
LESOPZET

Samenvatting
Tijdens deze les leren de leerlingen over de appelteelt in het verleden en in het heden. Ze verzamelen
zelf informatie hierover en verwerken dit uiteindelijk in 3 schilderijkunstwerken: één over het verle-
den, één over het heden en één over de toekomst

Doelen
• De leerlingen zoeken en verwerken informatie over de appelteelt.
• De leerlingen vergelijken de appelteelt, vroeger ten opzichte van nu en ontdekken zo de veranderingen.
• De leerlingen kennen enkele rassen die vroeger geteeld werden.
• De leerlingen weten dat hoogstamfruitboomgaarden een hoge natuurwaarde hebben
• De leerlingen verwerken hun kennis in een creatieve activiteit.

Voorbereiding
• Zorg dat ieder groepje één computer  ter beschikking heeft, aangesloten op internet.
• Verzamel plaatjes van appels en appelteelt.  Vraag de leerlingen ook zelf op zoek te gaan naar plaatjes. 

Partijen als Landschapsbeheer Gelderland (www.landschapsbeheergelderland.nl) en Inova fruit 
(www.inovafruit.nl) en de Noordelijke Pomologische Vereniging ( www.npv-pomospost.nl) hebben folders 
en tijdschriften.

• Verzamel materiaal waarmee de leerlingen een schilderijkunstwerk kunnen maken.

Materiaal
Per leerling
- Werkblad “Appelrebus” en “Appelspreekwoorden”
- Werkblad “Appels vroeger en nu”
- Voor opdracht “Zaai je eigen appelboom”: 

appel, mes, bloempotje, potgrond, plasticfolie, 
plantenspuit met water.

Tijdsindicatie
Totaal: 2 uur en 10 minuten
- Introductie (20 minuten)
- Verwerking (90 minuten)
- Informatie zoeken (45 minuten)
- Schilderijkunstwerken (45 minuten)
- Afsluiting (20 minuten)

APPEL

BOVENBOUW
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Per groepje
- Appelkaarten: Goudreinet, Elstar, Jonagold, 

Granny Smith, Kanzi, Junami, Golden Delicious
- Artikel; “Appels vroeger en nu”
- Internet
- Atlas en rood potlood
- 3 grote vellen papier
- Kunstmaterialen zoals verf, potloden, touw, 

takjes, gekleurd papier, folders en tijdschriften
met plaatjes van appels en boomgaarden, 
plaatjes appels, etc. 
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Tips
Bezoek een cultuurhistorische hoogstam boomgaard en moderne laagstam boomgaard zodat de leerlingen
met eigen ogen de verschillen kunnen zien.

Informatie
De leerlingen kunnen informatie uit de volgende bronnen halen:
- Internetsites:

wikipedia: fruitteelt, boomgaard, appel 
(oude appelrassen)
www.hetkleineloo.nl
www.boomgaard-bakelbos.nl (fruitteelt vroeger)
www.landschapoverijssel.nl/hoogstamfruit/ 
(kennisnet hoogstamfruit)
www.bgl.nu (fruitteelt vroeger)
www.tolderas.nl (fruitteelt vroeger)
www.hoogstamfruitgroenehart.nl (fruitteelt vroeger)

- Appelkaarten: Elstar, Jonagold, Granny Smith, Goudreinet, Kanzi, Junami, Golden Delicious
- Artikel: “Appels vroegen en nu”

LESVERLOOP

Een introductie (20 minuten)
• Begin met een vraaggesprek:

- Wie kan wat vertellen over het telen van appels?
- Wat komt er allemaal kijken bij appelteelt?
- Zou de appelteelt veranderd zijn in de loop van de jaren?
- Aten opa en oma vroeger dezelfde appels als wij nu?
- Komen de verschillende appelrassen uit verschillende landen? 

• Laat de leerlingen de opdracht van de appelrebus en de appelspreekwoorden maken
• Vertel de leerlingen dat ze informatie gaan verzamelen over appelteelt in het verleden en het heden. Ook
moeten ze nadenken over de appelteelt in de  toekomst. De teelt in de toekomst wordt in belangrijke mate
door de leerlingen zelf ingevuld. De gevonden informatie gaan ze uitbeelden in drie schilderijkunstwerken.

Verwerking (90 minuten: 45 minuten informatie zoeken, 45 minuten schilderijkunstwerk)

Appels, waar in Nederland?
De leerlingen starten met het vragenblad en gaan eerst uitzoeken waar de appelteelt gebieden in Nederland
liggen. Ze verwerken de gevonden informatie bij opdracht 2 in een kaartje van Nederland.

