Lijst met oude appelrassen geschikt voor sap- en ciderbereiding en die aangeplant kunnen worden in Nederland
Legenda

Naam: De naam van een ras kan per land verschillen. Soms is de naam vertaald, vaak in de loop van de jaren verbasterd of er wordt een andere naam
gebruikt. Het bekendste voorbeeld is het ras Schone van Boskoop waarvan het fruit in Nederland onder naam Goudrenet wordt verhandeld. Het ras
‘Goudrenet’ staat echter in andere landen voor een apart ras met een vergelijkbare naam.
Land van herkomst:
B: België
D: Duitsland
VS: Verenigde staten

DK: Denemarken

EUR: geheel Europa

F: Frankrijk

GB: Groot Brittannië

NL: Nederland

Verwerkingsperiode:
voor de verwerkingsperiode wordt het fruit geplukt. Bij latere rassen zit er vaak een verschil tussen plukrijp en verwerkingsrijp.
1e maand = maand waarin het fruit zo gerijpt is dat het goed verwerkt kan worden
2e maand = maand tot wanneer de appel, mits onder juist omstandigheden bewaard (koel en donker), verwerkt kan worden
Dessert of verwerking:
D: Dessertappel = handappel

V: Meer geschikt voor verwerking (sap, moes, cider)

Indicatief zoet of zuur?
Zo: Zoet
Zu: Zuur
Zu+: Sterker zuur
Wanneer niets is ingevuld: Zoet/zuur
Beter zou zijn het suiker- en zuurgehalte weer te geven, maar deze gegevens zijn voor niet alle rassen bekend en zijn ook nog afhankelijk van vele
factoren. Dus het blijft indicatief.

Bellefleur Franse

NL

Sept
Okt-jan

Nov-mrt

Okt-jan

D
D

D+V

D+V

Overwegend
zoet of zuur?

D
NL

Dessert of
verwerking

Alkmene
Ananasreinette (+
rode)
Bellefleur Dubbele

Verwerkingsperiode

Naam

Land van
herkomst

Omschrijving

Zo
Zu

Middelgrote vrucht, geelrood; sappig met zoet aroma, lijkt op Cox
Tamelijk kleine vrucht, helgeel gestipt, sappig, zoet met ananasaroma, vroege
drager, vormt kleine kruin
Grote vrucht, geelrood gestreept; matig sappig, aangenaam smakend.
Groeikrachtige boom
Grote vrucht, groen met paarsrood, matig sappig, aangenaam rins

Sept-okt

D

Biesterfelder Reinette

D

Okt-dec

Okt-mrt

V

Zu

Boikenapfel

D

Nov-Mei

D+V

Zu

Börtlinger Weinapfel

D

Okt-nov

V

Zu

(Edel) Borsdorfer
(Reinette) (rode
münsterlander B)
Bramley Seedling

D

Okt-mrt

D+V

Zu

GB

Sept-febr

V

Zu +

Cellini

GB

Okt-dec

Januarimrt

D

D

Zu

Zu

Cox Pomona

GB

Sept-nov

D+V

Zu

Dülmener Rosenapfel

D

Sept-dec

D+V

Bittenfelder

Calville Blanc d‘Hiver
Court-Pendu Plat

D

F

EUR

Okt-mei

D

Overwegend
zoet of zuur?

