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Informatie voor hobbymatige fruittelers 
 
WTE Fruitadvies is een adviesbedrijf voor met name professionele fruittelers. Voor 
adviesvragen over fruitteelt is Wouter van Teeffelen ook voor hobbyisten bereikbaar; bij 
voorkeur per e-mail wte@fruitadvies of via twitter @fruitteeltinfo. In deze nieuwsbrief staat 
algemene informatie voor hobbymatige telers. 
 
Interessante boeken 
 
In de boekwinkels of bibliotheek kunt u een groot aantal boeken over fruitteelt in uw eigen 
tuin vinden. Helaas is de kwaliteit ervan wisselend. Je verbaast je als professional regelmatig 
over wat je nu weer over je vakgebied in dergelijke boeken leest. Soms is de tekst 
rechtstreeks vertaald uit het Engels of Duits zonder daarbij voldoende oog te hebben voor de 
specifieke Nederlandse situatie.  
In mijn ogen enkele interessante boeken voor de hobbytelers zijn: 

 L. Dedeene en G. De Kinder, Groente & Fruit Encyclopedie, Groenboekerij, 
Kosmos-Z&K Uitgevers, Utrecht/Antwerpen, ISBN 978-90-215-4617-9. 

 H. Brand en P. Minkjan, Hoogstamfruit, Uitgave van Landschapsbeheer Nederland. 
Bestelinformatie op de site www.landschapsbeheer.nl onder winkel. 

 Landschapsbeheer Nederland, Handboek Hoogstamfruit, 2008, Uitgave van 
Landschapsbeheer Nederland, ISBN 978-90-79847-01-3. Te bestellen op de site van 
www.landschapsbeheer.nl.  

 J.M. Freriks, Hovenierskunst. De teelt van leifruitbomen, Uitgave van de 
Stichting In Arcadië, Amersfoort, ISBN 90-803917-1-9 

 J.M. Freriks, Fruitteelt voor iedereen. Een handleiding voor elke 
fruitliefhebber, Uitgave door en te bestellen bij: Stichting Nationaal Fruitpark 
Ochten, Ochten, www.fruitpark.nl 

 D. Pijpers, J. Constant en K. Jansen, Fruit uit alle windstreken, Uitgeverij „t 
Spectrum, Utrecht/Antwerpen, ISBN 90.274.9022.8 

 F. Lorsheijd, Handboek Druiven, Groenboekerij, Kosmos-Z&K Uitgevers, 
Utrecht/Antwerpen, ISBN 90-215-3946-2 

Boeken voor de professionele fruitteler die ook voor de ambitieuze hobbytelers interessant 
kunnen zijn: 

 Joke Bloksma e.a., Biologische appels en peren. Teeltmaatregelen voor 
kwaliteitsfruit, Uitgave van het Louis Bolk Instituut, ISBN 09-74021-32-8. 
Telefonisch te bestellen bij het LBI tel. 0343-523860 of op site www.louisbolk.nl 

 A. van Frankenhuyzen,  Schadelijke en nuttige insecten en mijten in 
fruitgewassen (Handboek grootfruit), 2e herziene druk 1992, ISBN: 
90.90023631. Bestelinformatie op de site www.nfofruit.nl onder publicaties. 

 A. van Frankenhuyzen,  Schadelijke en nuttige insecten en mijten in 
fruitgewassen in aardbei en houtig kleinfruit, 1996, ISBN: 90.900.9401-6 

 Ekologische teelt van kleinfruit, Uitgeverij VZW VELT, België, 2001. Te bestellen 
bij de boekhandel, ISBN: 90-800626-2-6. 

 J. Bloksma, P.J. Jansonius, M. Zanen en G. Brouwer, Informatie en literatuur 
voor de biologische fruitteelt, Uitgave van het Louis Bolk Instituut, 4e gewijzigde 
druk 2001. Te bestellen of te downloaden op de site www.louisbolk.nl 

 J. Tromp, A.D. Webster en S.J. Wertheim, Grondbeginselen van de Fruitteelt, 
Backhuys Publishers, 2007, ISBN 90-97-5782-180-x. Handboek over fundamentele 
achtergrond (plantfysiologie e.d.) van fruitgewassen. Te verkrijgen via Nederlandse 
Fruitteelt Organisatie (www.nfofruit.nl).  
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Groei & Bloei en andere tijdschriften 
 
Groei & Bloei is een tijdschrift en een vereniging. De officiële naam van de vereniging is de 
Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde. Als u lid bent van Groei & Bloei, kunt u bij 
Groei & Bloei advies zowel per e-mail als telefonisch vragen stellen. Meer informatie over 
Groei & Bloei vindt u op www.groei.nl 
 
Naast Groei & Bloei zijn er een reeks van andere tuintijdschriften die allemaal in meer of 
minder mate aan het hobbymatige fruitteelt aandacht besteden. Het vakblad voor de 
professionele fruittelers is Fruitteelt. Het abonnement op dit vakblad is gekoppeld aan het 
lidmaatschap van de Nederlandse Fruitteelt Organisatie (N.F.O.). Meer informatie over de 
N.F.O. vindt u op de website www.nfofruit.nl 
 
Gespecialiseerde tuincentra & vruchtboomkwekers 
 
De ervaring leert dat bij het gemiddelde tuincentrum een redelijk bescheiden assortiment 
aan fruitbomen en – struiken verkrijgbaar is. Bovendien is de kennis van fruitteelt bij de 
medewerkers van tuincentra sterk wisselend. In Nederland zijn er enkele 
vruchtboomkwekers die zich (ook) specifiek richten op de particulieren met interesse in 
fruitgewassen. Vaak zijn zij ook wel bereid om vragen over fruit telen in de eigen tuin te 
beantwoorden of vind je op hun websites bruikbare informatie. De bekendste zijn: 

