
Van Boom tot Bord
Oogsttijdstip, bewaarbaarheid, smaak en toepassingsmogelijkheden van oude fruitrassen

Smaak Toepassing
Vroeg 
(aug)

Midden
(sept)

Laat 
(okt)

Zome
r

Herfst 
(10/12

)

Winter 
(1/3)

Voorjaa
r (4/5)

Allington Pippin x x x Geelwit, fijn korrelig, vast, saprijk vruchtvlees met 
ananas achtig aroma (na bewaring)

Handappel, ook bakappel die vormvast blijft

Allunderkes
Ananas Reinette x 

wind-
vast

x x Kleine vrucht, Geelwit, zeer saprijk, vast vruchtvlees 
met ananasachtig aroma, sterker bij bewaring. Rijk 
aan vitiamine C. zoetzure smaak

Handappel, sap en appeltaart

Anna Boelens x x Wit, zacht, matig saprijk vruchtvlees, zachtzuur met 
licht anijsaroma

Handappel, lijkt qua smaak op cox’s orange pippin

Anna van Ziewent
Api Noir x 

wind-
vast

x x Kleine vrucht Groenachtig, wit vruchtvlees met 
roodkleuring onder schil, zacht, zachtzure 
aromatische smaak

Hand en keukenappel. Kan bij bewaren melig 
worden.

Baumannn’s Reinette x
wind-
vast

x x Groot, geelwit vlees, fijn, stevig en knapperig, zeer 
saprijk, met wijnzure kruidige aardbei smaak

Hand, keuken, sap en drogen, goed bewaarbaar

Beauty of Bath x 
vroege 

val

x Kleine vrucht, geelachtig, saprijk vruchtvlees, 
zachtzuur, aangenaam aroma

Handappel. Wordt snel melig. 

Benoni x x Stevig, knapperig  vruchtvlees, zoetzuur met ananas 
smaak, sappig, aromatisch

Handappel en voor appeltaart

Berner Rosenapfel x 
wind-
vast

x x x Groengeelwit vruchtvlees, met roodkleurige 
adertjes. Zeer sappig, aangename zoet wijnzure 
smaak met framboosachtige geur

Handappel, keuken en sapbereiding. Kleurt snel 
bruin. 

Bismarck x x x Wit vruchtvlees, vast, vrij saprijk, zuur/ wrang, 
weing aroma 

Keukenappel voor moes, combineert goed met kaas 
bij vers als hand, goed bewaarbaar. Kan melig 
worden. 

Blenheim Orange x x x Geelachtig korrelig vruchtvlees, los, zachtzuur, 
saprijk met goed aroma. Notige smaak.

Handappel maar vooral in de keuken. Geeft stijve 
moes. Ook prima voor cider.

Bloemeezoet/ Bloemzoet x  
vroege 

val

x Zacht, vast en zoet, iets droog en wit vruchtvlees 
kleur. 

Keukenappel, stoven en drogen. Kookt snel kapot

Bloemzure
Brabantse Bellefleur x x x x Klein. Zachtzuur, weinig sappig, lekker aroma Handappel en keukenappel

Oogst Gebruik Bewaarbaarheid
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Bramley's Seedling x x x x Grote vrucht.  Wit, grof scherpzuur, sappig 
vruchtvlees met beetje citroen smaak. 

Keukenappel  voor taart, kruimel en chutneys en 
sauce en cider

Cellini x x Zure, anijsachtige smaak. Knapperig, sappig wit 
korrelig vruchtvlees

Keuken (moes) en cider

Court Pendu Douce x x x x Wit, fijn korrelig en knapperig. Sappig, zoet en 
aromatisch

Handappel

Court Pendu Gris/ fenouillet 
rouge

x x x Bleekwit, fijn korrelig, stevig en knapperig. Tamelijk 
sappig, erg zoet met muskus achtige drop geur. 
Licht bittere nasmaak. 