VS

Dessert of
verwerking

Benoni

Verwerkingsperiode

Naam

Land van
herkomst

Omschrijving

V

Vroege drager, beurtjaren. Zelfbestuiver. matig grote appel, gelig met felrode blos.
Sappig met een zoet-iets zure smaak
middelgroot, vlak-kegelvormig. Groengeel, later rood gestreept met onregelmatige
roest. sappig, aangenaam van smaak, hoog suikergehalte.
robuuste boom met hoge Weerstand tegen ziekten en vorst. Sterke groei. Kleine
tot middelgrote citroengele vrucht. Zeer geschikt voor sap door hoog suiker- en
zuurgehalte. Zelfbestuiver.
Grote tot zeer grote vrucht, vlakrond, groengeel, rood aan zonzijde. Sappig, licht
zuur, ook geschikt om te drogen. Sterke groei, brede kroon. Houdt van vochtige
grond
Kleine vrucht, hoge opbrengst. Geelgroen tot geelachtig met door zon donkere
bruinrode kleur. Sappig, licht zure smaak. Robuuste, sterk groeiende boom,
bestand tegen ziekten en plagen. Zelfbestuiver. Goede opbrengst.
Middelgrote appel, witgeel met rood aan zonzijde. Wit zacht, sappig vruchtvlees,
zoete smaak, vermengd met licht zuur. Lang te bewaren. Zeer oud ras. Houdt van
lemige grond.
Grote groengele vrucht. saprijk tamelijk zuur. Brede boom, krachtige groeier.
Draagt vroeg en veel.
Kruidige aroma. Goed voor sap en cider. Vrucht is groot, geel van kleur. Veel
vitamine C. krachtige, vruchtbare boom, gevoelig voor schurft.
Grote vrucht, vrij hoog. Groengeel met roodbruin, sappig; friszuur. Groeit niet
sterk, vormt mooie regelmatige kroon. Draagt jaarlijks.
Kleine, platte appel. Groen-rood, aangenaam anijsaroma zeer hoog suikergehalte;
matig saprijk, zachtzuur. Boom groeit betrekkelijk zwak, wordt niet groot.
Vruchtbaarheid goed, wel beurtjaren.
plat en brede vorm met ribben. Middel groot tot groot. Groen met aan de zonzijde
een bruinrode kleur. Bij rijpen geelachtig. Wit, zacht en knappend vruchtvlees, fris
zachtzuur met weinig aroma. Bij bewaren achteruit gaan van smaak. Groeit goed.
Op natte grond kanker en schurftgevoelig.
Matig groeiende boom met brede kroon. Bestand tegen schurft, bloed- en
bladluizen. Middel tot grote vrucht. Geelgroen tot roodgeel met lichte donkerrode
strepen. Sappig, aangenaam zoetzuur met fijn aroma.

Engelse Bellefleur

V

D

Dec-mrt

Nov-mrt

D+V

GB

Okt-jan

Okt-Dec

D

D+V

GB

Okt-jan

D+V

DK

Sept-okt
Dec-mrt

D+V

D+V

Hauxapfel

D

Okt-mrt

V

Jacques Lebel

F

Sept-dec

D+V

James Grieve

GB

Sept-okt

D+V

Freiherr von Berlepsch
+ rode)
Golden Noble
Golden Winter
Pearmain (King of the
Pippins, Reine des
Reinettes)
Goudreinette van
Blenheim (+ rode)
Gravensteiner (+ rode
en gele)
Grijze Winterreinette
Holsteiner Cox

NL

Sept-okt

F?

EUR
D

Okt-dec

D

V

Overwegend
zoet of zuur?

D

Dessert of
verwerking

Engelsberger Reinette

Verwerkingsperiode

Naam

Land van
herkomst

Omschrijving

Zu

Zu +

Zo

Zu +

Zu

Klein tot middelgroot, met groengele schil die steeds geler wordt. Sappig en
aangenaam zuur. Opbrengst is hoog, regelmatig en begint vroeg te dragen.
Langzame groeier.
middelmatig; rode vrucht; vast, vrij zuur, saprijk (Koningszuur) steile groeier
geschikt voor zwaardere gronden
middelgroot; geel-rood; vast, sappig, fijn aroma met wijnsmaak, hoog vitamine Cgehalte, weinig schurftgevoelig, warme beschutte standplaats.
groot, rond; geel; sappig, vast, van eerste kwaliteit, groeikrachtige, gezonde boom
voor alle bodems geschikt
Middel tot grote appel, goudgeel met rode strepen. Vruchtvlees is geel, stevig en
knapperig, sappig en zoet. Groeit middelsterk, steil opwaarts, vroeg vruchtbaar en
draagt regelmatig.

groot; goudgeel met rode strepen; fijn, sappig; zoet-zuur met nootachtige smaak
stevige boom, vraagt ietwat beschutte standplaats
middelgroot; geel met rode strepen; vast, wit, sappig, fris, fijn aroma goede
groeier; rustieke boom
middelmatig; grauw-bruin; sappig, zachtzuur, fijn aroma (= Franse Grijze
Winterreinette) krachtige, gezonde, groeier.
middel tot grote vrucht, gemiddeld suiker- en hoog zuurgehalte. Sterke groeier,
robuust, grote opbrengst
Relatief groot en platrond. Groengeel tot iets rood. De smaak is enigszins zuur en
kruidig en vergelijkbaar met de bekendere Cox Orange. Sappige appel, groeit op
een gemiddelde tot voedselrijke bodem. Robuust en met een matige tot sterke
groei. Opbrengst is relatief constant, een goed alternatief voor de Cox Orange.
Grote vrucht, geel-groen, saprijk, ideale compoteappel, gezonde en krachtige
groeier
Geelachtig met scherpe rode strepen, soms rode blos. Zachtzuur, aangenaam zeer
fijn aroma. Draagt jaarlijks. De vruchtbaarheid goed en vroeg. Stootgevoelig, last
van stip en gevoelig voor kanker en droogte. resistent tegen veel ziektes en
kwalen. Zelfbestuiver, prima voor sap en cider.