 Boomkwekerijen “De Batterijen” in Ochten (G). Meer informatie kun je vinden op 
www.batterijen.nl 

 Boomkwekerij Jos Frijns & Zonen in Magraten (L). Meer informatie op 
www.boomkwekerij-frijns.nl 

 Biologisch-dynamische Kwekerij De Vrolijke Noot in Wapserveen (D). Meer informatie  
op www.devrolijkenoot.nl 

 Vruchtboomkwekerij G. Snel in Huizen (NH).  Meer informatie op 
www.fruitbomenkwekerij.nl 

 Boomkwekerij Fleuren in Baarlo (L). Meer informatie op www.fleuren.net onder 
particulieren. 

 Kwekerij de Westerbouwing, Veilingweg 2 te Rossum (vooral kleinfruit). Meer 
informatie op www.mtsdeweert.nl. 

 Kwekerij/Wijngaard de Agthuysen (specifiek druiven) in Zuidland (ZH). Meer 
informatie op  http://www.wijnbouw.nl/~agthuysen  

 
Daarnaast hebben een aantal vruchtboomkwekerijen voor de beroepsmatige fruitteelt ook 
een huisverkoop aan particulieren. Informeer zonodig eerst bij een vruchtboomkweker in uw 
regio. 
 
 
Landelijk Fruitpark Ochten 
 
Tegenover boomkwekerij De Batterijen ligt sinds enkele jaren het Landelijk Fruitpark Ochten. 
Stichting Nationaal Fruitpark Ochten heeft in Ochten een toeristisch- recreatief-educatief 
Fruitpark ontwikkeld om in deze behoefte te voorzien.  
Recreanten, scholieren, toevallige voorbijgangers en andere geïnteresseerden kunnen hier 
terecht voor de geschiedenis, het onderhoud en de toepassing van, met name, hoog- en 
halfstam fruit en de verschillende teelttechnieken. Met het “Nationaal Fruitpark” wordt 
geprobeerd om het genoeglijke met het educatieve te combineren in een echte „beleef-
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fruittuin‟.U kunt er zelfstandig ideeën opdoen, maar ook kunt u hier cursussen, workshops, 
kennisbijeenkomsten, enz. volgen.  
 
Meer info: www.fruitpark.nl 
 
 
Guy de Kinder / Houtwal.be 
 
De Vlaming Guy de Kinder publiceert naast het eerder genoemde boek met fruitblogs, een 
digitale nieuwsbrief en social media zeer regelmatig met nieuws en informatie over fruitteelt 
door hobbytelers: 
- zijn fruitblog http://fruitabc.blogspot.be/  
- de digitale FruitABC-nieuwsbrief: inschrijven via http://fruitabc.blogspot.be/ 
- de facebookpagina https://www.facebook.com/guy.d.kinder   
- de  twitteraccount  https://twitter.com/gdekinder   
 
 
Joke van den Ban 
 
Liefhebbers van vruchten in eigen tuin en boomgaard wil Joke van der Ban uit het Betuwse 
Est graag van dienst zijn. Ze kan komen snoeien, advies geven, planten leveren. Niet alleen 
heeft ze  ervaring met appels, peren, pruimen, bessen, maar ook met veel andere 
fruitgewassen. 
 
Meer info: www.mappelle.nl  
 
FruitLent 
 
Fruit Lent is de hobbyfruittuin van Marcel Joosten en Marjolein Delsing. Samen hebben ze 
een fruittuin aan met de nieuwste soorten en rassen. Informatie over tafeldruiven, kiwi's, 
kiwibessen, moderne abrikozen, perziken, pruimen, kersen en andere fruitgewassen vind u 
op de website van de vruchtentuin.  De tuin wordt open gesteld tijdens bepaalde open 
tuinen routes (en verder op afspraak). 
 
Meer info:  www.FruitLent.nl 
 
 
Links 
 
Op het internet kunt u veel informatie over fruitteelt en wijnbouw vinden. Enkele 
interessante links zijn: 

 Startpagina fruit: http://fruit.pagina.nl/ in samenwerking met startpagina.nl 
 Informatie over wijnbouw: zowel professionele als meer hobbymatige telers is er een 

de landelijke sectororganisatie Wijnngaardeniersgilde ( www.wijngaardeniersgilde.nl). 
Zij organiseren bijeenkomsten en geven een maandblad uit. Meer informatie over 
wijnbouw is er bij Jan Oude Voshaar (www.wijngaardwageningseberg.nl); adviseur 
Stan Beurskens (www.wijnbouwadvies.nl ); adviseur Geurt van Rennes 

(www.benevit.org  ), Fred Lorsheijd  (www.agthuysen-wijnbouw.nl), 

www.wijnbouw.nl en diverse andere sites. 

 Nederlandse Fruitteelt Organisatie: www.nfofruit.nl. De vakorganisatie voor de 
professionele fruitteelt in Nederland. 
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Contact 

WTE Fruitadvies / Wouter van Teeffelen  

Kerkstraat 39 
5301 EG Zaltbommel  
tel. 06-38419771  
e-mail: wte@fruitadvies.nl  

twitter: @fruitteeltinfo (tweets ook te lezen via www.fruitteelt.info ) 

Website: www.fruitadvies.nl 
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