Handappel en cider

Court Pendu Plat x x x Gelig vlees. Weing sappig, zoet, intens fruitig met 
anijs nasmaak. Hoog vitamine C 

Handappel

Cox’s Pomona x x Groenachtig wit, lichtzuur, saprijk, zacht met weinig 
aroma

Keuken (bakken en appelmoes), sap

Cox's Orange Pippin x x x Roomkleurig vlees, stevig, erg sappig en zoet, 
scherp, aromatisch. Kruidige, zeer complexe smaak 
met hinten van peer, meloen en sinaasappel. Hoog 
vitamine C gehalte  

Handappel bewaren verbetert smaak maar verlies 
aan knapperigheid

Dijkmanszoet x x Wit zoet en droog Keuken
Drentse Bellefleur x x Sappig, knappig, zoetzuur Hand en keuken
Dubbele Bellefleur x x x Los,geel,vrij droog zachtzuur vruchtvlees zonder 

aroma
Keuken en sap

Dubbele grauwe Gulderling

Early Victoria x x Vast, wit, saprijk, scherpzuur Moes

Eethense Wijnappel
Eijsdener Klumpke x x x Stevig, zuur, sappig, wit vruchtvlees met typische 

gewaardeerde smaak
Hand en keuken

Ellison’s Orange x x Los, witachtig groen, zacht smeltend, saprijk, 
zachtzuur met typisch zuurtjes/ anijs aroma

Handappel, keuken (appelbollen), sap

Engelsche Winter Goud 
Pearmain

x x x Geelachtig wit, vast, knapperig , saprijk, zachtzuur 
met bijzonder/ notig/ amandel aroma

Keuken (bakken: tarte tatin), sap/cider 
Kleurt snel bruin bij aansnijden

Framboosappel (gestreepte 
Rode herfst Calville)

x x x Zeer geurig (rins framboosachtig)en saprijk Hand en keuken

Franse Zure x x x Zeer vast, scherpzuur Moes
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Freiherr von Berlepsch/ ook 
rode mutant

x x Zeer sappig, vast, zoetzuur met bijzonder fruitig 
kruidig/ ananas aroma. Hoog vitamine C en phenol 
gehalte

Keuken, cider, hand

Gamerse Zure x x Groot, fris zuur, stootgevoelig Hand en moes
Gele Bellefleur x x x Geelachtig vruchtvlees, fijn, zacht, saprijk, 

wijnachtige, zoete geurige smaak 
Hand en keuken en sap

Glorie van Holland x x Vast, licht zuur, weinig aroma Hand
Grauwe Rabouw
Gravensteiner/ ook rode 
mutant

x 
door 

rijpend 
en val

x Goede smaak, wit tot lichtgroen, vast en sappig 
vruchtvlees, geurig zoetzuur, kruidige smaak

Hand, keuken (taart, moes) , sap/ cider, brandy

Groninger Kroon x x Lichtzuur, tamelijk vast, wat droog en grondig qua 
smaak met weinig aroma

Moes

Gronsvelder Klumpke (mutant 
van Eijsdener klumpke)

x x x Saprijk, zurig, stevig, grof Hand en keuken (stroop) sap

Harberts Reinette x x Groot, aromatisch, zoetzuur sappig Hand en keuken en sap
Hollandse Bellefleur x x ? Verwerking/ keuken
Hondertmarken
Honingzoet x x ? Hand en keuken
Ingrid Marie x x Zacht, zuur-aromatische smaak, sappig, stevig vlees Hand en keuken
Jacques Lebel x x x Zuurzoet, snel beschadigd sappig Keuken (Moes)  sap hoog pectine gehalte bij 

bewaren melig
James Grieve x x Zacht, zachtzure smaak, zeer saprijk, zeer fijn 

aroma. Begin zurig daarna mild zuur
Hand, keuken (blijft vormvast, prima voor sap en 
cider

Jasappel x x x Vast, wit en droog Stoof
Jonathan/ rode mutant x x Lichtzuur, tamelijk vast wit vruchtvlees, aromatisch, 

harde schil
Hand, keuken (taart, moes, vormvast). Veel 
bewaarziekten. 