Okt-febr

D+V

Joseph Musch

B

Nov-mrt

D

Karmijn de Sonnavllle

NL

Nov-dec

D+V

Kasseler Reinette
(grote)
Keizer Alexander

Overwegend
zoet of zuur?

VS

Dessert of
verwerking

Jonagold

Verwerkingsperiode

Naam

Land van
herkomst

Omschrijving

NL?

Nov-apr

D+V

GB

Sept-nov

D+V

Landsberger Reinette

D

Nov-feb

D

Lemoenappel

NL

Nov-jan

D+V

Zu

Lord Lambourne

GB

Sept-nov

D

Zu

Marie Joseph dʼOthée
(lJzerappel)
Notaris

B

Jan-mei

V

Zu+

NL

Okt-nov

D+V

Zu

Zo

Grote stevige appel met geelwit, sappig vruchtvlees en een zeer goede smaak,
goede balans tussen zoet en zuur. Gedeeltelijk zelfbestuiver, een sterke groeier.
Hoge productie, veel weerstand tegen ziekten en plagen.. Prima voor sap en cider
groot breed, geel-rood, sappig met zuurzoete smaak, weinig ziektegevoelig.
Middelmatige groeier, vormt brede piramidale kruin. Zeer goede en vroege
vruchtbaarheid, weinig ziektegevoelig, behalve voor kanker.
Geelachtig groen met roestbruinrode inslag, wit sappig en aromatisch vruchtvlees,
goede zoet-zuur balans en heerlijk aroma. bewaart goed.
Matige groei, jong dragend en rijke oogst. Middelgrote vrucht, vast groenwit
vruchtvlees, sappig, zoetzuur, zwak aromatisch
zeer grote vrucht , mooi groen-rood gestreept; wit, vrij fijn, zacht, tamelijk saprijk,
aangenaam wijnachtig en niet zuur. De boom groeit snel en maakt een krachtige
opgaande kroon. Draagt vroeg en is vruchtbaar. Vraagt beschutte warme
standplaats en een vruchtbare grond.
tamelijk groot; strogeel en rood; vast, fijn, saprijk, zacht matig groeikrachtig, zeer
vruchtbaar; gevoelig voor vocht, zelfbestuiver, beschut planten
groot; Roestbruin met aan zonzijde soms iets rood. Vast en wit vruchtvlees,
saprijk, fris zuur met aangenaam aroma. Boom groeit zeer sterk, vormt een
bolvormige kroon. Is zeer geschikt voor de lichtere gronden. Groeit ook op
zwaardere gronden goed, maar gevoelig voor natte grond. Vruchtbaarheid laat.
Draagt regelmatig.
Middelgrote appel, lichtgroen bij rijpen goudgeel met sterk helderrood aan
zonnezijde, licht gestreept. Crème-wit vruchtvlees, sappig zachtzuur, met bijzonder
aroma, subtiele en diepe smaak. Zelfbestuiver.
middelgroot; groengeel-rood; hard, krakend, zuur, saprijk, zeer vruchtbaar,
keuken en sap; boomgaard variëteit, weinig ziektegevoelig
Grote vrucht, meer hoog dan breed. Lichtgroen met aan de zonzijde weinig rood
gestreept.: Lichtgeel, saprijk vruchtvlees, zachtzuur met aangenaam aroma. Vrij
sterke groei, voorkeur voor lichtere grond. Vroeg vruchtbaar en goede regelmatige
oogst.

GB

Okt

Sept-nov.

D+V

Rabauw (Grijze)

B

Nov-feb

D+V

Reinette de
Champagne

F

Jan-apr

D+V

Zu

Reinette de Chênée

B

Okt-mrt

D

Zo

Reinette du Canada

F

Nov-april

D

Reinette Grise (vele
namen)

B

Okt-mrt

D+V

Reinette von
Zuccalmaglio

D

Nov-mrt

D

Ontario

Princesse Noble
(Franse Kroon, Haagje)

VS

NL?

Nov-apr

D+V

D+V

Overwegend
zoet of zuur?

