
Junidragers 

Daroyal  

Een lekker ras en geeft vroeg in juni al mooie grote 

vruchten. Het is een sterk ras, minder gevoelig voor 

bodemziektes. 

 

Christine  

Een ras dat goed geteeld kan worden op besmette 

grond waar aardappels hebben gestaan. 

 

Lambada  

Een ras voor de echte fijnproevers! Een zeer zoete en 

sappige aardbei met uitzonderlijke smaak. Eén van 

de lekkerste aardbeien! 

 

Sonata  

Geeft mooie, grote en heerlijke aardbeien en heeft 

een prima opbrengst. Wat ons betreft echt een 

aanrader voor in de moestuin! 

 

Korona  

Een dieprode aardbei, heerlijk zoet en sappig, dus 

perfect voor de jam! Smaakt ook fantastisch op het 

beschuitje. Hoge opbrengst en weinig ziektegevoelig. 

 

Elsanta  

Een zeer productief ras met grote en sterke vruchten, 

die langer bewaard kunnen worden. Prima voor in de 

volkstuin. 

 

Florence  

Een "laat rijpend" ras en dus geschikt om de 

plukperiode te verlengen. Geeft zeer grote, wat 

donkerrode aardbeien met een prima smaak. Zeer 

sterk tegen bodemziektes. 

Doordragers 

Ostara  

Een doordragend ras. Geeft onder gunstige 

omstandigheden tot oktober aardbeien. Voor beste 

resultaat de eerste twee bloemtrossen in het 

voorjaar verwijderen. 

 

Amandine  

Een nieuw doordragend ras uit Spanje. Geeft 

heerlijke vruchten en een hele goeie opbrengst. Van 

de vruchten maak je heerlijke jam! 

 

Speciale Aardbeirassen 

Senga Sengana  

Een klassieker! De sterk groeiende aardbeiplanten 

geven zeer veel wat kleinere aardbeien met een 

heerlijk aroma. De vruchten zijn uitermate geschikt 

voor jam of om in te vriezen. Juni drager. 

  

 

Deze aardbeienrassen zijn te koop in de vrij 

toegankelijke Verkooptuin van De Kruidhof. U vindt 

de Verkooptuin direct achter het entreegebouw van 

de botanische tuin. De Kruidhof ligt op loopafstand 

van station Buitenpost. 

 
Botanische Tuin De Kruidhof 
Schoolstraat 29 b, 
9285 NE Buitenpost. 
T: 0511-541253 
www.dekruidhof.nl 
 
 

  

 

Aardbeien in de 
Verkooptuin van 

De Kruidhof 
 
 
 
 
 

 
 De Verkooptuin 
 
 
U vindt De Kruidhof aan de Schoolstraat 29b te 

Buitenpost, op loopafstand van het station. De 

Verkooptuin bevindt zich direct achter het 

entreegebouw en is vrij toegankelijk. De Kruidhof is 

van april tot oktober alle dagen geopend behalve op 

maandag. Ga voor actuele openingstijden naar onze 

website: www.dekruidhof.nl 

http://aardbeiplantje.nl/korona
http://aardbeiplantje.nl/elsanta
http://aardbeiplantje.nl/florence
http://aardbeiplantje.nl/


 

 
 

De ene Aardbei is de 
andere niet 

 

Wist u dat er vele soorten aardbeien zijn elk met hun 

eigen kenmerken en smaak, en wist u dat er in De 

Kruidhof Verkooptuin wel tien soorten te koop zijn? 

Doordragers en junidragers 

Behalve de juni-dragende aardbeirassen zijn bij ons 

ook verschillende doordragers verkrijgbaar.  U heeft 

maar een beetje extra ruimte nodig om een 

combinatie van soorten  in uw tuin te zetten. De juni-

dragende aardbeirassen geven in korte tijd 

voldoende oogst voor het inmaken of voor het 

verwerken tot heerlijke jam terwijl de doordragers 

tijdens het hele seizoen zorgen voor verse en 

gezonde aardbeien in kleinere hoeveelheden, heerlijk 

voor in de yoghurt, voor op brood of voor zomaar 

tussendoor. 

Door het kiezen van verschillende 

rassen kunt u over langere tijd 

aardbeien plukken

 

 
De Ostara, doordragende aardbei 
 

Planten en verzorgen van aardbeien 

Aardbeien zijn vorstgevoelig. Van bestaande planten 

knipt  u vanaf half maart het dode blad af en kunt u  

voor het eerst bemesten. Komt er nachtvorst, dek de 

planten dan af. Gekochte planten kunt u vanaf eind 

maart direct in de grond zetten. Gebruik verse 

tuinaarde of potgrond en zorg voor voldoende water.  

De plantjes die u hier koopt kunnen op deze manier 

zo de grond in. Met een beetje aandacht is succes 

verzekerd. 

 
De Mieze Nova 
 