Junizoet
Keizer Alexander x x x Grote appel met wit, sappig vruchtvlees, 

aangenaam kruidige, framboos achtige, wijnachtige 
smaak, zoetzuur

Keuken (bakken, koken), sap, drogen, hand

Kenneke
Keswick Codlin x x Vrij zacht, scherpzuur, tamelijk droog Moes
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Keuleman/ rode mutant x x x Vast, grof, lichtzuur, tamelijk droog groenwit 
vruchtvlees. Nauwelijks aroma

Hand, bak, stroop

Koningszuur/ Engelse 
bellefleur

x x Matig saprijk, vast, eerst vrij zuur, later minder 
scherp

Hand en moes

Landsberger Reinette x x x Zacht smeltend Vast, zeer saprijk, zachtzuur Keuken, hand en sap. Melig bij bewaren
Lane’s Prince Albert x x x Vast saprijk, zuur Keuken (taart en moes), hand sap
Laxton's Superb x x x Vast, saprijk, zachtzuur met aangenaam anijsachtig 

aroma
Hand, sap

Lemoenappel x x x Vast, saprijk, lijkt qua smaak op schone van 
Boskoop, minder friszuur. 

Handappel, moes

Lentse Rode x x Vrij droog, zachtzuur zonder aroma ?
Lombarts Calville (witte 
Winter)

x x x Goede smaak, zacht, sappig , knappend, zachtzurig 
met goed aroma

Hand en sap 

London Pippin x x x Saprijp, knappig, zachtzuur met fijn aroma en notige 
smaak, stevig

Keuken, vormvast

Lunterse pippeling x x Fris zuur; vrij vast, bros en sappig vruchtvlees. Hoog 
gehalte droge stof.

Handappel.  Keuken (compote) (vormvast) 

Manks Codlin x x Vast, wit, scherpzuur, saprijk weinig aroma Keuken
Mantet x x Smaakvol, zacht, proeft naar verse bessen/ 

amandelen, zoet, sappig
Hand 

Melrose x x Vast, korrelig, sappig, licht zure aromatische smaak Keuken (taart, vormvast), cider/ sap en hand
Nathusius Taubenapfel x x x Nauwelijks aroma, zacht en sap, smaakt met 

amandelaroma en licht naar wijnsmakend 
?

Notarisappel x x x Stevig, zachtzuur, saprijk, aangenaam aroma Hand 

Ontario x x x Zacht, Fijn, erg sappig, aromatisch, fris, hoog 
vitamine C gehalte 

Sap, keuken en hand. Kleurt bruin bij aansnijden.

Oranje Reinette x x Zachtzuur, vast? ? 
Oranje Reinette van Pomona x x Wit, vast matig saprijk, zuur, licht aroma Hand moes

Ossenkop x x Groot, vast, friszuur, weinig aroma Moes
Pater van den Elsen x x Wit, saprijk, neutraal zuur Moes
Peasgood Nonsuch x x Groot. licht korrelige structuur, sappig en licht zoet, 

goede smaak met lekker aroma
Keuken (gebakken appel) en hand

Peppin d’Or/Gouden 
Pippeling

x x Fijn saprijk, weinig aroma Hand
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Pigeon Rouge x x Geurend, knapperig, stevig met fijne structuur, 
verfijnd aroma

Hand en keuken

Present van Engeland x x x x Groot, los, zachtzuur tot zoet, saprijk, apart aroma Hand

Present van Holland x x Wit, los, vrij saprijk, zachtzuur, fruitige smaak Hand en keuken (appelmoes)

Princesse Noble x x x Vast, zachtzuur, vrij hard, zeer gewaardeerd aroma Hand

Purperrode Cousinot x x x Roomkleurig et rode stippen onder de schil. Fijn-
korrelig, droog, fruitig, kruidige en zoet van smaak

Hand en keuken. Kerstmisappel (versiering)

Rauweling
Reinette Batarde/ 
(edel)Borsdorfer 

x x x Geelwit, fijn, sappig, wijn kruidig, kaneelachtig Keuken en hand

Reinette van Ekenstein x x Lichtzuur, later zoetig, zacht, vast en matig van 
smaak