Verwerkingsperiode

Pitmaston Pineapple

Naam

Dessert of
verwerking

Land van
herkomst

Omschrijving

Zu
Zo

Zu

Zu

grote gele vruchten met aan zonzijde rood met ‘blauwe waas’. zacht, sappig, licht
zuur met hoog vitamine C-gehalte. Groeit matig sterk en vraagt om een goede
bodem. Bloesem is weinig vorstgevoelig.
Kleine gele appels met onderscheidende smaak honingzoet en noot en lijkt vaag op
ananas. Prima voor sap. Schurft resistent.
Oud ras. Notarisappel is vermoedelijk een zaailing van de Princesse Noble. Matig
dragend, vrucht is klein maar lekker. Gevoelig voor schurft. Groeit matig tot sterk,
dun, vrij slap hout, kruin piramidaal, draagt tamelijk vroeg, de jonge twijgen
hebben roodgele kleur.
middelgroot; grijs-bruin; groenig vlees, zuurzoet, saprijk met aangenaam aroma;
krachtige, ziektebestendige boom, sterk groeiend, vormt een grote, kruin met
stevig gestel. Bomen worden zeer oud.
Middelgroot, platronde vorm. Groengeel, sappig, zachtzuur van smaak, met een
eigen, heerlijk pittig aroma. Groeit goed, met platronde, gedrongen kroon. Prima
boomgaardboom.
groot; geel-bruin ruwe schil; sappig, zoet, zeer vruchtbaar,
Groeit middelsterk, grote, open kruinvorm. Vatbaar voor kanker.
groeit op voedselrijke, goed doorlatende kleiachtige zandgrond
Groot, eigenaardige, ongelijke vorm. Ruwe schil, met grijsbruine vlekken of strepen
op frisgroene ondergrond. Zacht fijn zuur, aangename smaak. Boom groeit
krachtig, met brede kroon, vruchtbaar. Geschikt voor lichte, droge en warme
groeiplaats.
Middelmatig groeiende boom met een grote kroon met sterke, weinig vertakte
gesteltakken. Goed vruchtbaar met beurtjaren. Zeer sterk, soms schurft- en
kankergevoelig. Platronde vrucht, grijsgroen/ geel met roestbruin overdekt.
Sappig, met een goede zuur-zoet verhouding en aangename ‘zoet-rinse’ smaak.
Kruising van Ananas Reinette. Middelgrote vrucht. Lichtgroen met grijsbruine
stippen. Zeer saprijk, met zeer fijn zachtzuur aroma.
Groei matig tot zwak, steil, later hangend. Voorkeur voor warme, goed
doorlatende, niet te zware bodem. Vroeg vruchtbaar, dikwijls overmatige dracht.
Zeer vatbaar voor kanker.

Okt-febr

V

Roter Eiserapfel

D

Jan-april

Dec-april

V

Schone van Boskoop

NL

Okt-mrt

V

Schöne von
Nordhausen

D

Okt-mrt

D

Signe Tillisch

DK

Sep-okt

D

Snelappel (Oude
Wijven)
Transparente de
Croncels
Winterrambour
(Streeping)

B

Nov-dec

V

B/ F

Okt-april

D+V

Roter Trierer Weinapfel

D

F

Aug-okt

V

D+V

Overwegend
zoet of zuur?

D

Dessert of
verwerking

Rheinischer Bohnapfel

Verwerkingsperiode

Naam

Land van
herkomst

Omschrijving

Zu

Zu

Zu(+)

Zu

Boom kan zeer oud worden, vormt grote, brede kroon. robuust, wisselende
opbrengst. Kleine vrucht, groen met rode strepen. Zurig sappig
Middelgrote vrucht, geel-groen met donker rode strepen. vruchtvlees is zeer
sappig. Zijn weerstand tegen storm en ongedierte garandeert hoge opbrengsten.
Vraagt voedselrijke, goed doorlatende bodem. Groeit matig sterk, vroeg
vruchtdragend, hoge productie. Kleine vrucht, sappig, zuur met hoog
suikergehalte.
Middelgroot, ruwe, roestig, dof geel. Sappig, zurig-zoet, Reinette-aroma. Groeit
sterk, breed uit, wordt zeer grote boom, draagt tamelijk laat, maar dan goed en
regelmatig. Vraagt andere bestuiver. Gevoelig voor schurft en vruchtboomkanker
en kurkstip. Vraagt voedselrijke, vochtige gronden.
Middelgrote vrucht, groengeel met blos; saprijk, eerst vrij scherp zuur, later
zoetzuur; rijk en regelmatig dragend. Groeit in de eerste jaren vrij sterk, later
minder. Vormt een open onregelmatige kroon. Heeft weinig last van ziekten.
grote afgeplatte vrucht; geel-groen, sappig, aangenaam zuur. Groeit vrij sterk,
breed. Vereist warme, goed doorlatende grond. Vruchtbaarheid matig. Draagt niet
rijk. Vatbaar voor kanker en schurft.
Hoge, zeer grote vrucht, groen/rood met grijze stippen. Saprijk.

groot; geel met lichtrood; zeer sappig, zachtzuur. Sterke groeier, grote boom,
matig vruchtbaar, gevoelig voor schurft en kanker. Vraagt goed doorlatende grond.
zeer grote vrucht, sappig, aangenaam zoet tot licht zuur. goede groei, matig
vruchtbaar

