Pruimenpotpad
1,5 km honden aangelijnd toegestaan,
niet geschikt voor Nordic walking
Wandelen tussen bomen vol bloesem of
beladen met rijpend fruit. Even van de
verharde weg af als u een ommetje maakt
vanuit Dronten. In deze boomgaard vindt
u afwisselend appelbomen,
walnootbomen en vooral veel
pruimenbomen. Al wandelend passeert u
ook de groentetuin en allerlei klein fruit,
zoals bessen, aardbeien en frambozen. Net als de winkel wordt de groentetuin gerund door de
medewerkers van de zorgboerderij. Terug op het erf kunt u vers fruit en groenten kopen. Niet te
versmaden zijn de huis gemaakte producten, zoals chutney, jam, sap en walnotenolie. Dat betekent
thuis nog nagenieten van uw bezoek aan de Pruimenpot.
website: www.depruimenpot.nl
START
Van de Hamlaan 12
8251 RZ Dronten
Telefoon: 0321-38108852.543915,5.652912,

Route

Heeft u de ezel al horen balken? Samen met de pony bewoont deze ezel een weitje, begrensd door
frambozenstruiken, die in de zomer vol hangen met vruchten.
In perceel P5 staan ‘moderne’ pruimenbomen,
waarvan de onderstam zwak groeit. Vroeger
werden op de bedrijven in dit gebied
uitsluitend appels geteeld, maar van de 19
bedrijven zijn er nog maar 4 of 5 over.
Overleven als fruitteler betekent óf
schaalvergroting óf overschakelen op meer
diverse soorten. Voor dat laatste heeft Anton
gekozen. Hij teelt verschillende rassen
pruimen, zoals Reine Claude, Victoria en
Lazoet, een nieuwe, blauwe pruim.

De wandeling gaat verder langs de singel richting Ansjovistocht. Hier is de kleigrond wat minder
zwaar en ziet u de groentetuin. Het plan voor deze groentetuin is gemaakt door een oud-student
van de Warmonderhof. U ziet een tunnelkas waar aardbeien en tomaten rijpen en verder groeien
hier knoflook, pompoen, suikermaïs en allerlei andere groenten, die u aan het eind van de
wandeling in de winkel kunt kopen. De tuin wordt van water voorzien door een handpomp, die
water oppompt uit de tocht.

Sinds 1995 wordt water uit de Ansjovistocht ook
gebruikt voor een beregeningsinstallatie. Vroeger
waren de fruitkwekers overgeleverd aan de luimen
van de “IJsheiligen” en moesten ze afwachten of
nachtvorst hun bloesem zou beschadigen.
Tegenwoordig wordt bij dreigende nachtvorst de
beregeningspomp aangezet. Door de bloeiende
bomen nat te maken (en te houden) ontstaat er
een laagje ijs om de bloesem. De temperatuur van
het ijs is 0°C, maar daalt niet verder. Zolang het
ijs nat blijft - dus zolang er beregend wordt - zal
de temperatuur van het ijs en de bloesem 0°C
blijven en is er geen gevaar van bevriezen.
Direct na de groentetuin ziet u de pomp onderaan
de tocht. Door het waterschap zijn alle pompen op
waterniveau geplaatst, zodat de omwonenden ’s
nachts minder last hebben van de herrie.
Waterschap Zuiderzeeland beheert onder andere de tochten in Flevoland, wel zo’n 900 kilometer.
De tochten zijn een belangrijk onderdeel van het Flevolandse watersysteem. In totaal zijn er 1200
kilometer vaarten en tochten en maar liefst 5000 kilometer sloten. Bij veel tochten vervangt het
waterschap de houten of betonnen oeverrand door een natuurvriendelijke oever of duurzame
oever. De traditionele berm wordt verruimd tot een plasberm van twee meter breed, die zo'n 30
centimeter diep is. Door deze verbreding kan de tocht meer water bevatten en afvoeren als het
hard regent en krijgt het agrarisch gebied bij een hoger waterpeil minder snel ‘natte voeten'. Zo
ook bij de Ansjovistocht waarlangs dit pad voert. Daarnaast biedt de glooiende oever meer ruimte
aan planten en dieren. Bevers, otters, reeën en kikkers kunnen makkelijk het water in en uit,
libellen scheren over het ondiepe water, vlinders en allerlei andere insecten zoeken nectar bij de
bloeiende oeverplanten.