Informatie zoeken
Vervolgens gaan de leerlingen bij opdracht 3 informatie zoeken over de volgende thema’s:
- De boomgaard
- De appelboom
- Natuur
- Appelrassen

De leerlingen zoeken informatie over deze thema’s in
twee tijden; vroeger en nu.  Ze vullen de informatie 
die ze gevonden hebben in de tabel in. 
Ook wordt er een vraag gesteld over hoe zij denken
dat de appelteelt er in de toekomst uit zal zien.

www.bongerdgrooteveen.nl (fruitteelt vroeger)
www.hoogstamfruitnl.nl (fruitteelt vroeger)
www.fruitteeltmuseum.nl (fruitteelt vroeger)
www.fruitteeltonline.nl (fruitteelt nu)
www.dewoerdt.nl (fruitteelt nu)
www.inovafruit.nl (fruitteelt nu)
www.hoogstambrigadepaasloo.nl 
(oude appelrassen)
www.npv-pomospost.nl

- Oogsttechnieken
- Bestrijding ziekten
- Sorteren en verpakken
- Bewaren 
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Bespreek nu eerst vraag 1 tot en met 4 voordat de leerlingen aan de schilderijkunstwerken beginnen!

Bespreking zoekresultaten
- De appelteeltgebieden in Nederland zijn: Zeeland en Zuid-Hollandse eilanden, rivierkleigebied van 

Gelderland (Betuwe), Overijssel. Noord-Holland en Zuid-Limburg. Controleer of de leerlingen het kaartje 
juist hebben ingetekend.

- Welke informatie hebben de leerlingen gevonden? Zie voor mogelijke antwoorden onderstaande tabel. 
Bespreek de verschillen tussen vroeger en nu.

Thema Vroeger (rond 1930) Nu

Hoe ziet de boomgaard eruit? Hoogstamfruitboomgaard. Laagstamfruitboomgaard.
Hoge bomen met beweiding Geen beweiding
door vee zoals schapen

Is de boom een hoogstam of Hoogstam Laagstam
een laagstam?

Welke dieren en planten komen Steenuil, spechten, zangvogels, Insecten, torenvalk, bijen
er in de boomgaard voor? zoogdieren als hazen en egels, 

bloemen, varens in de bomen, 
insecten en grazend vee 

Welke appelrassen worden er Goudreinet Elstar
geteeld? Sterappel Jonagold

Notarisappel Junami
Kanzi

Hoe worden de appels geplukt? Op lange ladders met de hand, Grote veilingkisten vervoerd
manden en kleine kisten door trekker.

Op schouderhoogte met de hand 
plukken, kisten op handige 
tafeltjes

Wat wordt er gedaan tegen Goed snoeien Beschermingsmiddelen
ziekten? Verwijderen zieke bomen

Biologische bestrijding Kweken op ziekteresistentie

Hoe worden de appels gesorteerd? Met de hand Geautomatiseerd 

Hoe worden de appels verpakt? In kisten en papieren zakken met In plastic, geautomatiseerd
de hand

Hoe worden de appels bewaard? In de kelder In koelcellen

Schilderijkunstwerken
Tot slot verwerken de leerlingen bij opdracht 4 de informatie in drie schilderijkunstwerken (verleden, heden en
toekomst).
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Afsluiting (20 minuten)
• Wat heb je geleerd?

- Kennen de leerlingen de veranderingen in de appelteelt?
- Wat zijn de belangrijkste verschillen?

• Schilderijkunstwerken
- Hang de schilderijkunstwerken op in de klas.
- Laat ieder groepje vertellen welke thema’s zij terug hebben laten komen in de schilderijkunstwerken.

• De opdracht “Zaai je eigen appelboom”
De leerlingen gaan hun eigen appelboom zaaien. Iedere leerling krijgt een potje en vult dit met potgrond.
Vervolgens snijden de leerlingen een appel doormidden en peuteren de pitjes uit het klokhuis. De pitjes worden
gezaaid en afgedekt met een dun laagje potgrond. De potgrond wordt zachtjes aangeduwd. Met een planten-
spuit maken de leerlingen de potgrond vochtig. Het potje wordt afgedekt met plastic folie en op een warme
liefst lichte plaats weggezet. Na enkele weken ontkiemen de pitjes en groeien er plantjes uit: De appelbomen!

