Perenbomen in de Schellerdriehoek

Beurré Lebrun
Rond 1811 ontstaan in België.
De peer is sappig, zacht-zoet, zwak wijnzurig tot wrang van smaak. Dit hangt af van de
standplaats en weersomstandigheden. Geschikt voor compote en sap.
De bloeitijd is middel. De rijptijd is september-oktober. De gebruikstijd is oktober.

Bonne Louise d’Avranges
In 1870 door Mr. Longueval d' Avranches gekweekt in Frankrijk.
Een grote fijne handpeer, die bijzonder rood is voor een perenras.
De Bloeitijd is vroeg. De rijptijd is september. De gebruikstijd is september-oktober.

Kleipeerf of Winterjan
Een roodkokende stoofpeer. Deze stoofpeer werd al in 1700 in Nederland gegeten. De
kleipeer blijft, vergeleken met andere rassen, vrij klein. De kleipeer geeft kleine vruchtjes en
is goed resistent tegen ziektes. Hij ziet er niet mooi uit.
De bloeitijd is vroeg. De rijptijd is oktober. De gebruikstijd is december-maart.

Doyenné du Comice
Deze perensoort is in 1850 ontstaan in Frankrijk. Hij kan zichzelf bestuiven.
De bloeitijd is laat. De rijptijd is september-oktober. De gebruikstijd is oktober-januari. Deze
perensoort zoet en sappig en is geschikt als handpeer en voor sap.

Juttepeer
De Juttepeer is een zeer oud ras. De herkomst is onzeker, uit Frankrijk of Nederland. De
juttepeer werd al in de middeleeuwen (1435) in geschriften vermeld.
De vruchten zijn vrij klein van stuk en stompkegelvormig. De schil is relatief dik en ruw,
donkerbruin en ongeschikt voor consumptie. Na het schillen blijft een peertje over met een
zoetzure smaak.
De bloeitijd is midden. De rijptijd is september. De gebruikstijd is september.

Joséphine de Malines
België, in 1830 door Majoor b.d. Pierre Joseph d' Esperen (1780-1847) uit Mechelen
gekweekt en naar zijn vrouw genoemd.
Deze kleine peer is een zeer sappige, zoete handpeer met een meloenachtige smaak. De schil
is bedekt met roestbruine vlekken. De peer heeft een eigenaardige vorm, omdat hij van
onderen breed en plat is.
De bloeitijd is midden. De rijptijd is oktober-november. De gebruikstijd is december-januari.

Comtesse de Paris
Deze peren soort is in 1882 in Frankrijk ontstaan. Dit is een bleek groene, middelgrote, zeer
zoete handpeer met weinig aroma. De schil heeft roesvlekken. Eventueel om te koken.
De bloeitijd is vroeg. Rijptijd is oktober. Gebruikstijd is oktober-december.

Beurré Hardy
Deze peren soort is in 1840 in Frankrijk ontstaan. Dit is een sappige handpeer met een groenbruine kleur. De bloeitijd is laat. Rijptijd is september. Gebruikstijd is september-oktober.

Claps Favourite en is in 1860 als nieuwe variëteit bekend geworden.
Dit peren ras is ontdekt door Th. Clapp in Dorchester (Massachusetts in de VS) en is in 1860
als nieuwe variëteit bekend geworden.
Het is een saprijke, zoete handpeer met weinig aroma.
De bloeitijd is laat. De rijptijd is augustus-september. Gebruikstijd is augustus-september.

Gieser Wildeman
De peer is reeds lang voor het in de handel werd gebracht bekend in diverse dorpen langs de
Merwede. De bloedrode puike stoofpeer kreeg de naam van Gijsbert Wildeman, uit de buurt
van Gorinchem, in de volksmond Gies Wildeman genoemd. Gevonden door kweker
Wildeman en door een Boskoops kwekershuis de firma Van der Willik & Zonen in de handel
gebracht in omstreeks 1850.
Het is een kleine groen-bruine, zoete stoofpeer.
De bloeitijd is midden. Rijptijd is oktober. Gebruikstijd is oktober-februari.

