	  Hier	  op	  dit	  erf	  van	  dit	  Rijksmonument	  staat	  eigenlijk	  alles	  wat	  een	  karakteristieke	  
Noord-‐Limburgse	  boerderij	  moet	  hebben.	  Er	  is	  een	  stal,	  schuren,	  een	  oude	  waterput,	  bakoven,	  
moestuin	  en	  een	  prachtige	  fruitgaard.	  

Oude	  fruitrassen	  kunnen	  onder	  veel	  synoniemen	  door	  het	  leven	  
gaan,	  maar	  de	  lokaal	  bekende	  Onze	  Lieve	  Vrouwepeer	  was	  
totaal	  onbekend.	  Niet	  in	  de	  literatuur,	  noch	  bij	  fruitdeskundigen.	  	  
In	  de	  buurt	  hebben	  ze	  het	  altijd	  over	  Onze	  Lieve	  Vrouwenperen,	  
omdat	  de	  peren	  plukrijp	  zijn	  ten	  tijde	  van	  de	  processie	  met	  
Mariahemelvaart	  (15	  augustus).	  In	  de	  	  jaren	  zeventig	  hing	  	  de	  
familie	  Hoeijmakers	  een	  Mariabeeldje	  in	  een	  nisje	  aan	  de	  boom.	  	  
Dat	  was	  het	  begin	  van	  wat	  ze	  nu	  terugkijkend	  als	  hun	  
levenswerk	  zien:	  het	  herstel	  van	  de	  oude	  luister	  van	  de	  boerderij	  

en	  het	  erf	  en	  de	  liefdevolle	  ontvangst	  van	  gasten	  op	  hun	  boerderijcamping.	  Dat	  dit	  met	  doorleefde	  
bezieling	  en	  veel	  kennis	  van	  zaken	  gebeurt,	  voelt	  en	  ziet	  
iedereen	  die	  op	  dit	  gastvrije	  erf	  wordt	  ontvangen.	  De	  
filosofie	  van	  de	  familie	  Hoeijmakers	  is	  heel	  simpel:	  ‘	  De	  
wereld	  is	  van	  iedereen.	  Ik	  mag	  hier	  wonen	  en	  daarom	  is	  
iedereen	  hier	  ook	  welkom	  om	  kennis	  te	  maken	  met	  hele	  
simpele	  dingen	  die	  het	  zo	  de	  moeite	  waard	  maken’.	  
	  
In	  de	  loop	  der	  jaren	  werd	  van	  alles	  en	  nog	  wat	  
aangeplant.	  	  Het	  was	  dan	  ook	  niet	  voor	  niets	  dat	  de	  
familie	  Hoeijmakers	  in	  2005	  tot	  erf-‐ambassadeurs	  voor	  Noord	  en	  Midden-‐Limburg	  werden	  
uitgeroepen.	  Een	  functie	  die	  ze	  nog	  steeds	  met	  veel	  verve	  en	  kennis	  van	  zaken	  vervullen.	  
Voorbijgangers	  en	  gasten	  voelen	  ook	  direct	  aan	  dat	  de	  zaken	  hier	  tot	  in	  detail	  kloppen.	  	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Een	  apart	  verhaal	  is	  het	  onze	  lieve	  vrouwenbeeldje	  in	  een	  nisje	  dat	  Ton	  in	  de	  jaren	  zeventig	  aanbracht.	  
Het	  herinnert	  de	  eigenaar	  aan	  zijn	  moeder,	  maar	  ook	  aan	  het	  ongeluk	  dat	  hem	  als	  driejarige	  
overkwam,	  toen	  hij	  een	  pot	  met	  kokende	  peren	  over	  zich	  heen	  kreeg	  en	  met	  enorme	  brandwonden	  in	  
het	  Gasthuis	  belandde.	  De	  genezing	  van	  zijn	  brandwonden	  schrijft	  hij	  nu	  toe	  aan	  snelle	  actie	  van	  zijn	  
moeder	  en	  haar	  helderheid	  van	  geest.	  Maar	  ook	  aan	  haar	  vroomheid,	  want	  in	  die	  periode	  bad	  ze	  veel	  
voor	  een	  voorspoedige	  genezing.	  Vroeger	  ging	  de	  OLV-‐peer	  met	  rogge,	  haver,	  boerenwormkruid	  en	  
bijvoet	  ook	  in	  de	  kroedwusj.	  	  
	  