APPELREBUS

APPELSPREEKWOORDEN 
Hieronder staan spreekwoorden over appels. Verbind elke punt (spreekwoord) met het streepje (de juiste 
uitleg). 

Spreekwoord Uitleg
Hij heeft last van het appelmannetje • - Wat geld reserve hebben
Dat zijn appels op gouden benen • - Iets heel goedkoop kopen
Appel voor citroen verkopen • - Doorzetten als je iets moeilijk vindt
Een appeltje voor de dorst hebben • - Lijken op je ouders
Door de zure appel heen bijten • - Iemand oplichten
De appel valt niet ver van de boom • - Er komt een stortbui aan
Er komt een schip met zure appels aan • - Dat is zeldzaam (bijzonder)
Een appeltje met iemand schillen • - Wraak nemen op iemand
Iets voor een appel en een ei kopen • - Hij heeft buikpijn door het eten van teveel appels
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WERKBLAD APPELS VROEGER EN NU

1. Zoek met je groepje uit waar in Nederland appels geteeld worden. 
Informatie kun je vinden door op google “fruitteelt in Nederland” in te typen. 
De belangrijkste fruitteelt gebieden zijn:

2. Kleur met rood de belangrijkste fruitteelt gebieden in op het kaartje van 
Nederland. Als je niet precies weet waar de gebieden liggen zoek ze dan 
op in de atlas.

3. Zoek met je groepje informatie over de appelteelt. Zorg dat je informatie 
hebt over de thema’s van het werkblad. Dit doe je voor verschillende 
tijden: vroeger (rond 1930) en nu. Noteer de informatie in de tabel.

Thema Vroeger (rond 1930) Nu

Hoe ziet de boomgaard eruit?

Is de boom een hoogstam 

of een laagstam?

Welke dieren en planten komen 

er in de boomgaard voor?

Welke appelrassen worden 

er geteeld

Hoe worden de appels geplukt?

Wat wordt er gedaan tegen ziekten?

Hoe worden de appels gesorteerd?

Hoe worden de appels verpakt?

Hoe worden de appels bewaard?

4. Je hebt informatie gezocht over de appelteelt van vroeger en nu. Maar hoe zal de appelteelt er in de 
toekomst uitzien? Bedenk dit voor de thema ’s uit de tabel die je hebt ingevuld. Schrijf het op in het vak 
hieronder.
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APPELS VROEGER EN NU

De boomgaard
Het uiterlijk van appelboomgaarden is in de loop van de tijd veran-
derd. Waar vroeger hoogstamboomgaarden stonden is plaatsge-
maakt voor laagstamboomgaarden. Hoogstamboomgaarden waren
moeilijk te onderhouden. Zo was de pluk niet eenvoudig. Zowel voor
het snoeien als het plukken moest men de soms wel 10 meter lange
ladder op. Vaak graasde er vee onder de bomen om het gras kort te
houden. Als dat niet het geval was moest het gras kortgehouden
worden met de zeis. 

Tegenwoordig worden er alleen nog laagstamboomgaarden aangeplant voor de productie van appels. De
bomen zijn laag en er kan op schouderhoogte gesnoeid en geplukt worden. De bomen staan in rijen waar
makkelijk met de trekker tussendoor gereden kan worden om te maaien.

De bomen
Appelbomen worden geënt. Op een sterke onderstam wordt een
appeltak geplakt (dat noem je enten). De onderstam is van een
appelras waarvan de boom stevige wortels kan maken. De appeltak
is van een appelras waarvan de boom goede vruchten geeft.
Hoogstambomen worden geënt op 1,80 meter, zo deed men dat vroe-
ger. Laagstam bomen worden geënt op 15 centimeter, zo doet men
dat nu.

Natuur
In hoogstamboomgaarden die er nu nog zijn, kom je veel verschillen-
de planten en dieren tegen. Zo wonen er in de bomen steenuilen,
spechten en soms broedt er in een holte wel eens een wilde eend.
Fazanten, kleine zangvogeltjes, vossen, egels, hazen, marters en
muizen kun je er ook zien. Insecten als vlinders en bijen komen voor-
al op de bloemen af. Je ziet ook veel verschillende soorten bloemen
en bijvoorbeeld varens die in de oude bomen groeien.
Hoogstamboomgaarden hebben dan ook een hoge natuurwaarde.

