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Stad Gent geeft oude fruitboomrassen nieuw
leven

Op de Bijlokesite en in het Ferdinand Lousbergpark groeien bijzondere appel- en
perenbomen. Na onderzoek van hun genetisch materiaal, bleken er 12 rassen
uniek te zijn voor Vlaanderen. De Stad Gent besloot om in beide parken enten te
nemen van die rassen. Die zullen in april op jonge onderstammen worden geënt.
Zo bewaart de Stad dit bijzonder cultureel erfgoed.

Enten om het erfgoed te bewaren

Van de bijzondere fruitbomen werd begin dit jaar entmateriaal geoogst. Na een korte rust in de
koelkast, zal dat materiaal in april op jonge onderstammen worden geënt.
Voor dat kan gebeuren, zal de kruin van 19 jonge bomen in het Ferdinand Lousbergpark en van
30 bomen in de Bijloke weggesnoeid worden. Een gespecialiseerde boomkweker brengt meteen
daarna de enten van de oude variëteiten aan. De bomen zullen de komende jaren een nieuwe
kruin ontwikkelen van het unieke peren- of appelras.
Het is de bedoeling om van deze bomen later nog meer entmateriaal te kunnen oogsten en de
oude rassen zo in stand te houden.

Geschikte onderstammen in Ferdinand Lousbergpark en op
Bijlokesite
In 2011 legde de Stad Gent het Ferdinand Lousbergpark aan. Het grootste deel van het park is
nieuw, maar een kleiner deel bestaat uit een oude perenboomgaard. Die ligt binnen de galerij
van het voormalige 'Lousbergsgesticht', dat eind 19de eeuw als een bejaardentehuis voor
textielarbeiders werd opgericht. In de boomgaard staan enkel perenbomen, wat bewijst dat het
geen gewone gebruiksboomgaard was, maar een chique collectie of 'herenboomgaard'. Naast de
oude bomen plantte de Stad nieuwe perenbomen aan, die als onderstam kunnen dienen om de
oude rassen op te enten.
Ook op de Bijlokesite staan nog veel oude appel- en perenbomen. Deze fruitbomen zijn relicten
van een boomgaard die meer dan 3 eeuwen oud is. De abdij- en hospitaalsite van de Bijloke had
immers al in de vroege 18e eeuw een boomgaard. Historische bronnen geven aan dat van
daaruit enten werden verkocht en uitgevoerd naar elders in Europa. De huidige fruitbomen
vormen dus belangrijk levend erfgoed. Bij de heraanleg van de binnentuin van de Bijlokesite in
2015 werden ook daar nieuwe fruitbomen aangeplant als onderstam voor de oude rassen.

'In 2018 liet de Stad Gent 47 oude fruitbomen op de Bijloke en in het
Ferdinand Lousbergpark onderzoeken door het Instituut voor Landbouw,Visserij- en Voedingsonderzoek. Daaruit bleek dat in de parken 8 unieke
appelrassen en 4 unieke perenrassen te vinden zijn. Het zijn soorten uit de
16e of 17e eeuw, die vandaag uiterst zeldzaam zijn in Vlaanderen. Ze zijn dus
bijzonder waardevol en het beschermen waard.'
— Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen
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