Het	  was	  nog	  een	  hele	  zoektocht	  naar	  de	  meest	  gangbare	  benaming	  voor	  deze	  Onze	  Lieve	  Vrouwepeer.	  
Op	  basis	  van	  de	  vruchtkenmerken,	  de	  boom	  (zeer	  steile	  groeier,	  met	  zwaar,	  stug	  en	  weinig	  vertakt	  
hout)	  en	  het	  vroege	  tijdstip	  van	  de	  oogst,	  herkenden	  meerdere	  deskundigen	  er	  de	  Noord-‐Hollandse	  
Suikerpeer	  in.	  Een	  vruchtboom	  die	  in	  het	  verleden	  vrij	  veel	  voorkwam.	  Het	  ras	  werd	  veel	  geëxporteerd	  
naar	  Engeland,	  maar	  in	  Nederland	  niet	  zo	  gewaardeerd.	  De	  peer	  gaat	  verder	  ook	  door	  het	  leven	  als	  
Reint	  Huismanpeer	  of	  Koningspeer.	  	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



4. Venray	  Castenray	  
	  

	  
In	  Venray	  in	  het	  kerkdorp	  Castenray	  bezochten	  we	  een	  
imposante,	  behoorlijk	  oude	  perenboom	  op	  een	  met	  veel	  
gevoel	  voor	  stijl	  gehandhaafde	  erf	  van	  een	  voorname	  
boerderij	  uit	  1930.	  Hier,	  aan	  de	  Tunnelweg,	  wordt	  al	  sinds	  
1680	  geboerd.	  De	  leeftijd	  van	  de	  forse,	  prachtig	  
uitgegroeide	  boom	  is	  onbekend.	  Eigenaar	  Ties	  Dinghs	  (65)	  
werd	  hier	  geboren	  en	  heeft	  de	  boom	  in	  deze	  omvang,	  net	  
als	  zijn	  vader	  nooit	  anders	  gekend.	  Naar	  de	  leeftijd	  van	  de	  
boom	  moet	  het	  PGL	  gissen.	  Dat	  gold	  tot	  voor	  kort	  ook	  
voor	  de	  ras-‐naam	  die	  onbekend	  was,	  maar	  een	  zoektocht	  
door	  diverse	  fruitkenners	  van	  het	  PGL	  (tot	  in	  België	  toe),	  
blijkt	  dat	  het	  om	  de	  sterk	  groeiende	  perenboom	  van	  het	  
ras	  Beurré	  Diel	  moet	  gaan.	  Deze	  peer	  gaat	  ook	  door	  het	  
leven	  als	  Meloenpeer,	  Beurré	  Royal	  of	  Dreitoren.	  Deze	  
naam	  verwijst	  naar	  de	  kwekerij	  TroisTours,	  maar	  is	  ook	  
heel	  