De boomgaarden van tegenwoordig bieden natuurlijk ook voor veel diersoorten een plek om te wonen. Toch is
er minder plaats in de laagstambomen voor dieren en planten dan in de hoogstambomen van vroeger. Soms
wordt er zelfs een valkenkast op een hoge paal in de boomgaard geplaatst. De valk, een roofvogel die op
andere vogels en muizen jaagt, houdt vogels die in de oogsttijd van het fruit willen snoepen, op een afstandje.

Het fruit
In hoogstamboomgaarden werden vooral appelbomen van oude appelrassen zoals de goudreinet, sterappel
en notarisappel aangeplant. Dit zijn appelrassen die gemakkelijk bewaard konden worden.
Moderne rassen die je in de winkel ziet zijn de Elstar, Jonagold maar ook nog nieuwere rassen als de Kanzi en
de Junami. Tegenwoordig worden de appels zo gekweekt dat ze prima smaken en niet snel ziek worden.
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Oogsten
Het oogsten van appels in een hoogstamboomgaard is niet bestemd
voor mensen met hoogtevrees. Je moest wel 10 meter de ladder op,
alsof je boven op een lantaarnpaal staat. Met een plukschort of een
mandje om je schouders kon je heel wat appels plukken.
Als je liever met beide benen op de grond blijft staan dan zijn de
moderne productie boomgaarden meer geschikt. Een kist op een
tafeltje naast je en een trekker die de kisten verplaatst zorgt voor
meer gemak.

Ziektes
Appelbomen en appels kunnen ziek worden. Vroeger werden zieke
bomen omgekapt. Als je goed voor de bomen zorgde door regelmatig
te snoeien, werden ze minder snel ziek.

Nu is er gewasbeschermingsmiddel uitgevonden dat je op de zieke
boom kunt spuiten waardoor de ziekte weggaat. Ook probeert men
bomen te kweken die minder snel ziek worden. 

Sorteren en verpakken
Vroeger werd al het werk met de hand gedaan. Het sorteren maar
ook het verpakken in kisten of papieren zakken. 

Nu gebeurt dat bijna volledig automatisch. De appels worden met
behulp van de computer gewassen en gesorteerd. Uiteindelijk 
worden de appels verpakt in plastic zakken, kartonnen kisten, of in
pakjes van bijvoorbeeld zes appels.

Bewaren
Vroeger werden appels op vele manieren verwerkt om ze beter te bewaren. 
Zo werd er appelmoes, sap en jam van gemaakt. Ook werden appels gedroogd 
of in suiker bewaard (konfijten). Wat ook werd gedaan was wecken; schijfjes
appel werden gekookt, in glazen potten gedaan en luchtdicht afgesloten.

Nu worden appels in koelcellen met een laag zuurstofgehalte bewaard. De
appels raken dan in een soort winterslaap. Dat lijkt op een egel in winterslaap.
De egel slaapt dan diep, heeft een lage lichaamstemperatuur en ademt heel
langzaam.
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Kleur De Elstar is een appel met een rode blos op een geel-
groene ondergrond. Er zijn echter zeer veel kleurmutanten van
helderrood tot donkerrood.
Smaak De smaak heeft een karakteristiek aroma. De appel
smaakt fris zoet. Een pluspunt van deze appel is dat de appel de
smaak lang behoud. 
Het vruchtvlees is stevig, roomwit van kleur en sappig. Appels
zonder blos smaken ook goed.

Ontwikkeld door Het ras is in 1972 ontwikkeld door T. Visser
aan het Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen
Wageningen uit een kruising van Golden Delicious met Ingrid
Marie. In Nederland behoort Elstar tot de door de consument
hoogst gewaardeerde appelsoorten.
Oogst De Elstar kan geplukt worden vanaf de tweede week van
september tot eind september en is tot eind april goed bewaar-
baar.
Gebruik De Elstar kan gebruikt worden in appelgebak maar
houdt veel vocht vast. Dit kan gecompenseerd worden door 
middel van gedroogde vruchten. Ook is deze appel geschikt 
voor appelmoes of sap.

De Elstar

Kleur De kleur van de appel is geel met daarover rood.
Smaak De Jonagold is een zoete en frisse appel. Het vruchtvlees
is meestal stevig en wit van kleur.
Nadelen van de appel zijn dat de smaak soms weeïg is en het
vruchtvlees soms een te zachte structuur heeft.