Hand

Reinette von Zuccamaglio x x x Geel, zeer saprijk, vast met aardbei, peer en 
kweepeer aroma. zachtzuur

Hand en sap

Rode Herfstcalville x x Zoetzuur, losse structuur. Wit/rood vruchtvlees. 
Soort rozenaroma

Keuken, vormvast. hand

Rode Kroonsappel x x Zacht, zoet, opvallende kruidachtige geur Hand en keuken
Rode sterappel/ renette X (x) X Aangenaam bij voldoende suikergehalte, iets 

gekruid en geurend, matig vast en matig sappig
Als sierappel (kerstmis), als handappel, bruine moes, 
bruikbaar voor sap 

Rode Tulpappel (joopen) x x Goede smaak, los zachtzuur, weinig sap snel melig Hand en keuken

Rode Wijnappel= wijnzure x x Groenwit, los, grofkorrelig, sappig, scherp zuur Cider, keuken, hand

Roem van Dekker
Roosappel x x Groot, lichtgeel vruchtvlees. Rozen aroma, fris 

frambozensmaak
Keukenappel niet goed te bewaren

Royal Jubilee x x Geelachtig, grof, matig zuur, weinig tot geen aroma Keuken, vormvast

Schone van Boskoop, 
(goudreinette), vele mutanten 
o.a. rode

x (x) x Sterk fruitig-zurig; renette-achtig gekruid, 
verfrissend, met hoog vit C gehalte, sappig 
vruchtvlees, vast, later kruimelig? 

Als handappel tot december, in keuken voor 
compote en gebak, voor sapbereiding 

Schöner von Nordhausen x x Tamelijk zacht, eerst vrij zuur, later betere smaak Hand 

Signe Tillisch x x x Groot, Zacht, saprijk, zachtzuur met fijn aroma Hand, keuken en sap. Aroma verdwijnt bij bewaren

Spartan x x Klein, zoet, knapperig en sappig Sap, hand, keuken
Transparante de Croncels x x x Zacht, lichtzuur gewaardeerde smaak Hand moes
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Vlaamse Schijveling x x Wit, vast, niet saprijk, matig zuur en snel melig Hand en keuken

Wealthy x x Los, matig saprijk, zachtzuur, weinig aroma met 
tonen van honing, aardbeien en frambozen  

Drogen hand keuken cider

Westlandse Bellefleur

Wienzoern (Wijnzure), ook 
wel Wieneker

x x x Wit, knapperig en sterk aromatisch vruchtvlees met 
een bijzondere, wijnachtige smaak.

Handappel niet lang te bewaren. Geschikt voor 
appelmoes: korte kooktijd, weinig tot geen suiker 
nodig. Sap

Willem III x x Sappig, zurig Hand en keuken
Winston x x Vast met fijn cox’s aroma Hand
Winterbloemzoet x Zoet, zacht
Winterzijdenhempje x x x Fijn, zacht, zeer saprijk, aroma met anijs/ 

amandeltonen. Zeer frisse smaak 
Hand, keuken, sap niet drogen 

Witte Herfst Calville x x Zachtzuur, zacht Hand
Witte Kruidappel/ Blanke Tulp Sappig friszuur Moes

Yellow Transparant,
Sint Jaopiksappel (ook: White 
Transparant, Blanke 
Madeleine Weisser Klarapfel)

x x Wit vruchtvlees, zacht,  zachtzuur en sappig Slecht bewaarbaar, daarna melig. Heel geschikt voor 
(blanke) appelmoes

Zigeunerin x x Groot, tamelijk zacht, zuur, geen aroma Hand
Zoete Campagner x x x Wit droog zoet bitter Stoof
Zoete Ermgaard x

vast 
aan de 
boom

x x Vast, droog, zoet Kook, hand

Zoete Kroon x x Zoet, soms glazig Hand, kook
Zomeraagt
Zomerzijdenhempje
Zure kanappel 
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