toepasselijk	  voor	  de	  vorm	  van	  de	  boom.	  Een	  jurylid	  
stelde	  direct	  vast	  dat	  het	  leek	  alsof	  er	  twee	  bomen	  
boven	  op	  elkaar	  gestapeld	  staan.	  	  
De	  familie	  Dinghs	  is	  letterlijk	  vergroeid	  met	  de	  
boom.	  ‘Hij	  hoort	  erbij.	  Net	  als	  de	  mensen	  en	  dieren	  
op	  en	  rond	  de	  boerderij.	  Elk	  voorjaar	  weer	  
verlangen	  we	  naar	  enorme	  bloemenpracht.	  In	  de	  
zomerdag	  geniet	  men	  hier	  van	  de	  koelte	  en	  knoopt	  
men	  weer	  de	  schommel	  aan.	  Nu	  voor	  de	  
kleinkinderen.	  Maar	  die	  schommel	  hangt	  er	  al	  
generaties	  lang.	  Met	  recht	  geeft	  Ties	  Dinghs	  hoog	  op	  van	  de	  smaak	  en	  kwaliteit	  van	  de	  frisse	  
handpeer.	  Elk	  najaar	  plukte	  hij	  ’s	  ochtends	  een	  lekker	  frisse	  peer	  voor	  bij	  de	  lunch.	  En	  al	  hoewel	  de	  
boom	  een	  dagje	  ouder	  wordt,	  is	  de	  eigenaar	  er	  van	  overtuigd	  dat	  de	  boom	  hem	  ook	  nog	  wel	  zal	  
overleven,	  want	  het	  levend	  monument	  staat	  er	  nog	  altijd	  fier	  bij.	  
Aan	  de	  tuin	  is	  zelfs	  voor	  een	  leek	  onmiddellijk	  duidelijk	  dat	  hier	  mensen	  wonen	  met	  hart	  voor	  alles	  wat	  
groeit	  en	  bloeit.	  Helaas	  is	  de	  fraaie	  boom	  vanaf	  de	  openbare	  weg	  moeilijk	  te	  zien.	  Eenmaal	  achterom	  is	  
de	  boom	  absoluut	  een	  feest	  voor	  de	  ogen.	  

	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  



5. Well	  
	  
Het	  was	  even	  zoeken.	  De	  weg	  (de	  Paad)	  was	  ook	  met	  
Tom-‐Tom	  moeilijk	  te	  vinden.	  Deze	  perenboom	  staat	  
eenzaam	  in	  een	  weiland	  met	  paarden.	  Een	  hachelijke	  
combinatie.	  Gelukkig	  is	  de	  boom	  beschermd	  met	  een	  
hekwerkje	  van	  draad.	  De	  boom	  is	  goed	  onderhouden	  
en	  hoewel	  circa	  80	  jaar	  oud	  oogt	  hij	  nog	  erg	  vitaal.	  	  
	  
	  
	  
	  

De	  huidige	  eigenaren	  weten	  te	  vertellen	  dat	  Ome	  
Gradje	  de	  boom	  altijd	  goed	  verzorgd	  heeft.	  
Indachtig	  zijn	  laatste	  wens	  strooiden	  ze	  de	  as	  van	  
de	  overleden	  eigenaar	  (92)	  ook	  onder	  de	  boom	  uit.	  
Het	  ras	  was	  onbekend.	  Deze	  fraaie	  boom	  staat	  
eenzaam	  in	  het	  landschap	  waar	  Ome	  Gradje	  een	  
waardige	  rustplaats	  kreeg.	  
	  
	  
6. Horst	  America	  Schaapherderweg	  

	  
	  
Een	  geval	  apart	  is	  een	  heel	  oude	  moerbei	  aan	  de	  
Schaapsherderweg	  in	  Horst-‐America,	  nabij	  de	  voormalige	  
stortplaats	  Zuringspeel.	  De	  straatnaam	  zegt	  het	  al.	  De	  omgeving	  
van	  deze	  boom	  is	  helemaal	  Peel.	  Veel	  zandgrond,	  een	  voormalig	  
veen	  en	  heidegebied.	  En	  dan	  staat	  er	  plotseling	  aan	  de	  
Schaapherderweg,	  een	  werkelijk	  immense	  Moerbeiboom.	  De	  
boom	  moet	  stokoud	  zijn.	  De	  heer	  Derks	  verhaalt	  dat	  de	  boom	  bij	  
een	  verbouwing	  in	  het	  
begin	  van	  de	  vorige	  	  

	  
eeuw	  door	  paarden	  met	  wortel	  en	  al	  uitgetrokken	  is	  en	  
enkele	  dagen	  aan	  de	  weg	  heeft	  gelegen.	  Het	  was	  
grootmoeder	  die	  dat	  zonde	  vond	  en	  met	  succes	  pleitte	  voor	   de	  
herplant	  van	  de	  boom.	  Immers,	  de	  kinderen	  klommen	  er	  
altijd	  zo	  graag	  in.	  De	  boom	  kreeg	  vervolgens	  een	  nieuwe	  
kans	  op	  deze	  groeiplek.	  Hij	  is	  weliswaar	  oud	  en	  lijkt	  
versleten,	  maar	  hij	  brengt	  nog	  ieder	  jaar	  veel	  vruchten	  op	  
voor	  de	  jam	  en	  gelei.	  	  
De	  boom	  staat	  vlak	  langs	  de	  openbare	  weg	  en	  de	  takken	  hangen	  aan	  een	  zijde	  tot	  op	  de	  grond.	  Er	  zijn	  
diverse	  pogingen	  door	  boomkwekers	  ondernomen	  om	  enten	  van	  deze	  boom	  te	  nemen,	  maar	  dat	  bleef	  