Ontwikkeld door De Jonagold ontstond in de USA en is in
Europa geïntroduceerd in de jaren 70 van de 20e eeuw, via Jef de
Coster (België).
Oogst De Jonagold wordt eind september begin oktober
geoogst. Het is een erg goed te bewaren appel.
Gebruik De Jonagold is zeer geschikt als handappel. Verder kan
het net als veel andere appelsoorten verwerkt worden tot appel-
taart, appelsap, appelstroop, appelwijn en appelsap en appel-
azijn. De Jonagold wordt ook heel veel in salades gebruikt,
omdat hij zo lekker zoet is.

De Jonagold

Kleur De kleur is groen. Soms hebben de appels een gele of
rozeachtige blos.
Smaak Het is een fris zure appel met stevig hard vruchtvlees.

Ontwikkeld door  De Granny Smith is afkomstig uit Australië. Het
ras werd rond 1865 door Marie Ana (Granny) Smith gekweekt. Er
wordt aangenomen dat het een kruising is van de wilde appel
(Malus sylvestris) met een inheemse soort. Rond 1935 werd de
soort in Engeland geïntroduceerd.
Oogst De Granny Smith wordt eind september begin oktober
geoogst
Gebruik  De appel kan tot moes worden gekookt of uit de hand
worden gegeten. Ook wordt het ras voor salades gebruikt, omdat
de plakjes niet zo snel bruin worden als andere appelrassen

De Granny Smith

Kleur Het is een appel met een onregelmatige vorm. De appel is
groengeel tot bronsachtig van kleur met vaak een rode blos. Het
meest bekend is de rode variant (Rode Schone van Boskoop)
Smaak De Goudreinet smaakt friszuur en heeft stevig, geelwit
vruchtvlees. Als de appel wat langer ligt wordt de kleur geler en
het vruchtvlees minder stevig. Ook wordt de appel zoeter van
smaak.

Ontwikkeld door De Goudreinet is een oud appelras dat je vaak
nog terug vindt in hoogstam boomgaarden.
Het ras is vermoedelijk een Nederlandse appel. Dat is niet meer
met zekerheid vast te stellen
Oogst De Goudreinet is verkrijgbaar van eind september tot half
april. De appel is goed te bewaren.
Gebruik De Goudreinet kan als handappel gegeten worden maar
is vooral bekend om zijn goede eigenschappen voor appelmoes,
appeltaart en appelbeignets.

De Goudreinet of 
Schone van Boskoop
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Kleur De Kanzi is een frisrode appel 
Smaak De smaak is friszoet. Het is een sappige appel en het
vruchtvlees is stevig.

Ontwikkeld door De oorsprong van de Kanzi ligt in Europa. 
Waar de smaakt Kanzi nu precies vandaan komt, dat blijft
geheim. De naam Kanzi is Zuid-Afrikaans voor “de verborgen
schat”.
Oogst De oogst van de Kanzi vindt plaats in de 2e helft van 
september.
Gebruik De appel wordt voornamelijk gebruikt als handappel.

De Kanzi

Kleur De Junami is helderrood tot donkerrood met een groen-
gele wat bleke grondkleur.
Smaak De Junami is een knapperige fruitige dorstlesser met
frisse nasmaak. Bewaring geeft een goede smaakontwikkeling.

Ontwikkeld door De Junami is door een veredelaar uit
Zwitserland ontwikkeld uit de Elstar met de (Idared X Maigold).
Inova Fruit bv heeft het ras in Europa geïntroduceerd. De appel is
sinds het voorjaar van 2007 op de markt.
Oogst De Junami wordt geplukt van eind september, begin 
oktober geplukt en is verkrijgbaar van februari tot en met juli. 
In de tussentijd komen ze op smaak.
Gebruik De Junami is een ideaal tussendoortje, een heerlijke
frisse handappel.

De Junami

Kleur  De kleur is groengeel. Bij het rijpen wordt de appel steeds
geler en krijgt rode blosjes. De appel heeft zijn naam te danken
aan de toenemende gele kleur (golden) en de sappigheid 
(delicious)
Smaak  Het is een zoete, sappige appel.

Ontwikkeld door  De appel is ontdekt in de Verenigde Staten aan
het eind van de negentiende eeuw tussen toevalszaailingen.
Oogst  De pluk van de Golden Delicious vind van eind september
tot en met de derde week van oktober plaats. De beste tijd  voor
consumptie is van november tot en met februari maar de appel is
het hele jaar door verkrijgbaar.
Gebruik De appel is geschikt voor sapproductie en gebaksvul-
ling, maar niet voor appelmoes.

Golden Delicious