Veel minder bekend is dat sommige tochten ook water aanvoeren. Het aangevoerde water wordt
hier onder andere gebruikt om de vorstgevoelige bloesem bij nachtvorst te besproeien. Verder
wordt het water gebruikt voor droogtebestrijding, doordat de agrariërs het water uit de tochten
kunnen gebruiken om de akkers te besproeien, voor doorspoeling en voor peilhandhaving.
Naast de pomp vindt u een oude sierappel, die ooit nodig was voor de bestuiving van de Jonagold en
Elstar appelbomen. Langs de tocht heeft Anton een lage singel aangeplant van afwisselend
haagbeuk, vlier, Gelderse roos en liguster.
In de verte ziet u een hoge, oude populier. Deze is als laatste over van de vele populieren die
oorspronkelijk samen met elzen zijn aangeplant in de singels rond de fruitbedrijven. Het
populierenhout is vervolgens gebruikt voor fruitkisten. Nu bestaan de singels uitsluitend nog uit
elzen. Aan de achterrand van de Pruimenpot zijn ze ongeveer 3 meter hoog.
Bij deze laatste populier verrast een weids uitzicht de wandelaar. De tocht is doorgegraven naar de
Hoge Vaart om voldoende stromend water voor de beregening te waarborgen. Stilstaand water
wordt door kwel vanuit de bodem langzaamaan zout. Anton controleert regelmatig of het water wel
stroomt door een pol gras in de tocht te gooien en te kijken of hij wegdrijft.
Langs de singel voert de wandeling verder langs lage pruimenbomen en linksaf tussen de bomen
door. In het late najaar en de winter ligt er veel valfruit op de grond; een luilekkerland voor allerlei
vogels, zoals koperwieken en kramsvogels. De geur van gistend fruit vervult de lucht.
Goed is het verschil te zien tussen pruimen en goudreinetten. De laatste bomen hebben een
duidelijke entplek (een verdikking op de stam). Hoe lager de entplek, hoe sterker de boom. Op
laatste stuk van de wandeling passeert u een aantal nieuwe pruimenrassen uit de jaren negentig (rij
5 t/m 8).
Terug op het erf, vlakbij de winkel vindt u de oudste boom van het bedrijf, een Gieserwildeman
(stoofpeer) uit 1967. Deze boom is als jong boompje door de vader van Anton meegenomen uit
Zeeland.

Als u cijfers leuk vindt, hierbij de productie in een notendop:
Reine Victoria 2ha, 75.000 kg
Goudreinetten 1ha, 50.000 kg
Nieuwe pruimen, Lazoet 2ha, moeten nog in productie komen
Walnoten 1ha, moeten nog in productie komen

Maar u bent waarschijnlijk meer geïnteresseerd om alle heerlijkheden die hier worden verbouwd te
proeven, daarom is een bezoek aan de winkel zeer aan te raden. U vindt hier vers fruit en groenten,
maar ook de producten die hier in de professionele (jam)keuken zijn gemaakt. Echt een aanrader.

Deelnemers
Ze hebben ongeveer 6 hectare appels en 4 hectare pruimen. Daarnaast telen ze op kleine schaal
bessen, aardbeien en frambozen. Nieuw is de walnoten aanplant. De appels en de pruimen worden
voor een groot gedeelte verkocht via de veiling. Het andere fruit wordt voornamelijk verkocht in de
Pruimenpotwinkel, gewoon als vers fruit of als huis gemaakte producten. De winkel wordt gerund
door de medewerkers van de zorgboerderij. Naast verschillende soorten jam verkopen zij ook
zelfgemaakte chutneys, sap, appelstroop en in de zomer zongedroogde tomaatjes. Ook verse
producten uit de groentetuin zijn in de winkel te vinden.
De ouders van Anton zijn in 1967 vanuit de Noordoostpolder gestart met het bedrijf en er een jaar
later komen wonen. Anton heeft samen met Esther het bedrijf in 1995 overgenomen en is sinds tien
jaar bezig om de appelbomen geleidelijk te vervangen door pruimenbomen.
In 2004 zijn Esther en Anton gestart met de zorgboerderij. Sinds die tijd kunnen mensen met een
verstandelijke beperking dagbesteding bij hen vinden. Daarnaast is er voor kinderen of jongeren
met een verstandelijke beperking ruimte om een zaterdag of een weekendje op de Pruimenpot te
verblijven.
Er is het hele jaar altijd van alles te doen door. In de boomgaard, in de tuin en in de schuur. Naast
het fruitbedrijf is er ook een (moes)tuin en lopen er dieren om huis. Zo zijn er een pony en een ezel
voor de zorgboerderij.
Naast het eigen zorggedeelte van het bedrijf komen er cliënten en begeleiders van 's Heerenloo die
meewerken op het bedrijf.