tot	  op	  heden	  zonder	  tastbaar	  resultaat.	  De	  eigenaar	  kon	  zelfs	  
nog	  enkele	  cocoonen	  van	  de	  moerbeirups	  laten	  zien.	  Ze	  waren	  
weliswaar	  niet	  afkomstig	  uit	  Nederland	  maar	  past	  wel	  prima	  bij	  
deze	  aparte	  boom.	  Al	  met	  al	  is	  het	  een	  heel	  bijzondere	  boom,	  
zeker	  in	  een	  omgeving	  waar	  zo’n	  boom	  in	  het	  geheel	  niet	  
verwacht	  wordt.	  
	  
	  



7. Panningse	  Peer	  
	  

	  
Ook	  hier	  gaat	  het	  om	  een	  
oude	  perenboom	  in	  de	  
voortuin	  aan	  de	  Vosberg	  in	  
Panningen.	  De	  eigenaresse,	  
mevrouw	  Mia	  Janssen-‐
Backus	  wordt	  elk	  jaar	  weer	  
heel	  blij	  van	  de	  boom.	  In	  
het	  voorjaar	  met	  zijn	  bloei	  
en	  in	  het	  najaar	  als	  hij	  vol	  
vruchten	  hangt.	  De	  boom	  
zal	  in	  het	  voorjaar	  bloeiend	  

beslist	  een	  blikvanger	  zijn.	  De	  boom	  is	  zeer	  goed	  verzorgd	  en	  ziet	  er	  
vitaal	  uit.	  Ook	  hier	  hebben	  we	  het	  ras	  helaas	  niet	  kunnen	  achterhalen.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

8. Perenduo	  aan	  Stad	  in	  Ospel	  (Nederweert)	  
	  

Dan	  het	  verhaal	  van	  de	  twee	  imposante	  perenbomen	  die	  in	  Ospel	  in	  Nederweert	  	  aan	  ‘Stad’	  die	  nu	  op	  
vier	  te	  koop	  staande	  bouwpercelen	  staan.	  Het	  gaat	  om	  twee	  bij	  de	  eigenaar	  Jo	  Meewis	  (73),	  een	  
voormalige	  bakker,	  onbekende	  perenbomen.	  Volgens	  de	  familie-‐overlevering	  kunnen	  de	  bomen	  wel	  
200	  jaar	  oud	  zijn.	  Een	  van	  de	  peren	  betreft	  een	  ‘Limburgse	  ooftepeer’.	  Anders	  hebben	  ze	  hem	  nooit	  
genoemd.	  Als	  bakker	  heeft	  hij	  de	  peren	  eenmaal	  gebruikt	  op	  de	  vlaai,	  maar	  dat	  was	  geen	  succes.	  ´De	  
vruchten	  waren	  te	  klein.	  Het	  drogen	  ging	  verder	  wel	  goed,	  maar	  de	  smaak	  hield	  niet	  over.	  De	  mensen	  
van	  het	  openluchtmuseum	  hebben	  ook	  nog	  een	  keer	  een	  hele	  vracht	  
vruchten	  gehaald	  voor	  op	  de	  vlaai,	  maar	  zijn	  verder	  nooit	  meer	  
teruggekomen´.	  Zijn	  vader	  (ook	  bakker,	  net	  als	  diens	  vader)	  heeft	  de	  
peren	  nooit	  gebruikt	  
Meewis	  weet	  dat	  enorm	  veel	  mensen	  begaan	  zijn	  met	  de	  bomen.	  
Wanneer	  ze	  bloeien	  dan	  worden	  er	  volgens	  hem	  wel	  meer	  dan	  100	  foto’s	  
gemaakt.	  Gesnoeid	  of	  verzorgd	  zijn	  ze	  nooit.	  Ze	  hebben	  volgens	  hem	  wel	  
zijn	  beste	  tijd	  gehad.	  Wel	  maakt	  hij	  en	  zijn	  broer	  zich	  bij	  elke	  storm	  zorgen	  
over	  de	  schade	  die	  ze	  nadien	  mogelijk	  aantreffen.	  	  
Meevis	  is	  met	  recht	  trots	  op	  de	  bomen,	  die	  overigens	  ook	  eigendom	  zijn	  van	  andere	  familieleden.	  Hij	  
hoopt	  ook	  dat	  de	  bomen	  nog	  lang	  blijven	  staan.	  Maar	  is	  ook	  realist	  genoeg.	  Mensen	  die	  hem	  komen	  
vertellen	  dat	  ze	  nooit	  geruimd	  of	  gekapt	  mogen	  worden,	  krijgen	  het	  advies	  om	  de	  bomen	  met	  het	  
perceel	  te	  kopen,	  want	  dan	  kunnen	  zij	  er	  mee	  doen	  wat	  ze	  willen’.	  	  	  
	  
