
Appel bomen 
 
Groninger Kroon 
Deze appelsoort bestaat sinds 1875 en is zeer goed ziekteresistent. Hij is niet zelf bestuivend 
en kan bestoven worden door o.a. Present van Engeland. De appel heeft een zachtzure smaak. 
Het is geen mooie appel, door veel lelijke plekken op de schil en zijn langwerpige vorm. De 
bloeitijd is midden. Rijptijd september-oktober. Gebruikstijd november-december. Te 
gebruiken als hand- en moesappel. 
 

             
 
 
Notarisappel 
Een appel met een zachtzure smaak. Het is zowel een hand- als een moesappel. Dit oude ras is 
zelfbestuivend en is in 1890 geteelt door notaris van den Ham in Lunteren. Het is 
waarschijnlijk een zaailing van Princesse Noble. Notarisappel is een tijd de bekendste 
Nederlandse appel geweest, maar is sinds de jaren '60 steeds onbekender geworden.  
Bloeitijd is midden. Rijptijd september. Gerbruikstijd september-oktober. 

 

 

 

 
 

Sterappel 

Een appel met een lichtzure smaak en geeft kleine appeltjes. Bij onvoldoende narijping in de 
zon zijn de vruchten erg zuur en heeft het vruchtvlees een witte of fletsrode kleur. 
Het is een handappel. Dit ras is ontstaan in 1800.    
De naam is ingegeven door de prachtige rode ster die te zien is als een rijpe appel dwars 
wordt doorgesneden. Ook wordt de naam wel toegeschreven aan de duidelijke aftekende 
stippels op de donkere schil die er uit zien als sterretjes aan het firmament. 
De bloeitijd is laat. Rijptijd is september en de gebruikstijd november-december. 

        



Schone van Boskoop 
Deze appelsoort is rond 1750 ontstaan. Hoewel de Schone van Boskoop een oud ras is wordt 
hij nog veel verkocht en is hij erg populair. Hij heeft een zachtzure smaak. Een bekenden 
koosnaam van de Schone van Boskoop is Goudreinet. Deze appel is zeer geschikt om te 
verwerken in bijvoorbeeld appeltaart.Ook kan hij wel uit de hand gegeten worden, gedroogd 
of geperst worden. 
De bloeitijd is vroeg. Rijptijd is september-oktober. Gebruikstijd is november-februari. 
 

   
 
 
Brabantse Bellefleur 
Er bestaan verschillende typen Bellefleur appels. De Brabantse Bellefleur is de bekendste 
hiervan. Hij heeft een zachtzure smaak. In 1778 is deze appelsoort ontstaan. Deze appel is 
lang te bewaren. Deze appel is geschikt als hand- en moesappel. Ook is hij lekker als 
appelpannenkoek. 
De bloeitijd is laat. Rijptijd is oktober. Gebruikstijd is november-maart. 

    

 
Present van Engeland 
Hoewel de naam anders doet vermoeden is deze appelsoort afkomstig uit Nederland en in 
1850 ontstaan. Het is een grote langwerpige appel, lekker sappig en friszure handappel. 
De bloeitijd is midden. Rijptijd is oktober. Gerbruikstijd is november-februari. 

zuur.  

 

 

 
  



Zoete Campagner 
De oorsprong van deze appel is niet bekend. Was in 1850 al een oud ras. Het is een echte 
stoofappel. De kelkholte is eigenaardig gevormd, breed, maar zeer ondiep, met vrij scherpe 
ruggen toelopend. 
De bloeitijd is laat. Rijptijd is september-oktober. Gebruikstijd november-februari. 

      
 
 
Bramley’s Seeding 
De Bramley's Seedling is een oude appel met een nogal specifieke smaak. Door zijn zure 
smaak heeft deze appel enkele trouwe fans, maar ook veel mensen die hem liever niet eten. 
Hij is zeer geschikt voor desserts, appelwijn of als moesappel. Deze appel is zeer oud, en 
werd eind 1800 al voor het eerst geteeld. 
De appels worden groot tot zeer groot; wordt wel eens de Goliath onder de appels genoemd. 
Onregelmatig van vorm. Ze zijn meer breed dan hoog en vruchten van 500 gram zijn geen 
uitzonderingen. 
De bloeitijd is midden. De rijptijd is september. De gebruikstijd is oktober-december. 

       
 
 
Jonagold 
Dit appelras ontstond in de Verenigde Staten en is in Europa geïntroduceerd eind jaren 60 van 
de 20e eeuw. 
Het is een sappige, vrij zoete appel handappel. 
De bloeitijd is laat. De rijptijd is oktober. Gebruikstijd is november-maart. 

 

 
 
 
 



  



Stark Earliest 
Deze appelsoort is in 1938 ontstaan. Het is een kleine, zachtzure rode appel. 
De bloeitijd is vroeg. Pluktijd is augustus-september. Gebruikstijd is augustus-september. 
Geschikt als handappel. 

 

 
James Grieve 
Deze appel is een kruising tussen Cox Orange Pippin en Pott's Seedling, en voor het eerst 
gekweekt in Engeland in 1899. De appel is vernoemd naar de ontdekker van het ras. 
Het is een hand- en moesappel.  
De bloeitijd is vroeg. De rijptijs is augustus-september. De gebruikstijd is september-oktober.  

 
 
Yellow Transparent 
Deze appelsoort is voor 1850 ontstaan in Letland en wordt ook wel oogstappel genoemd. 
Vrij grote, sappige, fris zure, bleek groene appel. Erg geschikt voor appelmoes en eventueel 
als handappel. De appel is vrij melig van smaak. 
De bloeitijd is vroeg. De rijptijd is augustus-september. De gebruikstijd is september. 

    
 
Lunterense Pippeling 
Dit appelras is ontstaan in 1900 als zaailing van de Luntersche Tuinbouw Vereeniging. 
ziet er vrij onaantrekkelijk uit. Het uiterlijk wordt gekenmerkt door een groene, ruwe en 
roestige schil. Handappel, ook geschikt voor de bereiding van compote, stevig hard 
vruchtvlees smaakvol sappig met een fris-zure smaak. 
De bloeitijd is vroeg. De rijptijd is augustus. De gebruikstijd is augustus. 

   



Lemoen appel 
De lemoenappel werd in 1885 geïntroduceerd als vervanger van de Schone van Boskoop 
omdat de Lemoenappel gezonder zou zijn. Hij is als zodanig gedurende een periode vrij veel 
aangeplant. De Lemoenappel kwam vooral in de IJsselstreek en in Brabant voor. 
Het is een hand- en kookappel. 
De bloeitijd is midden. De rijptijd is september. De gebruikstijd is november-januari. 

    
 
 