	  
	  



9. Juttepeer	  van	  Puine	  in	  Altweerterheide	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Bij	  ‘Puine’	  tussen	  de	  kerkdorpen	  Altweerterheide	  en	  Stramproy	  staat	  een	  meer	  dan	  monumentale	  
Juttepeer.	  Deze	  breed	  uitgegroeide	  perenboom	  beschikt	  beslist	  over	  de	  benodigde	  x-‐factor.	  Weert,	  de	  
groenste	  stad	  van	  Europa,	  mag	  dan	  ook	  met	  recht	  trots	  zijn	  op	  dit	  monument	  in	  haar	  buitengebied.	  
Met	  zijn	  16	  meter	  hoogte,	  torent	  hij	  fors	  boven	  voormalige	  langgevelboerderij	  uit.	  Zeker	  in	  het	  
voorjaar	  is	  de	  imposant	  gekroonde	  boom	  een	  zeer	  markant	  punt	  in	  het	  landschap	  aan	  het	  dal	  van	  de	  
Tungelroyse	  beek.	  De	  boom	  wordt	  al	  meer	  dan	  130	  jaar	  gewaardeerd.	  De	  ´ooft	  vlaai	  met	  veul	  spies´	  
die	  de	  gastvrije	  	  Puine	  Miet´,	  een	  van	  de	  voormalige	  bewoners	  met	  gasten	  deelde	  was	  vermaard.	  De	  
huidige	  eigenaren	  John	  en	  Hilde	  van	  Dael	  kunnen	  met	  veel	  smaak	  vertellen	  over	  de	  geschiedenis	  van	  
de	  boom.	  Vijf	  jaar	  terug	  kwam	  de	  boom	  als	  mooiste	  fruitboom	  uit	  de	  bus	  in	  de	  plaatselijke	  
bomenverkiezing.	  	  In	  goede	  jaren	  levert	  de	  peer	  nog	  altijd	  zo’n	  dikke	  twintig	  kruiwagens	  aan	  fruit	  op.	  
Ook	  vlinders,	  egels	  en	  vogels	  profiteren	  van	  het	  feestmaal	  dat	  de	  boom	  hen	  elk	  jaar	  bereid.	  
Vermoedelijk	  is	  de	  boom	  rond	  1880	  geplant	  bij	  de	  geboorte	  van	  een	  dochter.	  De	  boerderij	  op	  die	  plek	  
aan	  de	  rand	  van	  het	  toen	  nog	  immense	  moeras	  van	  het	  Wijffelterbroek	  was	  in	  die	  periode	  niet	  meer	  
dan	  een	  lemen	  hut	  van	  wilgentenen.	  	  
Het	  is	  wel	  een	  boom	  die	  het	  nodige	  heeft	  meegemaakt.	  Een	  brand	  na	  een	  blikseminslag	  nog	  voor	  
1960.	  De	  schade	  was	  overigens	  beperkt	  tot	  een	  enorme	  tak	  die	  daarbij	  afgezaagd	  is.	  Daarna	  hoogde	  de	  
toenmalige	  eigenaar	  de	  tuin	  en	  de	  oprit	  van	  het	  huis	  en	  de	  voet	  van	  de	  boom	  met	  een	  meter	  op.	  
Wonderlijk	  genoeg	  overleefde	  de	  boom	  dit,	  zodat	  voorbijgangers	  nog	  steeds	  kunnen	  genieten	  van	  
deze	  karakteristieke	  blikvanger	  in	  het	  cultuurlandschap	  van	  Weert.	  	  



	  
	  

	  
	  

10. Serums	  Striepke	  Kronenberg	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
In	  Kronenberg	  in	  een	  prachtige	  boomgaard	  bij	  de	  familie	  Draak	  staat	  de	  moederboom	  van	  het	  Serums	  
Striepke.	  	  Een	  lokale	  appel,	  die	  in	  deze	  regio	  een	  ware	  herintroductie	  kreeg	  door	  de	  energieke	  
tussenkomst,	  het	  elan	  en	  de	  daadkracht	  van	  de	  Groengroep	  Sevenum.	  De	  boom	  in	  een	  verder	  nog	  niet	  
zo	  lang	  geleden	  nieuwe	  aangeplante	  hoogstamboomgaard	  aan	  de	  Simonsstraat	  is	  geen	  fraai	  
exemplaar	  meer.	  Desondanks	  oogt	  de	  boom	  nog	  redelijk	  vitaal.	  De	  ouderdom	  van	  de	  boom	  wordt	  
geschat	  op	  circa	  40	  jaar.	  Een	  bijzondere	  is	  toch	  wel	  deze	  moederboom,	  mede	  door	  het	  initiatief	  van	  de	  
mensen	  van	  de	  groengroep	  nogal	  wat	  nakomelingen	  kreeg	  in	  de	  regio.	  Opvallend	  verder	  dat	  die	  
vruchtbaarheid	  niet	  beperkt	  bleef	  tot	  het	  fruit.	  In	  een	  holte	  van	  de	  boom	  nestelde	  tot	  voor	  enkele	  
jaren	  terug	  nog	  een	  paartje	  steenuilen	  met	  jongen.	  De	  steenuilen	  wonen	  nog	  steeds	  rond	  de	  boerderij.	  
	  
	  



Conclusie	  
	  	  
De	  jury	  vond	  het	  een	  waar	  genoegen	  om	  deze	  bomen,	  een	  aantal	  eigenaren	  en	  hun	  verhalen	  te	  mogen	  
ontmoeten.	  De	  ervaring	  leert	  dat	  er	  in	  de	  regio	  Noord-‐	  en	  MiddenLimburg	  nog	  tal	  van	  waardevolle	  
bomen	  staan.	  Bovendien	  hebben	  we	  gemerkt	  dat	  er	  met	  veel	  kennis	  van	  zaken	  bomen	  onderhouden	  
worden.	  Om	  uit	  al	  die	  inzendingen	  een	  keuze	  te	  maken	  leek	  in	  het	  begin	  zwaar.	  Maar	  na	  het	  nodige	  
overleg,	  kwamen	  we	  tot	  een	  finale	  drie.	  
	  
Na	  rijp	  beraad	  heeft	  de	  jury	  besloten	  dat	  de	  volgende	  drie	  markante	  peren	  in	  aanmerking	  zouden	  
komen	  voor	  de	  titel	  Fruitboom	  van	  het	  Jaar	  2014,	  te	  weten	  de	  Beurre	  Diel	  in	  Castenray,	  de	  Juttepeer	  in	  
Weert	  en	  de	  Onze	  Lieve	  Vrouwepeer	  op	  het	  landgoed	  de	  Gortmeule	  in	  Horst.	  	  
	  
Maar	  daarmee	  was	  de	  klus	  nog	  niet	  geklaard.	  Er	  moest	  een	  winnaar	  komen.	  Gelukkig	  had	  de	  jury	  
vooraf	  duidelijke	  criteria	  opgesteld.	  Dat	  helpt	  bij	  de	  uiteindelijke	  keuze.	  Maar	  hoe	  zwaar	  weeg	  je	  de	  
fraai	  onderhouden	  vorm	  van	  boom	  af	  tegen	  een	  schitterende	  ligging.	  Of	  wat	  weegt	  zwaarder:	  het	  
verhaal	  van	  de	  eigenaar	  of	  de	  knoestige	  vormen	  van	  een	  zeer	  oude	  boom,	  die	  het	  nodige	  heeft	  
doorgemaakt	  en	  nog	  altijd	  gekoesterd	  wordt	  vanwege	  zijn	  verschijningsvorm	  en	  de	  vruchten	  die	  hij	  
geeft.	  
	  
Uiteindelijk	  was	  de	  jury	  het	  eens:	  er	  was	  een	  plek	  alles	  compleet	  was:	  de	  boom,	  de	  omgeving,	  het	  
onderhoud	  en	  zeker	  de	  plek	  van	  de	  boom,	  maar	  vooral	  het	  verhaal	  van	  deze	  boom.	  En	  daarom	  is	  de	  
terechte	  winnaar	  van	  de	  fruitboom	  van	  het	  jaar	  2014	  geworden……………	  
	  
	  	  De	  ‘Onze	  Lieve	  Vrouwepeer	  van	  Horst’	  
	  
Op	  deze	  plek,	  bij	  deze	  boom	  voelt	  iedereen	  hoe	  verbonden	  de	  bewoners	  zijn	  met	  het	  groen	  op	  en	  rond	  
het	  erf.	  	  Hij	  staat	  centraal	  op	  een	  liefdevol	  beheerd,	  eeuwenoud	  erf.	  De	  plek	  is	  vrij	  toegankelijk.	  Hij	  ligt	  
zelfs	  aan	  de	  binnenweg.	  Bovendien	  is	  het	  verhaal	  van	  de	  hier	  bekende	  Onzelievevrouwe	  peer	  heel	  
bijzonder.	  Op	  en	  rond	  de	  boom	  komt	  heel	  veel	  bij	  elkaar.	  We	  zien	  hier	  de	  armoede	  van	  de	  Peelgrond,	  
maar	  ook	  de	  Roomse	  wortels	  die	  net	  zozeer	  behoren	  tot	  de	  ziel	  van	  deze	  regio.	  Verder	  goed	  afleesbaar	  
de	  enorme	  werklust	  en	  ondernemingszin	  van	  generaties	  die	  heel	  harmonieus	  hebben	  genoten	  van	  het	  
ritme	  van	  het	  leven.	  Dit	  en	  andere	  zaken	  zijn	  hier	  nog	  duidelijk	  leesbaar	  aanwezig.	  	  
Overal	  op	  het	  erf	  zien	  we	  de	  zorgende	  hand	  van	  de	  mens.	  Sinds	  het	  midden	  van	  de	  jaren	  zeventig	  
spant	  de	  familie	  zich	  met	  verve	  in	  voor	  het	  behoud	  van	  dit	  groene	  erfgoed.	  Een	  terechte	  winnaar!	  
	  
De	  tweede	  en	  derde	  prijs	  mogen	  er	  ook	  zijn.	  Ook	  die	  bomen	  hebben	  een	  diepe	  indruk	  op	  de	  jury	  
gemaakt.	  	  
Tenslotte	  wil	  de	  jury	  nog	  een	  winnaar	  in	  de	  buitencategorie	  aanwijzen,	  en	  dat	  is	  de	  Moerbeiboom	  in	  
Horst	  America.	  Een	  hele	  bijzondere	  cultuurboom	  die	  ook	  al	  generaties	  lang	  gekoesterd	  wordt	  op	  een	  
plek	  waar	  je	  zo´n	  boom	  zeker	  niet	  verwacht.	  	  	  
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Het	  Pomologisch	  Genootschap	  Limburg	  	  
zet	  zich	  in	  voor	  het	  behoud	  van	  de	  	  

Limburgse	  hoogstam-‐	  en	  fruitcultuur.	  



	  
	  
	  
	  
	  


